Bőlkényi Kiss Károly

„Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatok-„
IX.kötet
A tízenegykötetes munka kilencedik kötete egészében Maros megye
gazdag magyar mezőgazdasági örökségével foglalkozik. S itt található a
megye azon községeinek magyar és román elnevezései amelyek szerepelnek
a gyűjteményben.
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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Maros megye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi
adatai.

Maros-Torda megye címere

Maros megye régi címere

almafával.

vármegye címere..↑
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Maros-Torda megye és Kis-küküllő megye

-A XIX. század végén kiemelkedő és virágzó mintagazdaságok
léteztek, mint például a szászbonyhai uradalomban, a bálazstelki Haller
uradalomban, vagy Küküllőváron, Bethlenszentmiklóson.
L.Fejlesztési
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Marosszék, Maros –Torda megye

, Kis Küküllő vármegye, Nyárád-

mente
-„...úgy hogy a gabonát mindenütt, még felső havasos részén is megtermi,
a szőlőt egyfelől a Bekecsalji Mikházáig, másfelől a szintén havasközeli
Makkfalváig fel mindenütt megérlel.”
-„Marosszék talaja azonban csak részben, inkább a folyók mentin, és a
Mezőségen mondható termékenynek, havastájain nagyon köves, az oldalokon
többnyire agyagos, úgy hogy nagyon szorgalmas művelés s szakadatlan
trágyázás által lesz termelővé, sőt vizenyős években így is meghiusítja a gazda
reményeit. A gabona minden hazánkban szokásos nemeit tenyésztik itt, e
mellett Marosszék lakói nagy mérvben űzik a szőlőmüvelést, mely csak a 7
havasalji faluban szünetel, másutt a verőfényes hegyoldalokat mindenütt
szőlőültetvények ékitik. Bora egyáltalában jó, zamatos és erős, legkitünőbb a
malomfalvi versenyez vele a szentgericzei, valamint jó hírben áll a
szentháromsági, baczkai és mező-madarasi, szabadi, kölpényi, fintaházi és
kelementelki.
-A szőlőműveléssel kapcsolatos a gyümölcstermesztés is. Ki ne ismerné a
költők által megénekelt s a szék czimerébe is felvett marosszéki piros párizst
mely sokhelyt, de legkiválóbban Abod, Geges, Rigmány, Havad, Bere és Kibéd
vidékén terem, e mellett híres Marosszéknek hólyagos cseresnyéje, főleg a kisgörgényi. folyfalvi, kibédi, valamint körte, szilva, meggy s más gyümölcsöt is
nagy mennyiségben termelnek, s leginkább Gyergyóba – hol gyümölcs nincsen
– árusítanak el.
-Gyümölcs mellett a veteményeknek is kiváló hazája Marosszék, főleg
híres dinnyéje, mit künn a mezőn egész nagy dűlőkkel termelnek, s úgy a görög,
mint a sárga dinnyék igen nagyra nőnek és zamatosak. Dinnye-szüretkor aztán
azt országszerte széthordják, valamint az utak mellett emelt kalibákban s árnyas
lombsátrak alatt is árulják az utazóknak kellemes és jutányos hűsítővel
szolgálván; a legjobb minőségű dinnye Vásárhely körül és a Nyárád mellett
terem.
-Kerti veteményt (zöldséget) saját használatra mindenütt, a Vásárhely
vidéki és mezőségi faluk eladásra is termelnek, legnagyobb mérvben Ilenczfalva
és Lukafalva Nyárád által öntözött határain oly bőségben, hogy azt az ország
minden részébe széthordják, s azzal nagy kereskedést űznek.
-Régebben nagy hasznot hajtó, főtermelési és kereskedési czikke volt
Marosszéknek a dohány, melylyel egykor nemcsak országszerte, hanem
külföldre is üzérkedtek, most azonban az egyedáruság behozatala óta annak
termelése nagyon korlátolva s csak néhány falura van szoritva. Miáltal a
dohánytermelés hanyatlásnak indult, s így Marosszék főjövedelmi forrásától
fosztatott meg elannyira, hogy az itt volt általános jóllét helyébe lépett
közelszegényedésnek a túlterhelő adó mellett bizonnyal másik előidézője a
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törvényellenesen behozott dohányegyedáruság. Most legkitünőbbet Panitban
termelnek, a Vajában Filepék és Balláék által termelt muskotály dohány a
legkitünőbb török dohány mellett sem hátrál, de meglevén szoritva a termelés és
eladás, az, miként ohajtandó lenne, sem nem terjedhet, sem érdemlett hírre nem
juthat.
-A gyáripar még pólyáiból sem bontakozott ki, mert az csak néhány
szeszgyárra, malom- és téglavetődére szoritkozik.
-…….. Harasztoson és Vajában inkább házilag kezelt gyékényszövés,
Felében szatyorkötés foly, a makkfalviak, kibédiek és szentistvániak edényt
gyártanak, az ákosfalviak nagy mennyiségü cseréppipát készitnek, a Hodos
vidékiek szalmakalapot kötnek, míg Sóvárad és Kibéden szekereket,
osztovátákat, szuszékot (gabonatartó ládák), bölcsőket, butorokat, s más
gazdasági eszközöket faragnak, de mind ez csak házilag, kezdetlegesen
kezeltetik.....”
-„Az elősorolt mesterségeket is csak a földmívelés szünetelésekor űzik,
mert Marosszék népe, úgy férfi, mint nő, leginkább földmíveléssel foglalkozik,
télszakon a nők kenderből, lenből vásznat, gyapjuból szürke posztót szőnek,
leginkább saját használatra, keveset eladásra. A kevés mívelhető földdel
rendelkező havastáji faluk marhatenyésztéssel, fakereskedéssel, szénégetéssel is
foglalkoznak, a szováthaiak és remeteiek deszka- és zsindelymetszéssel, s azzal
való kereskedéssel pótolják hiányaikat, a kis Küküllő-mentiek”
-„Marosszék régi czimeréről – mely győzelmek felett lengett zászlóit
ékité – nem sokat tudunk; ugy látszik, hogy régebben e szék az általános
székely czímert használta; mostani czimerét Mária Terézia. királynétól nyerte
1753-ban Az egy négy részre osztott paizs; a jobboldali felső osztályban veres
mezőben fegyvercsoportozat, az alsó osztályban kék mezőben páris-almafa, egy
a kis Küküllőt jelölő fehér vonallal. A baloldali felső osztályban kék mezőben
három aranyozott búzaszál, az alsó osztályban veres mezőben zöld dombról
emelkedő gerezddús szőlőtő, a dombon két fehér vonal, mi a Marost és
Nyárádot jelképezi. A díszes paizst korona födi, az egészet szalag futja körül,
ezen körirattal:„Sigillum Sedis in Transilvania Siculicalis Marus Anno 1753
collatum.”
L .Orbán Balázs A székely
-Maros-Tordamegye, vajda-szt.-iványi, marosmenti, m.-járai
küküllőmenti járásában az idei szüretelés kielégitő termést nyújtott.

és

L.Borászati 1882 december
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Nyárádmente
-A Nyárád-melléki gyümölcstermő falvakban, kivált a Bekecs körűl,
fákat is adományoztak. Sokszor a fa termésével együtt az egyházé, máskor a
termés a papot illeti, több esetben a mesterrel osztozik belőle.
L.Székely oklevéltár.VI.k.
-„A Nyárád két ága körül terméketlenebb talajt művelnek, de a legtöbb
más helyen a gabona elég kövér. Némely falvakban és főként a marosvásárhelyi
területen igen sok és kiváló dohány terem, amelyet Erdély csaknem minden
vidékén árusítanak. Ennek a növénynek a termesztése (Nicotiana) az előző
évszázad közepén még alig volt ismeretes Erdélyben, élvezetét pedig,………
igen szigorú törvény tilalmazta.
-Mégis, ugyanannak az évszázadnak a vége felé nemcsak hogy ez a
törvény már nem volt érvényben, hanem ellenkezőleg: 1697-ben az
országgyűlésenhatározatba ment, hogy a dohány termesztése mindenkinek
szabad, ellenben árusítása a piacon és a falvakban három évig senkinek sem
szabad, kivéve agörög Zoltán Jánost és társait, akik ezért a jogért egy
pénzösszeget fizettek az ország különféle szükségleteire. Ezért azok, akik
termelték, titokban árusították, hogy elkerüljék az elkobzás büntetését. Némely
faluban a serény lakosok hagymatermesztésre adják magukat, így Ilencfalván,
Lukafalván, Lőrincfalván stb”
-„Magyaros, vagyis latinul Nuces avellanas habens, és a körülötte fekvő
falvak, mégpedig Bere, Berekeresztúr, Kendő, Mája, Márkod stb. híresek
gyümölcsükről, főként almájukról és körtéjükről, amelyek egész télen át
romlatlanul és ízesen megmaradnak.”
-A gabonából és a szénából azonban gazdag a termés. Más a helyzet a két
Küküllő között említett falvakban, ahol nagyon sok a szőlős, erdő is van
elegendő.
L. Benkő József

A Nyárád
-a
nyárádmenti
zöldségtermesztés

zöldségtermesztés:

-a nyárádmenti szőlő és bor:
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Hires

a

nyárádmenti

-a nyárádmenti cseresznye:Hires a marosszéki cseresznyék közt a
hólyagos cseresznye ,mely főleg a Nyárád menetén bőven terem .”az Erdélyi
Gazdasági Egylet gyümölcstermelő tagjai …......Erdély területén ….. termelésre
mások felett ajánlható fajta ….Marosszékből a Nyárádmenti folyó
cseresznye........”.
L. Nagy-Tóth Ferenc.
-a Nyárád-mentén (Maros-Torda m.), ….. nagypéntek éjszakáján tették ki
a vetnivalót a szabadba-A Nyárád mente néhány zöldségtermelő faluját – az egyik
veteményükre, a sárgarépára utalva – Erdély-szerte Murokországnak
emlegették. A folyó termékeny öntéstalaján már a 16–17. század óta folyt
kertészkedés, és nemcsak a közeli nyárádszeredai vásárra, illetve
Marosvásárhelyre, hanem távolabbi városokba – Besztercéig, Szebenig – is
rendszeresen elszekereztek az itt lakók, hogy kiegészítő jövedelemhez jussanak
L.Magyar Néprajz II.k
- Székelyföldi viszonylatban a Nyárád menti portrák előtt van
legtöbb virág.

a

L.Sepsiszéki
- A XVII. század derekán a Nyárád mentén már Törökbúzáskertet,
Törökbúzaföldet említenek a források.
L.Dankanits
-Marosszék gazdálkodása a múlt század végén az állattenyésztésről a
gabonatermesztésre tért át, az utolsó negyedszázad alatt 1903-ig a búza
vetésterülete megkétszereződött , ………
-régebben jó dohánytermelő vidék volt……..a marosvásárhelyi cukorgyár
felállítása óta a cukorrépa termesztés terjedt el mint ipari termelés.
-1721-ben egy adózó háztartásra 3,1 szarvasmarha jutott,……..
-1937/38 telén 4 községben szervezi meg a Földműves Szövetség a
kéthetes gazdatanfolyamokat.
-1937 tavaszén 32 résztvevővel a Szövetség háromnapos tanulmányutat
szervez tapasztalat szerzése céljából a barcasági szászföldön……..majd ősszel
négynapos utat szervez az ország nyugati részébe.
L. Bözödi György
-A marostordamegyei lótenyésztési bizottság mult hó 27-én lókiállitást és
ügető versenyt rendezett Erdélyben nevelt tulajdon lovakkal. Az urkocsisok
által hajtott négyes fogatok közül harmincz kilométernyi pályát köves
országúton Ugrón Zoltán négyes fogata 81 perez 40 másodpercz alatt tette meg.
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Gróf Bethlen Károly fogata a második, Illyés Lajos négyes fogata pedig a
harmadik dijat nyerte; negyediknek gróf Toldalagi László, ötödiknek Déésy
Géza négyese érkezett be. A versenybíróság élén gróf Teleki Samu állott.
L.Köztelek 1891.október 3.
-A Székely Kirendeltség 1909-ig 115 gazdakört, 103 népkönyvtárat, 19
tejszövetkezetet, 21 állatbiztosító szövetkeztet, 50 hitelszövetkezetet és 23
fogyasztási szövetkezetet hoz létre 180 községre kiterjedve.
- Majdnem minden marosszéki községnek megvolt a maga sajátságos
háziipari foglalkozása,gazdasági eszközök,faedények készítése, agyagipar,
gyékény és szalmafonás …….
L. Bözödi György
-A Maros-Torda vármegyei gazdasági egyesület 1894 júniusában, a
peronoszpóra elleni védekezés idején hasonlíttatott össze működés közben
többféle különböző szerkezete permetezőgépet.
L.Roth András

Kis-Küküllő mente:
A Küküllő-mentének nevezett vidék Erdély legkorábban magyarok által
benépesített területei közé tartozik. Az Erdélyi medence déli felének közepén
terül el, közigazgatásilag a két folyóról elnevezett hajdani Küküllő vármegye
foglalta magába. A vármegye a Szent István által alapított hatalmas kiterjedésű
Fehér vármegyéből kiválva alakult meg, legkésőbb a 12-13. század fordulóján,
Küküllővár központtal.
A vármegye helynévanyagának elemzése azt mutatja, hogy a Küküllő
vidéke a 10. század második felétől az erdélyi Gyula családtagjainak
szállásterületeként szolgált. Gyula két fia, Bua és Bonyha, valamint nővérének,
a fejedelem özvegyének szálláshelyeire utaló küküllői helynévanyag Györffy
István szerint arra mutat, hogy a későbbi vármegye a Gyulák tartományának a
családtagok részére kihasított részéből alakult ki, amolyan „dukátus” szerű
rendeltetése volt.
L.Kiss Réka
-Kis-Küküllő vármegyében több kis- és középnemes családok voltak.A
XIX. század végén kiemelkedő és virágzó mintagazdaságok léteztek,mint
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például a szászbonyhai uradalomban,a bálazstelki Haller uradalomban,vagy
Küküllőváron,Bethlenszentmiklóson.
L.Fejlesztési…..
-A termékeny vármegyék közé tartozik. Fölülete többnyire hegyes,
dombos, de vannak szép völgyei is. A hegyeken és dombokon jó és kitünő bort
termő szőllők, gyümölcsösök, az alantabb fekvő helyeken jó gabona termő
szántóföldek, rétek, kaszáló helyek és legelők vannak. A hegyeket néhol szép
bükkös és tölgyes erdők borítják. Kevés hely van, mely terméketlen volna. A
talaj alkotó része nagyon is egyforma, mindenütt agyagos homokból, sárga
agyagból és márgából áll. A folyók partjain palás-márgás rétegek is vannak.
Homokkő csak Magyar-Sáros községben van.
L.Kislexikon
-A Kis-Küküllő vidéke általában termékeny határú falvainak acélos búzát
termő szántói és kövér rétjei, legelői voltak, melyeken nagyszarvú fehérmarhát s
itt-ott bivalyat is tenyésztettek, az első világháború óta pedig faj szimentálit
tartanak. A századok folyamán egyre fogyatkozó tölgyesek makkján disznót
hizlaltak………
-A falvak körüli dombok napos oldalain terjedelmes szőlők és
gyümölcsösök voltak. A híres küküllői bor egyik jeles termő vidéke volt mindig
a Kis-Küküllő mel- léki dombvonulat, bár Orbán Balázs száz évvel ezelőtt az
Ózd környékén karikás műveléssel termesztett szőlő borát tartotta legtöbbre. A
fehér bort adó régi szőlőfajták (járdovány, leányka, király stb.) a század végi
filoxera pusztítás óta jobbára az oltott rizlinggel .
-A falusi asszonyok itt is nagy szakértelemmel dolgozták fel a kendert, s
a vászonból fehérneműt, finom mintázatú varrottas lepedőt, párnahuzatot,
kendőt, terítőt készítettek. cserélődtek fel.
-“….már a XVIII. századtól mindenfelé áttértek a kétfordulós rendszerről
a hármas váltógazdaságra; a terméketlen oldalakat gyümölcsösítették; elterjedt a
városi géberes fedél, kéményes füstfogó és a többszobás nemesi házak kétfelé
fűtő téglakályhája;”
-századunk első évtizedeiben vannak olyan Kis-Küküllő menti falvak,
ahol egyidőben hitel-, fogyasztási és tejszövetkezet, gazdakör, tűzoltóegyesület,
müködött.
L. Dr. Kós Károly: pdf, 316.4k - Adatbank
-A megye általában egyike az erdélyrészi legtermékenyebb vidékeknek.
Aránylag igen kevés míveletlen helye van, mivel a széles hátú szelid
emelkedések is legtöbbnyire szántóföldekűl szolgálnak. 171.740 hektárnyi
terűletéből csak 7450 hektár terméketlen; 77.110 hektár szántóföld, 29.303
erdő, 21.204 legelő; a többi rét, kert és szőlő. A hegyek gerinczét és magaslatait
szép lombos erdők borítják, melyek legnagyobb részt tölgyfaerdők, de igen sok
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bükkerdő is van, sőt gyertyánfa s ritkábban szilfa is található helyenként
nagyobb mennyiségben. A dombokon és a lankás hegyoldalakon kitűnő bort
termő szőlők és gazdag gyümölcsösök vannak; a folyók és patakok völgyeiben
pedig jó termő szántóföldek, dús legelők és igen jó kaszálók. Búzája tiszta és
aczélos. Az agyagos és homokos földeken igen jó minőségű és nagy
mennyiségű rozsot termesztenek. Nagy mértékben termesztik a kukoriczát is. A
kitűnő minőségű árpát leginkább a sörfőzők számára termesztik. Van
mindenféle kapás- és takarmánynövénye. A gyümölcstermés is igen gazdag.
Különösen baraczk és szilva terem sok. Legnagyobb gazdagsága a megyének
kitűnő borában, az úgy nevezett Küküllő-menti borban van. A Küküllő-menti
borvidék azonban túlterjed a megye határain. E vidékeken általában fehér bort
szűrnek, de jobb esztendőkben kisebb mértékben vöröset, sőt aszút is. A KisKüküllő jobbparti oldalain termő borok erősebbek és zamatosabbak, mint a
balpartiak, de a balparton több terem. A jobbparti borok között leghíresebbek: a
küküllővári, királyfalvi, vesszősi, csávási és dombói borok. A balparti hegyek
borai közűl jobb hírnek örvendenek a gálfalvi–törökhegyi, alsó-bajomi,
mikefalvi, héderfái és balázstelki borok.
A megye terűletén nagyobb uradalmi gazdaság aránylag csak kevés van.
Ilyenek a bonyhai, nagy-teremiai, radnóti, küküllővári, bethlen-szent-miklósi,
kerellő-szent-páli, alsó-bajomi és az ugrai. Nagyobb része ma már nem
magánosok, hanem erkölcsi testületek kezében van. Így a bethlen-szent-miklósi
uradalom egy része a báró Brukenthal-család révén az erdélyrészi evangelikus
egyház tulajdona lett, a másik pedig vétel útján a görög-katholikus érsekségé. A
radnóti és alsó-bajomi uradalom az erdélyrészi katholikus státus tulajdona.
A terjedelmes és kövér legelők, a kitűnő kaszálók a megyét kiválóan
alkalmassá teszik az állattenyésztésre. Igen sok szép szarvasmarhát nevelnek,
melyek fajtára, külső alakjokra és munkabirásukra nézve teljesen azonosak a
mezőségivel. Az erdélyi részeknek egy vidékén sincs több bivaly, mint a NagyKüküllő fő- és mellékvölgyeiben. A posványos, bozótos helyek és a szép
bükkerdőségek kiválóan alkalmasak a sertéstenyésztésre, melynek sok különféle
fajtáját találjuk néhol nagy nyájakban legelészve. Juhtenyésztése is virágzó. A
lótenyésztés főhelyéűl a megyében a Bethlen-család szász-bonyhai uradalmát
tekinthetjük.
A lakosság fő foglalkozása általában a földmívelés, a szőlő- és
gyümölcstermesztés, továbbá az állattenyésztés. A szászok között azonban
iparral és kereskedelemmel is többen foglalkoznak. A házi ipar eléggé el van
terjedve, s a házi szükséglethez a ruhaneműt többnyire az asszonyok maguk
szövik. Nevezetesebb kereskedelmi czikkeik a gabnafélék, a bor, gyapjú, ló,
sertés és szarvasmarha. Dicső-Szent-Márton, Radnót, Bethlen-Szent-Miklós,
Erzsébetváros és Bonyha baromvásárait még a szomszédos megyék közelebbi
vidékeinek lakosai is sűrűn látogatják. Borait ma már külföldre is szállítják. A
gyáripart egy-két műmalom, szeszfőző és téglagyár képviseli. A hitelszükségek
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kielégítésére a megye székhelyén egy takarékpénztár s a vidéken több virágzó
hitelszövetkezet van.
L.Osztrák-magyar
-Kis-Küküllő megyébe (Radnót, Csapó, Ugra, Kerelõszentpál,
Buzásbesenyõ, Kocsárd)132 drb. berni-simmenthali jellegû 2–2,5 éves üszõt
osztottak szét a tejszövetkezetekbe szervezõdött ………….gazdák között .
L.Fehér vagy tarka.
-Kis –Küküllő
ménnel működik.

megyében 1897 áprilisában 4 fedeztető állomás 69

-A Maros megyei küküllőmenti szőlő területen a régi fajták közül
Csanádi és Plósz (A borászat könyve. Bp., 1885) a következő fajtákat említi:
Király,Járdovány, Kövér, Boros, Hóvíz, Leányka, Som.
L.Rácz János
A Küküllő vidék első sorban borairól volt nevezetes, amelyek a korban
oly annyira jellegzetesek voltak, hogy már a legkorábbi, Erdélyről rajzolt
térképeken, mind Honterus híres, 1532-ben készített fametszetes térképén, mind
Lazarius sokat másolt 1552-es térképén a két Küküllő közötti területet
„Weinlandt”-nak nevezték el.
Egy családfőre eső szántóterület nagysága az 1713-as conscriptio
alapján.
Település

Adózó népesség
száma

Szántóterület
nagysága (köböl)

Egy családfőre eső
szántóterület

nagysága
(köböl )
Almás

43

376

8,7

Ádámos

69

545

7,9

Balavásár

24

307

12,8

Bernád

19

144

7,6

Besenyő

43

282

6,5

Boldogfalva

15

97

6,5

Bonyha

53

276

5,2

Bún

59

265

4,5

Csapó

15

140

9,3

Csávás

27

153

5,6

Dányán

38

392

10,3

11

Désfalva

80

376

4,7

Dicsőszentmárton 59

233

3,9

Ebesfalva

73

325

4,5

Egrestő

43

212

5

Gógán

25

201

8

Gógánváralja

53

510

9,6

Harangláb

54

341

6,3

Héderfája

35

239

6,8

Kiskend

19

100

5,2

Kerelő

13

70

5,2

Királyfalva

69

320

4,6

Korod

32

71

2,2

Korodszentmárton 23

103

4,5

Nagykend

25

292

11,7

Radnót

51

252

4,9

Sövényfalva

60

415

6,9

Szentpál

14

126

9

Széplak

53

263

4,9

Szőkefalva

51

257

5

Ugra

34

355

10,4

Az egy családra eső szántóterület tehát a megyében átlagban 6,7 köböl
azaz 3,3 hold körül mozgott.
Köböl: egy köbölnyi vetőmagot befogadó terület. Két köböl tett ki egy
holdat
Egy családfőre eső számosállat az 1713 –as conscriptio alapján.
Település Egy családfőre eső számosállat
Almás

4,55

Balavásár

4,55

Bernád

3,12

Bonyha

2,94

Bún

3,51
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Csávás

3,74

Dányán

3,55

Désfalva

3,58

Ebesfalva

3,15

Egrestő

3,17

Gógán

4,53

Gógánváralja

3,4

Harangláb

3,08

Héderfája

4,42

Kiskend

3,07

Korod

4,4

Korodszentmárton

3,39

Nagykend

4,19

Széplak

3,62

Átlag 3,58
-használt kulcsszámok a következők: szarvasmarha, ló 0,8; júh 0,07;
sertés 0,114.L .Kiss Réka
-A bécsi borvilágkiállításon a nemzetközi zsűri Fikeli Károlynak, Erdély,
1866-ki Küküllő melléki boraiért elismerési diplomát adott.
L.Borászati 1873 szeptember
-Klosterneuburgból hozatott simagyökeres szőlővesszők megrendelői:
Marosszék. 1870/71. Maros-Vásárhely. B. Apor Károly. 1871/72.
Marosvásárhely. B. Apor Károly. Dr. Síeitz Antal. Bun. Haller grófnő. 1872/73.
Maros-Vásárhely. Stephany Demeter. Popovits Servián. Szathmáry Sándor.
Szent-István. Szabó-Barátsy Antal. 1873/74. Szent-István. Szabó Barátossy
Antal. Maros-Vásárhely. Sándor László.
L.Borászati 1875 március
-Honi fajaink a kövér és leányka szőlő kivételével éretlenebbek maradtak
a külföldieknél. Ezt a különbséget különösen az országosan praescribált hirben
álló ozdi és bükkösi hegyeken volt alkalmunk tapasztalni, hol a szeptemberi
fagy előtt 4—5 nappal a legtöbb honi szőlő izlelése — mint mondani szokás —
csókra húzta a szájat, nem fokozta, hanem elrontotta az ember gusztusát. Szüret
után pedig szintén jó véleménynek örvendő községeknek mint Herepe, Elekes,
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Bábahalma, piaczra szállított mustja Wagner mérlegén 9—10 foknál többet nem
mutatott. Lehet, hogy a fagy által elvesztett alkatrészek, főleg a vizrészek
kipótlásánál a helyes vegyi arányokat nem találták el.
L.Borászati 1875 február
-Kisküküllőmegye dicső szent-mártoni járásában a kedvező időjárás
következtében a szőlő szépen fejlődött; mennyiségre közép, minőségre jó
bortermést adott.
L.Borászati 1882 december
Állattenyésztése
a vármegyének a kövér legelők következtében igen kedvező.
Szarvasmarhát, tehenet, ökröt és bivalyt, sokat és szépet nevelnek és ezekkel
nagy kereskedést folytatnak. A Nagy-Küküllő folyó völgyében különösen sok
bivalyt tenyésztenek. A lótenyésztésre is kiváló gondot fordítanak és kivált
Szász-Bonyhán (a Bethlen gróf uradalmában) kitünő fajta lovakból egész
ménesek vannak. A juhtenyésztés is virágzó. A posványos, bozótos helyeken
disznócsordák legelnek. Ezek tenyésztése, hizlalása a lakosság főjövedelmi
forrása. Sok faj disznója van. Erdőségeiben farkas, róka, nyul, vaddisznó stb.
bőven található. Az állatlétszám a következő: magyar fajta szarvasmarha
29,960, idegen fajta 82, bivaly 3176, ló 4803, sertés 23,629, juh 64,765, kecske
2304.
Növényzete
igen szép. Búzája tiszta és acélos. Rozsot ugy a homokos, mint az
agyagos helyeken nagyban termesztenek. A köznép kenyerét ebből készíti. Az
árpát sörfőzésre használják. Kukoricája is jelentékeny, hizlalásra és szeszfőzésre
fordítják. Termesztenek még burgonyát, paszulyt, babot, lencsét, borsót,
káposztát, sárgarépát. Van elég takarmány növénye, u. n. burgundi, karó-,
kerek- és cukorrépa, bükköny, muhar, lóhere, lucerna. Az erdőkből 16,789 ha.
tölgyerdő, 12,198 ha. egyéb lomberdő. Tűzi fa az erdős helyeken elég van.
Épületfának a Maros folyón szállított fenyő-, tölgy-, cser-, szil-, nyár- és
kőrisfákat használják. A szilvából és barackból és a bor seprőjéből pálinkát
főznek. A vesszőkből kosarakat és kocsikasokat készítenek. Borai a
legkitünőbbek; az 1893. évi termés volt 9222 hl. must és 8300 hl. bor. (L.
Küküllőmenti bor.) Kendert is nagy mennyiségben termesztenek. K.
termőterülete 164,290 ha., ebből szántóföld 77,110, kert 3165, rét 28,164, legelő
21,204, nádas 269, szőllő 5075 és erdő 29,303 ha.; a terméketlen terület 7458
ha.
Lakóinak foglalkozása
a népnek általában a földmívelés. Iparral kevesen foglalkoznak.
Mindamellett vannak igen képzett iparosok is. A házi szükségletekhez a
ruhanemüt az asszonyok szövik. Főkereskedési cikkei: búza, rozs, gyapju,
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disznó, ló és szarvasmarha. Marhavásárai Dicső-Szent-Mártonban, Radnóton,
Bonyhán és Bethlen-Szt.-Miklóson vannak. Borkereskedése igen élénk, újabb
időben borait külföldre is szállítják. Van több helyen lisztőrlő és vizimalma.
Foglalkoznak még téglagyártással, ugyszintén ecetgyártással is. Az 1891-iki évi
népszámlálás szerint ekként oszlott meg a lakosság: értelmiség 835, őstermelés
32,329, bányászat 1, ipar 1806, kereskedelem 409, hitel 4, közlekedés 97,
járadékból élő 235, napszámos 8299, házi cseléd 1308, háztartásban 19,220,
egyéb foglalkozásu 119, foglalkozás nélküli 14 éven alul 33,801, 14 éven felül
2290, letartóztatott 93. A hiteligények kielégítésére 1 takarékpénztár és 5
szövetkezet szolgál.
L.http://www.kislexikon.hu/kis-kukullo.html#ixzz34VkkKvWw
L.Pallas Nagylexikon
-Hólyagos somszolő, mely nemcsak kitűnő aszút, hanem felséges asztali
bort is ad. E kettős hasznú szőlőről legyen szabad egy kissé bővebben
beszélnem. Bogyója középnagyságú, hosszúkás, sárga, közép fürtjei néha
megrozsdásodnak, s finom zamatos bort adnak. Jó fát nevel, bőven terem,
hazája a két Küküllő melléke, a Székelyföld és a Nyárád mente. A Mezőségen
és a szászok között, hol szőlőt mivelnek, szórványosan mindenütt lehet találni.
A Hegyalján csak most kezdik ültetni. Sajnos, hogy a mint a két Küküllő a
Marosba szakad, azonnal megszűnt a somszőlő is……….Fő tulajdona, hogy
alant és fent egyformán jó bort ád, néha, jobb években a megrozsdásodás után
magasabb helyen sok asszu szőlőjével különbözteti meg magát. Virágzáskor
nem kényes; sem fent sem alant nem rothad; a földvegyületben sem válogat,
homokos ugy mint agyagtalajban egyformán tartós, állandó és zamatos bort ad,
mely minden tárlaton nyert.
Az erdélyi gazdák Dic s ő-S ze n t-M ártonban tartott vándor gyűlése
alkalmával előadta szőlészeti vándortanár Fekete Pál.
L.Borászati 1872 november
Maros vármegye:
Marosszéken…… a tizennyolcadik
gondoskodtak a föld feljavításáról.

században

legtöbb

helyt

L.Dankanits
-A Székely Kirendeltség 1909-ig 115 gazdakört, 103 népkönyvtárat, 19
tejszövetkezetet, 21 állatbiztosító szövetkeztet, 50 hitelszövetkezetet és 23
fogyasztási szövetkezetet hoz létre 180 községre kiterjedve.
Majdnem minden marosszéki községnek megvolt a maga sajátságos
háziipari foglalkozása,gazdasági eszközök,faedények készítése, agyagipar,
gyékény és szalmafonás …….
L. Bözödi György
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-A Maros-Torda vármegyei gazdasági egyesület 1894 júniusában, a
peronoszpóra elleni védekezés idején hasonlíttatott össze mûködés közben
többféle különbözõ szerkezete permetezõgépet.
L.Roth András
-Maros-Torda megyében 1897 áprilisában 5 fedeztető állomás 19 ménnel
működik.
L. Köztelek 1897 április 8
-Maros-Torda megye mocsaras vidékein 1902 őszén 500 pekingi kacsát,
1903-ban 7722 K értékben különböző nemes tyúktörzseket, emdeni lúd,
pekingi kacsa, és bronzpulyka törzseket osztottak ki.
-A Székhavas az Ősmarosszék Maros-Torda megye kezelésében levő
127 község egyeteme, illetve közönsége tulajdonát képező havasi szovátai
havasbirtok.
A minisztérium 1905-ben Kisküküllő megyében 150.000,Maros-Torda
megyében pedig 250.000 szőlőoltványt és 440.600 amerikai vesszőt
kedvezményes áron oszt ki.1904-ben és 1905-ben főként birtokosok kaptak
kedvezményes áron szőlőoltványokat akik elkezdték a telepítéseket. Példájukat
1906-ban a falusi gazdakörök és a hegyközségek követték.
1904-1906 között a szőlőoltványok utáni kereslet megélénkült, ezért
ahegyközségi oltványtelepek létrehozását határozták el. Az első ilyen telep
Marosszentkirályon jön létre.
1906-ban Kisküküllő megye
oltványok készítését.

7 székely

községében

segélyezték

-1907 tavaszáig kedvezményes áron 3 583 100 szőlővesszőt és 1353000
Oltványt osztottak ki. Maros –Torda megyében 1908-ban 12 községben
államsegélyel oltványiskola létesült.1909-ben még 11 községben létesült
oltvány előállító telep. 1910 újabb 9-10 községben alakul oltványiskola.1911ben a községi gazdakör kebelében 8 oltványtelep létesül. Ahol 117 700 oltvány
készül el.
-1903-ban a székely akciónak köszönhetően megkezdték Maros-Torda
megyében az állami utak befásítását,a program a székely megyékben 1904-ben
befejeződött. /Ezek az útmentí gyümölcsfák létezése lepte meg a
sepsiszentgyörgyre betörő román katonai egységeket .Ők ilyent még nem
láttak./
L.Balaton Petra
Mosolygó alma
Származása. E becses alma is Erdély ős gyűmölcse. bold. Nagy Ferencz
tanár szerint, Maros- és Udvarhelyszék a hazája. Nyár derekáig is épségben
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elálló gyümölcseivel a székely atyafiak nyereséges kereskedést űznek. ,Az
öszszel vermekbe rakott gyümölcsöket késő tavaszon zsákokba szedik, mondja
Nagy Ferencz s a megtelt zsákokat kíméletlenül egymásra hányva, fakó
szekereiken, döczögős utakon szállítják a távolabbi piaczokra. A mosolygó alma
épségben állja ki a szállítás viszontagságait. Ojtóvesszejét Vályi Elek, ref.
esperes, barátom Kentelkéről és Nagy Ferencz, tanár Kolozsvárról küldöttek
meg nekem. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen..
L. Bereczki Máté III .
- A szakszerű gyümölcstermesztés fellendítése nagymértékben Nagy
Ferenc (1804-1876) kolozsvári gimnáziumi, majd kolozsmonostori gazdasági
tanintézeti tanárnak az érdeme. Az ő első országos felméréséből ismeretes, hogy
„a marosszéki páris almának országos híre 's becse van... Jó gyümölcs az úgy
nevezett mosolygó alma is, szép külsőjű és nagyon leves ... A marosszéki
cseresznyék közt igen jó a' hólyagos cseresznye, melly főleg a' Nyárád mentén
bőven terem ...
L.Nagy-Tóth Ferenc
- A fajfeljavítást célozta a minisztériumi kirendeltség támogatásával
létesített bikanevelő telep Maros-Torda megye előhavasi legelőbirtokán.-194144L.Oláh Sándor
-A Maros-Torda megyei gazdasági
egylet küldöttei a gazda
kongresszusra: Illyés Lajos soófalvi, Deák Lajos, Szakáts Péter.
L.Köztelek 1896 szeptember 16
-1940 -ben E.M.G.E. felügyelő Anghi Balázs
Földműves Szövetség igazgatója.

és a Maros Megyei

L.Erdélyi gazda 1940 május 1
A Kis-Küküllő vidéke általában termékeny határú falvainak acélos búzát
termő szántói és kövér rétjei, legelői voltak, melyeken nagyszarvú fehérmarhát s
itt-ott bivalyat is tenyésztettek, az első világháború óta pedig faj szimentálit
tartanak. A századok folyamán egyre fogyatkozó tölgyesek makkján disznót
hizlaltak,…………..
A falvak körüli dombok napos oldalain terjedelmes szőlők és
gyümölcsösök voltak. A híres küküllői bor egyik jeles termő vidéke volt mindig
a Kis-Küküllő melléki dombvonulat, bár Orbán Balázs száz évvel ezelőtt az
Ózd környékén karikás műveléssel termesztett szőlő borát tartotta legtöbbre. A
fehér bort adó régi szőlőfajták (járdovány, leányka, király stb.) a század végi
filoxera pusztítás óta jobbára az oltott rizlinggel cserélődtek fel.
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A parasztság, akárcsak a falun élő kis- és köznemesek, a környékbeli
piacon értékesített marhából, hízott disznóból, búzából és borból pénzelt, hogy
különféle vásári és bolti árukhoz juthasson, a hegyvidékről érkező szekeres
kereskedőktől vett árucikkeket pedig gabonával fizették. De nem volt más
vidékekénél fejletlenebb a helyi népi ipar és háziipar sem. Az ácsmesterség
színvonaláról tanúskodnak a földcsuszamlásokat kiálló, jól megkontsruált
fatornyok,jármascsűrök, a faragók tudásáról elsősorban a hímes kapuk, vagy
akár a fejfák is, a vidék vásáros községeiben pedig az asztalosok jól szabott s
gyakran virágos festésű bútorokat, a szűcsök hímes mejjrevalókat, a csizmadiák
többféle alkalomra való lábbelit, a szűrszabók pedig különféle
felsőruhadarabokat állítottak elő. A falusi asszonyok itt is nagy szakértelemmel
dolgozták fel a kendert, s a vászonból fehérneműt, finom mintázatú varrottas
lepedőt, párnahuzatot, kendőt, terítőt készítettek.
-A Kis-Küküllő vidékének egykori jobbágyparasztsága, valamint a
falvakban lakó udvarházas nemesség és a környékbeli városok polgársága
között helyezkedtek el a falusi kisnemesek és egytelkes („hétszilvafás”)
nemesek, a kelet felől szomszédos falvak szabad székely lakói, és a
vásároshelyek félszabad kézműves rétegei. E rétegek voltak a nemesi-polgári
igények és divatok népi környezetben való integrálódására leginkább alkalmas
elemeinek természetes közvetítői. Ugyanakkor a vidék népének más néprajzi
csoportokkal való érintkezése elsősorban a vásárokon és az itt faluzó szekeres
árusok révén történt. A népi anyagi, közösségi és szellemi élet állandó
fejlődésében fontos szerepet töltöttek be a helybeli lakossággal állandó és
intenzív érintkezésben álló falusi papi és tanítói családok, amelyeknek példája
révén – a reformáció óta rendszeres oktatói tevékenység mellett – itt is kialakult
egy széles körű fogékonyság az újabb és újabb ismeretek és a különféle újítások
iránt.
Így pl. már a XVIII. századtól mindenfelé áttértek a kétfordulós
rendszerről a hármas váltógazdaságra; a terméketlen oldalakat
gyümölcsösítették; elterjedt a városi géberes fedél, kéményes füstfogó és a
többszobás nemesi házak kétfelé fűtő téglakályhája; még a jobbágyvilágban
állatbiztosító és temetkezési egyesületek keletkeztek, kottát ismerő énekkarok
alakultak, majd cserép és téglagyárak létesültek; századunk első évtizedeiben
vannak olyan KisKüküllő menti falvak, ahol egyidőben hitel-, fogyasztási és
tejszövetkezet, gazdakör, tűzoltóegyesület, temetkezési társulat és zenekar
működik.
L.Bevezetés
Maros megye falvai.
Abafája Huszár kastély francia parkkal és a Bornemisza kúria
- Szászrégenhez csatolt falu.
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-Itt gyilkolták meg 1592-ben Abafáji Gyulai Pált.
-Itt töltötte gyermekkora egy részét Mikes Kelemen. Anyja, Torma Éva
volt itt birtokos a brenhidai Huszár család leszármazottjaként.
-1810-ben vagy 1812-ben itt született Bethlen Gergely honvédezredes.
-Itt vendégeskedett 1901-ben Habsburg Károly főherceg, az utolsó
magyar király.
-Az abafájai Huszár-kastélyban tartózkodott 1905-ben az első miséje
után br. Apor Vilmos, a később boldoggá avatott vértanú győri püspök.
-Gyakori vendég volt Abafáján gr. Wass Albert író, például 1921-ben.
-Br. Kemény János, a „marosvécsi mecénás” többször, például 1925-ben
is megfordult Abafáján.
-Itt született 1948-ban Kocsis Előd szobrász.
-Itt született 1912-ben báró Huszár József, az 1956-os magyar
forradalomhoz kötődő szervezkedések résztvevője. 1958. szeptember 1-jén
kivégezték az aradi börtönben.
L.Wikipedia
-Dsida Jenő költő a Huszár család kastélyában 1928–29-között hét
hónapon át nevelőként tevékenykedett.
L.Erdélyi utazások-Angolparkká alakul át a gyönyörű abafájai park régi francia stílusából.
L. Bíró József
-A kastély körül 30 holdas parkban 3 tó volt, télikert, pálmákkal,
citrom, narancs, babérfákkal Még létezett egy boltíves lóistálló, és díjugrató
pálya.
L. Bicsok- Orbán

19

Abafája Huszár kastély
-1475- Abafaya-i malom.
L. Tekintő
-Az uradalom lótenyészete -ménese ismert volt főúri körökben.
L .Keresztes Gyula
-"Huszár József idősebb korában abafájai birtokán gazdálkodott, 1730ban kastélya mellé nagy, sokboltíves kocsiszínt építtetett, híres ménest alapított.
Élénk gazdasági érdeklődésére Mikes Kelemennel folytatott levelezéséből is
következtethetünk. „Kedves ötsém uram, azt írja ked, hogy az életnek a
fundamentuma az Oeconomia… "
L. Wikipédia
-1717: Egj jo alma Sajtó az vegiben jo olaj ŭtő –Abafája.
L.E.M.Sz.T.
-Abafája gyümölcsei:Az 1800-as évek közepén, híres gyümölcsösei
voltak.
L.Nagy -Tóth .Ferenc.
-„Torda vármegyében Abafáján, b. Bornemissza József és Pál,
………….uraknál keressétek a nemes fajú gyümölcsöt….”
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
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- Egykori két halastaváról……..
L.Adatbank
- A gabonáshordó és -kád, Erdélyben is használták, amit többek között
egy 1717-ből származó adat bizonyít: „A kádárló szín, melyben talaltattak ezek
... Egy buza hordó...” (Abafája, Maros-Torda m. )
L. Magyar Néprajz II.k.
- Híres erdélyi szűrkemarha gulyája volt 1880 körül.
L. Dr.Szentkirályi Ákos
- Baromtenyésztéssel is foglalkoznak
L. Révai lexikon
-1940-ben a gazdakör elnöke Bőjte Zoltán ig. tanító
L. EMGE
Abosfalva

Apor kastély-1904

- a 19. században építették át egy 16. században épült kastélyból.
-A szintén nagy befolyással rendelkező Gyulafi család is kastélyt
építtetett, ám ebből ma már csak a sarokbástya áll.
L.Erdélyi utazások.
-1494-ben Abosfalvi Rákosi Gáspár és Boldizsár Szentkirályon Bika
György és Tóth János által lakott két jobbágytelkét 21 Ft-ért eladta Mócsi
Salatielnek. Ugyanők a felső soron Mikefalva felé három puszta
jobbágytelküket és a Péternyara nevű erdőt, továbbá Gáspárnak az előbbi 3
telektől keletre eső puszta jobbágytelkét, az alsó soron Demeter nevű jobbágy
által lakott telkét és ennek szomszédságában Désfalva felé egy pusztatelkét és a
falu végén egy másikat az erdők kivételével 43 Ft-ért eladták Serjéni Pálnak és
nejének Krisztinának.
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-1521-ben Abosfalvi Benkő, Rákosi Szakál, Szitás, Vas, Szentgyörgyi
Báncza családok birtoka volt.
L.Wikipedia
-A régi Gyulaffy bástyában van az abosfalvi Apor kastély hatezer kötetet
számláló nagy értékű könyvtára; sok ritkaság lappang polcain.
L.Biró József
-Apor Klára írja”........Mezőgazdaság mellett apám-Apor István- XVIII.
század- nagy büszkesége szőlőgazdasága és pincészete volt. A gyönyörű
parkot számtalan trópusi és szubtrópusi növény díszítette.” -Még egy
virágházat is említ.
L. Bicsok- Orbán
- Játszom a gondolattal: ha az egykori hatezer kötetes Apor-könyvtár,
Apor Károly műkincsgyűjteménye és a szubtrópusi fákkal díszelgő üvegpalota,
jégverem és halastó, a kastély birtokai és a park fái meglennének ma is, nem
rohannánk át megállás nélkül ezen a Küküllő menti falun, akár egy teljes napot
is gyönyörködhetnénk itt a régi Erdély szépségében.
L.Üzenet 2014 április 1.
- A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Abosfalván és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
-Az ezeréves Magyarország elvesztése után vállal jelentős szerepet az
önálló magyar külügy megszervezésében egy másik abosfalvi Apor, Apor
Gábor. Az abosfalvikuriában élt Apor Klára szüleivel és hugával.
Könyvében a kuriába való érkezést igy örökiti meg: a „boltives fedél”
„fogadta az érkező kocsikat és rögtön mellette, a vadrózsákkal befutatott
borospince-bejárat, emlékeztette a jövevényt, hogy a bírtok büszkesége a hires
fehér bor volt”.
L.Történelmi magazin 2011 március 3
-abosfalva szőlője és bora.: 1869-ben 24 hold szőlő Az 1873-as
nyilvántartás szerint 18 gazda 24 k.hold szőlőt birtokolt.
L. Csávossy
Megjegyzés : Az 1960-as években, a Désfalva felé vezető út jobb
sarki első házának udvarán, egy nagy fa szőlőprés állt, egy fedél alatt. Ez a
prés még az uradalom prése lehetett, mert a kis szölö területtel rendelkező
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gazdák nem tudták használni.Az 1990-es években már nem volt meg.Hova
lett ? Dr. Kakassy Sándor dicsőszentmártoni fogorvos kereste 2012-ben de
már nem volt meg.
Az 1970-es években,még állt ,igaz romos állapotban de tetővel egy
kerek épitmény a kastély Marosvásárhely felé eső hátánál. Akkor a
falusiak az Aporok könyvtárának nevezték meg. Rengeteg könyvet emlitve
meg valamikor benne, amit szétprédáltak. Az épület egy emeletes volt.
Késöbb arra járva már az épűlet nem volt meg.A kastély egy részét a
kollektív raktárnak használta.
Kiss Károly
Alsóbölkény lásd Magyarbölkénynél.
Andrássy telep
-Andrássytelep története az 1902–1905-ös marosludasi telepítéssel
kezdõdik.
-Az 1894-es telepítési törvény V. törvénycikkelye értelmében a magyar
királyi kincstár 1901-ben Eczken Sándortól 1408 katasztrális holdat, 1046
négyszögölet 316 ezer koronáért, illetve 100 ezer korona életjáradék ellenében
megvásárolt Marosludason; Marosludas és Marosbogát községekben ifj.
Andrássy Gyulától, katasztrális holdanként 240 koronáért, 2314 katasztrális
holdat és 398 négyszögölet vásárolt.”
-A betelepítés jól meghatározott körülmények és feltételek között
zajlott……... vállalniuk kellett, hogy a magyar állam által előírt normák szerint
építkeznek, rendezik be a háztáji területet, mûvelik és osztják fel földjeiket
(veteményesek, szõlõk, szántóterületek, legelõk, gyümölcsösök, erdõk). A
terület nem volt alkalmas házhelyekre, így tanyarendszerben oldották meg a
térszervezést. Az állam azt is megszabta, hogy gyümölcsfákat ültessenek a
házak elé. Belsõtelepen ezek eperfák voltak, mivel szorgalmazták a
selyemhernyótenyésztést. Innen kapta egyik az Epres utca nevet. A domboldalra
állami rendeletre szõlõt telepítettek. A telepesek saját telkeikre is telepítettek
szõlõt, az utcát pedig elnevezték Szõlõ utcának (mai napig így hívják)
L.Tóth Mária Orsolya
Atosfalva
- Székelyszentistvánnal és Csókfalvával összenőve alkotja Hármasfalu
települést, amely közigazgatásilag Makfalvához tartozik.
L .Wikipedia
-fazekas falú volt
L .Bözödi György
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-1940-ben a gazdakör elnöke Vas Dósa Domokos
L. EMGE
Helynevek :
1647 : Hantos oldalában, Loszörü oldalán (sz.), borozda kőzőtt (sz.)
1741 : tehen Szaros Pataka(r.)
L. Imre Barna
- 1. Főucca. 2. Templom ucca. 3. Falu úttya 4. Átal (sz). 5. Nagyborozda
ajja (sz). 6. Nagyborozda teteje (sz) 7. Erdő ajja (sz). 8 Kápolnás (e). 9.
Kápolnás hegye (e). 10. Havas száda. 11. Farkasordíttó (e). 12. Morgos (sz). 13.
Háromfa kúttyánál (sz). 14. Dijófáknál. (sz). 15. Csorgófő (f, sz). 16. Szőllő
pataka. 17. Megye fenyősse. 18. Kicsi-csere (I). 19. Szöllő. 20. Belső-Szöllő.
21. Kűső-Szöllő. 22. Temető 23. Lok-vég 24. Kertek fele (sz. gyü). 25.
Temetőre jövők (sz). 26. Cinegető (e). 27. Tolvajos út. 28 Ódal-hosszú (sz). 29.
Nagy-csere (c). 30. Galamb éle bérce (e). 31. Galamb hegyesse (1). 32. Galamb
ódala. 33. Megye cseréje (e). 34. Borzás feje (sz). 35. Borzas pataka (p). 36.
Nagyfijak parlagja (sz, e). 37. Köveshágó úttya. 38. Határpatak vagy
Fűzespatak. 39. Határpataknál (sz). 40 l.ok (sz, k). 41. Alsó-Lok (k). 42. Lokok
lábja (sz). 43. Hargasok (sz, k). 44. Hosszuláb-főd (sz, k). 45 l.ókotő (k). 46.
Lókötő úttya. 47. Nagyrét (k). 48. I'asúton belől (k). 49. Ormoknál (sz). 50
Téalakú-föd (sz). 51 Gátszeg (sz). 52. Gátszeg úttya. 53. Malom eleje (sz). 54.
Csipán (sz). 55 Cibre töve (sz) 56. Cibre mege (e, I). 57. Cibre pataka. 58. Cibre
ódala (I, k). 59. Cibre mege (I. e) 60. Ostormén pataka (p. sz) 61 Homlok 62.
Alsó-Homlok (sz, e). 63. Felső-Homlok. 64. Kerekmező (I). 65. Firtusok hejje
(I). 66. Tőléspataka 61. Barták hejje. 68. Miesfa (1, e). 69. Lászlófijak hejje (I)
70. Hegyeshegy ódala (e). 71. Likasztó feje. 72. Sötétvőgy (sz). 73. Rókalikak.
74. Pityókafödek (I). 75. Nyáras ódala (1). 76. Nyáras-szeg (sz, 1). 77. Kétárok
köze. 78. Kincseséi (e, 1). 79. Kétpatak köze. 80. Cse bikke (1. e). 81. Mátyás
szege (e, sz). 82. Küküllő mejjéke. 83. Malom út. 84. Gyepürejáró (sz. k). 85.
Nyilak (sz, k). 86. Bika-rét (k, sz). 87. Likaskő (I). 88. Közepső-rét (k, I). 89.
Szék dombja (k). 90. Sóskút (sz, k). 91. Kertek ajja (sz, k). 92. Tyúkólas (fr).
93. Bakónál (k). 93. Határ-híd.
L. Murádin László
Mit tudhatunk meg a falu életéről ezen helynevekből ?
A Nagyborozda, általában az ugarolt földeket választotta el.Ez azt is
jelentheti, hogy a falu határát kettős ugar rendszerben dolgozták meg.
Erre utal a Hosszuláb föld is. A faluban több helyen is szőlőt is termeltek,
erre utalnak a Külső és Belső szőlő helynevek, s a faluban több diófa is
létezett. A Megye fenyősse ujabb fenyőtelepítést jelenthet, de a Megye
Cseréje megyei tulajdonu erdőt is jelenthet.A Kertek fele- pedig a zöldség
termelés meglétére utal. A Lókötő és Lókötő utja arra utalhhat,hogy a
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határt leginkább lóvontatással dolgozták meg. A Gátszeg mesterséges tó
vagy malom részére szolgált.A késöbbi Malom út a faluban meglevő
malomra utal.Több tulajdont is rejtenek a következő helynevek: Barták
hejje, Lászlófijak hejje, Kincseséi, Cse Bikke, Mátyás szege.
A Pityóka földek nagyobb burgonya termesztésről regélnek.A
Gyepüre járó helynév, határjelző. A Nyilak megléte ősi székely
helymegjelőlésre emlékeztet. A Szék dombja a történelmi múltra utal.A
Bika rét takarmány termelésére utal annak a fajbikának a részére amelyet
a falu közösen tart el.A Tyúkolas pedig a falu aprójószágait jeleniti meg.
(ami lehet ujjabb helymegnevezés is)
Kiss Károly
Ádámos

- a településen több nemesi kúria is állott……….,

- A Haller család udvarházat -a belsőséget gondosan metszett fák vették
körül. Mikes család udvarháza gabonással, Wesselényi udvarház,, a Szántner
udvarház
L .Keresztes Gyula
- Feltételezhetően az újvári királyi birtok részeként jött létre.
- Falunkban több földbirtokos családnak volt udvarháza. Ezek a falu
közepén helyezkedtek el, igy az utcát a Nemesek utcájának nevezték.
Legfontosabbak a Haller család, a Mikes család, a Wesselényi család, valamint
a Szántner család udvarháza, de ezek mellet számos kis- és nagygazda élt itt,
valamint kisiparosok, akik a falu számára termeltek, de közép- és
szegényparasztok
is.
-A földművelés, állattenyésztés volt őseink fő létfenntartási formája, hisz
a falu földrajzi adottsága nagyon jól megfelelt ennek a célnak.
-A Kis-Küküllő árterülete a gabonatermesztést tette lehetővé, valamint a
kender termesztését, áztatását, feldolgozását, amelyből a falu asszonyai
gyönyörű kelméket szőttek, amelyet nem eladásra készitettek, hanem a fiatalok
stafirungját gazdagitották. Mindennapi ruháikat, fehérneműiket is saját fonású
és szővésű anyagokból készitették.
-A gabonatermesztés eredményeként állattenyésztéssel is foglalkoztak.
Gazdag legelőin birkák legelésztek.
-Jól termő szőlőssel is rendelkezett a falu………
L. Ádámosi lakósok. ?
- az ádámosi udvarház leltárából XVII. szd. közepe:
szekérszín,

Kert, istálló,

L . B. Nagy Margit
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-1503.III.17 “….. adományozza ádámosi nemesi lakóházát……”
L .Vistaí
-búza-,
rozs-,
kukorica-,
bor-,
gyümölcstermesztéssel
baromfitenyésztéssel. Van előlegegyesülete m. szövetkezetük.

és

L.Révai
- A XVIII.század elején Ádámoson a szántóterület 545 köböl.
L.Kiss Réka
-1770: Azis igaz hogy ez előtt három négy esztendővelis tsak héba hoba
forgatt az Adámosi Malomnak negyedik kereke .
-1772: Látsziké hogy . Groff Csáki Kata Aszszony ... Ádámosi Malmának
mostani fogyatkozását nem egyéb hanem Le Süllyedés és roszsz gondviselés
okozza, ugy hogy kevés igazítással kóz és kúlŏnŏs kár nélkül is Lehetne
jobbittani ...?
L.
-Az ezredévi kiállításon kitüntetsést kapott
Lajos földbirtokos.

E.M.Sz.T.

jó termelésért id. Vajna

L.Köztelek 1896 november 28
-Ez időszerint tudtommal Kovácsy Sándor ádámosi (Kis-Küküllő m.)
gazdaságában vannak eladó tenyészképes igen szép berkshirei sertések;
választott malaczokra a kassai gazdasági tanintézeten előjegyeztetni lehet
L.Köztelek 1900 márczius 21
-ádámosi szőlő:.Az 1873-as nyilvántartásban a faluban 75 gazda
k.hold szőlőt dolgozott meg.
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L. Csávossy
-„….amerikai szőlőtelep kezdi el működését: Ádámoson 1895-ben…..
L.Csávossy Gy
-Augustus 6-án Ádámoson jártam meg a szőlőket az intelligentia és
számos földész társaságában. Van Ádámosnak 31 hold és 1087 négyszögöl
szőlője, közte Kovácsi Miklósnak ügyesen rendezett uj ültetvénye, 1 hold pinau
gris, 2 /4 hold somszőlője, 2 /4 hold asztali, alexandriai és pergament
muskotálya és számos chaselassa. A hazai szőlők közül uralkodó a som,
leányka, vékony hajú vagy boros, sárga hóviz, gazda biztató vagy madár- és
járdovány-szőlő. Borát a székelyek szokták megvenni. Fekete Pál ur, az erdélyi
szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról,
L.Borászati 1872 május
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Határnevek:
-Alsó átal (dűlő), Alsó ösvény felek, Alsó szalomköz, Alsó verescsere
(sz.), valaha erdők voltak rajta. Árok köze (sz.), régen vizenyős, rossz hely volt.
Borzás bércz, Borzas patak, Borzási menő, Botorka (sz.) egy fatörzsbe csinált
kútja van, a melyről a nevét vette. Buda-tó, a Buda-család egykori halastava.
-Czigányság, Czigányrét (mind a kettőt lakóiról nevezik. Régebben az
utóbbin téglavetőhely volt). Csapói híd, Csúp, Csutkos (valaha erdő volt).
-Darvastó (Ennek a helyén, továbbá a Patak Csegejben és a Szektában
ezelőtt 50—60 évvel nádasok és mocsarak voltak, a hol vízi madarak éltek.)
Doboli patak, Dombói rétrész (r.). A Küküllő szakította el az ádámosi rétektől.
-Felső által (dűlő), Felső malom; tulajdonképpen malomhely a Küküllő
mellett A malom csaknem ötven éve, hogy elpusztult. Felső ösvenyfelek, FelsőSzalom-köz, Felső verescsere, Fundetura (völgyfenék) A tájékán feküdt völgy a
tatárjárás előtt. Fűzes patak. Gázlók. Hecske (dűlő), Hegyeshalom, Horgos,
Hosszú, Hugyóbércz, Hula.
-Kenderes, Kenderes híd, Kertek mege, Kis-sárosi völgy, Kis völcz,
Körmös, Középbércz, Középláb, Községi erdők, Kusba (kalliba).
Malom, Malomberek, Mélyremenő; hosszan elnyúló határrész; rajta az
eke sok cserepet vet fel. Nagy berek, Nagysárosi völgy. Ökrök szegelete (1.),
Pap erdő (e.), Pap rétje (az unitárius pap rétje). Patak csegej (1. Darvastó),
Puszta szőlő. Rapó.
Sánczok köze. Szabó Máté kút (a gazdájáról vette a nevét), Száraz patak,
Száraz rét, Szeretura (sóshely), Szentmártoni rétrész; a Küküllő által a d.-szt.mártoni határhoz szakított rét, Széktó (1. Darvastó), Szénás völgy, Szőlőcsorgó, Szőlőhegy, Szőlők alja, Szőlőtető, Szőlők vége.
Tanorok, Tehenek szeglete (1.), Tekenős mál. Váradi kút (hasonnevű
család nevét tartja fen), Vízre járó (itt mentek régebben a Küküllőre).
L.Erdélyi Gyopár
Ákosfalva

Szilágyi udvarházL. Keresztes Gyula

- A történelmi források bizonyítják, hogy a falu és környéke, a Nyárádba
ömlő patakok völgyei ősidők óta alaklmasak voltak emberi településre. Itt
elsősorban a folyóvíz, valamint a bőséges teraszforrások jelentették a fő
telepítőerőt. A Nyárád, termékeny iszaphordaléka által bizonyos tőkét képviselt,
de gyakori áradásai olykor súlyos károkat okoztak a falu életében.
- A Nyárádmente szülötte, Gagyi László a következőképpen mutatja be
Ákosfalva környékét: „Csodálatosan szép: a Nyárád tündöklő, szelíd völgye.
Nem regényes, mint a bércekkel ékes Kárpátok, de beszédes és hivogató táj,
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közbül a azeszélyesen kanyargó, ezüstszőke Nyárád. Gazdag föld, fekete, bőven
termő. Mindenféle dús gyümölcsösök, s a dombok enyhe hajlatain szőlők.”
L.Ákosfalva
-„…1562-ben a Mihályfi Tamás házára menének egy szereda nap estve,
és az udvarházat igen megdúlák és hordó borokat vivének a táborra.”
L. Balogh Judit
-„Ákosfalva főipara a cseréppipa-gyártás, melyet oly nagy mennyiségben
készitnek, hogy vékával mérik.”
L. Orbán Balázs A székely
-Ákosfalván a tejszövetkezet tartaléktökéjéből egy 3000 K . értékű
ingatlant vásárolt meg ,ahol egy korszerű 12.000 K összköltségű szövetkezeti
ház épült fel 40000 K. népházépítési segélyből 1911-re Torockai Wigand Ede
tervei szerint .Az épületben a tej, a fogyasztási szövetkezetek ,a gazdakör , az
ifjusági és temetkezési egylet kapott helyet.
-1906 januárjában a kirendeltség a marosvásárhelyi vásáron 47,a
gyalakutin 7 tarka tehenet vásárolt amelyet az ákosfalvi tejszövetkezet tagjai
között osztott szét.
-Koós Mihály kirendeltség vezető 1907 novemberében
megdicséri
Barta Farkas közbirtokossági elnököt a kitünő gyakorlatban végzett legelő
javítási munkákért.
L.Balaton Petra
- A két világháború között a falu összterülete 1585 k.hold amiből szántó
861 k.hold.
L .Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Pálffy Károly
L. EMGE
Helynevek:-sző=szőlő,sz=szántó,
-1619- felső általban -sz-,az árkon innét.-sző-1687 után Kötő helyben-sz-, Tekeresben-sz-, Veniczében-sz-, Kerek
erdő alatt-szL. Imre Barna
-1937 szeptember 20-án gazdanapot tartottak,fejőversennyel,kiállítással
ahol Szatmári Samu falubéli legény saját készitésű toronyoráját állitották ki.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
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- 1940 február 12 és 24 között tartották meg a gazdatanfolyamot 40
gazdának.
L.Erdélyi gazda 1940 március 1

L.Erdélyi gazda 1943 február 1
Backamadaras
-báró Petrichevich-Horváth kastély- Naláczí udvarház virágos kerttel,
gazdasági udvarral ,istálló épülettel és az ólakkal.,
L. Keresztes Gyula
- Itt született Kiss Gergely a székelyuvarhelyi református gimnázium
tudós profeszora.
L.Wikipedia
- Első lakói a gyepűt őrző szabad székelyek voltak,………..
-Backamadaras: így nevezték el a Backa nevű szőlőhegyről, amelyen
kívül nevezetes a Dondor és a Bongor nevű domb.
- Itt készülnek a dohányhoz a pipák.
L .Benkő József
- Nevét híres boráról a BACZKA szőlőhegy borától kapta
Murokország népe -internet- Backai dülő-Turisztikai szempontból fontos megemlítenünk, hisz falunk
e szőlőhegyről kapta nevét. Hires szőlőtermő hely, Orbán Balázs is említi
Baczka-Madaras szépen fekvő udvarházaival oly regényesen helyezkedik el a
boráról hires Baczkának szőlő koszorus lábainál. Bora annyira jó, hogy a
29

szájhagyomány szerint a bécsi császári udvarban is megállta a helyét. De
nemcsak ide jutott el a backai lé, hanem a messzi Oroszországba is, ahol 1917ben, a hadifogság idején a helyi Csiki Mihály madarasi palackozott, díjazott
rizlinget látott. De nem csupán jó ízű, de erős is a madarasi bor, amit a
tapasztalatból született madarasi rigmusok is igazolnak.
L. A falu honlapja
-“ Baczka-Madaras mely szépen fekvő udvarházaival oly regényesen
helyezkedék el a boráról híres Baczká-nak szőlő-koszorus lábainál. “
L .Orbán Balázs A székely
- legjobb szántóföldek:A Nyárád és a Vécke közötti dűlők a Boroszló, a
Kökénszeg, a Faggyas és a Tövises.
-szőlőseik:a Backa hegy déli oldala, a Külső, a Dondor, és Bongor.
L.Sepsiszéki
- Határnevek:Dardon hegy, Deák tövise, Kintses és Kéntses völgy (Üvér
nevü erdő alatt 1643.), Kép hágója (1635.), Közbércz (1649.), Középső átal
(1632.), Nagyvölgy, Sás szeg, Tekeres tó (szénafű), Várhegy.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-Baczka-Madarason báró Apor Károly ur két hold szőlőhelyet
rigoliroztat. Ülteti rieslinggel.
Hogy Marosszéken mennyire biztosan haladhatnak a riesling ültetéssel,
arra nézve b. Apor Károly ur riesling bora szolgál utmutató például. —1872
végénL.Borászati 1873 január
-A falusi hierarchia élén a fő- és birtokos nemesek helyezkedtek el. A
faluban birtokkal rendelkezett gróf Bethlen Ádám, báró Nalátzi István, gróf
Kórnis Antal, gróf Gyulaffi László, gróf Lázár Ferencné és Keresztúri Miklós.
Ez utóbbi kivételével mindenkinek kúriája is volt Backamadarason. Továbbá
1785-ben birtokos volt itt özvegy báró Nalátzi Istvánné, gróf Toldalagi
Zsuzsanna, báró Henter Antal, báró Bornemissza János, Matskási Péter és gróf
Bethlen József. 1831-ben birtokkal rendelkeznek: gróf Bethlen Józsefné, gróf
Torotzkai Pálné, báró Bornemissza József, gróf Haller László, gróf Traun
Antalné és Klementsits Dánielné.
Köztudott, hogy a falvak ebben az időben önellátóak, önfenntartóak
voltak. Backamadaras is ezen falvak közé tartozott, ahol a földműveléssel és
állattenyésztéssel foglalkozó lakosság megtermelte a családi háztartás élelem
szükségletét és előállította a gazdálkodási felszerelést, sőt a ruházkodás
alapanyagát is. A földművelő és állattartó gazdák mellett éltek kézműiparral
foglalkozók is: asztalosok, ácsok, kovácsok, fazakasok, szőcsök vagy más
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megélhetést biztosító foglalkozást űzők. Az 1750-es összeírásból tudjuk, hogy
többen fazakas (hét személy) és ács (öt személy) mesterséget folytattak.
Ugyancsak ebből az összeírásból megtudjuk, hogy szőcs mesterséget végeztek
hárman a faluban, volt egy szabó, két molnár és egy fűrészes cigány. 1831-ben
nyolc ,,mesterember” látta el a falu igényeit: 1 kőműves, 3 faragásból élő, 3
kovács és 1 csizmadia. Fazekasokról és szőcsökről már nincs említés. A
növénytermesztést tekintve a XVIII. században a hagyományos gabonák mellett
meghonosodott itt két fontos kultúrnövény: a kukorica és a burgonya. Ezek
mellet viszonylag újonnan meghonosodott növény volt a dohány is. A fő
termesztett növény az őszibúza és az elegy búza (rozzsal kevert), vagyis a
kenyérgabona maradt. A falu egyik sajátosságának tekinthető a szőlőtermesztés,
amit a következő képpen jellemeznek az 1722.-i leírásban: ,,Szőlőik szépen
rendezettek, olyan bort teremnek, amelynek minőség és finomság tekintetében
nincs párja ebben a székben…” A mezőgazdasági termelés és árucsere
fokozására vállalkoztak a századunk elején megalakult fogyasztási és értékesítő
szövetkezetek. Elsőként a ,,Backamadaras és Vidéke Tejszövetkezet” alakult
meg 1908-ban. Ezt követte 1909-ben a ,,Hangya” Fogyasztási, Termelő és
Értékesítő Szövetkezet. Mindkettő érdemben hozzájárult a falu gazdasági
életének fellendítéséhez.
L.Makkai
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke ifj. Török István
L. EMGE
Falumúzeum, amelyben a kiállított régiségeket Albert-Buzási József
helybeli tanár gyűjtötte össze.
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Backamadarasi székely ház székelykapuval 1923-ból.

Helynevek:.
-1632 előtt : Kéntses vőlgyben (sz.), Asszu patak (p.), Üvér alatt (sz.),
Üvér főben (sz.), Háros vápának(e.), Vár hegyen belől (e.), Kápolna erdejének
(e.)
-1632 : Középső általban (sz.), Saás Szegben (r.)
-1635: Kép hágojában (sz.)
-1639 : Sz. Gerliczei út mellett (k.)
-1649 : Köz bérczen (sz.), Nagy vőlgyben(sz.), fel hágoban (sz.), Kép
hágoban (sz.), Tekeres toó mellett (r.), Déák tövissénél (sz.), Nagy Déak füve, a'
Tekeres tón túl az Sás Szegben (k.), belső Sás Szegben, a' Tekeres tó mellett...
Kisebbik Déák fűve (k.) . —
-1709 : almas berek szigetibe való Cseglyet
-1723 után: Dardon (sző.) —
-1728 : Batzka nevű hegybe (sző.)
-1750 : Kápolna (sz.)
-1788 : Közép Határban a' Nagy erdő alatt az Eszken(sz.)
L. Imre Barna
A falunak falumúzeuma van.
Balavásár
-Balavásár, amely fontos útkereszteződések csomopontján feküdt,
kedvező földrajzi adottságainak köszönhetően vált a vidék jelentősebb
településéve, s szerzett vásártartó jogot.
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-A XVIII.század elején Balavásáron a szántóterület 307 köböl, ahol a
határt többnyire kétnyomásban művelik
L.Kiss Réka
-Ma is szájon forog a községre jellemző szólás-mondás: ,,Vize hagyott
Kiskend, bepadolt Szövérd, mocsaras Göcs, virgó Vaja és fátlan Balavásár.“
-A kiskendi uradalomhoz tartozó birtokokat, így Balavásárt is a Szalók
nemzetségbeli Baládfiak kapják.
L.Balavásári
-A Kis-Küküllő középső szakasza lakosságának egyik ……. fontos
találkozó helye volt Balavásár. Az állatvásáron eladott állatok előbb fehér
magyar fajta ,majd svájci piros,szürke borzderes,és a zsemleszínű szimenthal
fajták voltak
L. Tar Erzsébet
-A vezérkar összeállását követően a Küküllő vármegyei Balavásáron,
Horváth Károly ottani szőlőbirtokán rendezett szüreti összejövetelen
megkezdődhetett a tágabban vett szervezés munkálata. A balavásári
rendezvényt követően két hónapon keresztül folyt a székelyföldi
szervezetépítés. A szőlőhegyi megbeszélés jelentőségét mutatja, hogy a későbbi
büntetőeljárások idején – mint Hentaller Lajos írja – sokak ellen a legsúlyosabb
vádak egyikeként hozták fel, ha jelen voltak a szüreten. (a Makk-féle
összeesküvés)
Helynevek-1714-: Felső fordulóban Határágy,Közép láb és Kárászos tó mellett.Alsó
fordulóban Gombodos,Körtvélyes Szélföld az ország útja mellett.Farkasok attya
és Kis Szilas.Rétekben a Hattyus tóban rét, Fokok mellett felüli rét.Szőlő az
Óriás nevű földeken felül,Új szőlő. Erdők: Alamár hegyesse, erdő, napnyugot
felőli Veress Csere nevű götsi erdő.
L.A történelmi I.
-a balavásári szőlő és bor::-Kitűnő bortermelő vidék, szüretei, borai
mindig messze földön híresek voltak
L.Lármafák Balavására 2011 szeptember 11-én.
- „:.....Balavásár kitűnő bortermelő vidék, már Orbán Balázs is így említi.
Valamikor közel 100 hektáron termesztettek szőlőt..........”
L . Népújság 2011 aug 22.
-1873-ban a községben 200 szőlőbirtokost tartottak nyilván 116 k.hold
szőlővel.
L .Csávossy
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-Kitűnő bor és gyümölcstermeléssel.
L. Révai
-1940-ben a gazdakör elnöke Szalma A. István
L. EMGE
-Balavásári hegyközség bor és szeszfőzde létesítésére kért államsegély1944L.M.O.L.
Báld -

néha Mezőbáld is

Béldi kastély

A báldi Béldi-kastély. (Betegh Sándorné Béldi Erzsébet grófnő felvétele)
- forrás adatbank.transindex.ro
-„A gazdasági épületek közül a hosszú lóistálló....” emelhető ki.” A
kastély nagy kiterjedésű parkját fenyő és díszfák...” fedték.
L .Keresztes Gyula
-„A gazdasági épületek közül a hosszú lóistálló épülete a romantikus
építészet jegyében készült. A kastély nagy kiterjedésű parkját fenyő- és
díszfákkal szegélyezett sétányok szőtték be. Az államosítás után a kastélyt
kórháznak használják és parkját részben ma is fenntartják. Wass Albert Kard és
kasza című regényében két utalás is található a Báldi kastélyra, mely 1940-ben
történt: Báldon katonaság szállta meg a Béldi-kastélyt, s a park virágágyásai
között lovak legeltek..
A szép, évszázados fákat falubeli baltások döntötték ki, egyiket a másik
után, s aprozták föl tűzifának. Egy istállóbeli ijedt cselédtől tudták meg, hogy a
grófék elköltöztek Zsibóra, Kálmán grófhoz, a kastélyt és a hozzátartozó
épületeket pedig lefoglalta a hadsereg. - Úgy látszik, itt készülnek maradni
instálom - rémüldözött az öreg, ki több, mint negyven évig kertészkedett az
udvarnál -, az intéző urat is kidobták a lakásából, úgyhogy őkelme is
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összepakolt, s elindult Kolozsvárnak… a drága szép uradalomból ejszen nem
maradt semmi…
-Az eperfa termesztés — mennyire utánna járhatánk—-a' következendő
helyen űzetik szembetünőleg: Báldon Gr. Béldi Ferencznél meghaladja a 20
ezerét a' 3 — 3 esztendős fák száma, 's azon kívül még roppant sok apróbb van.
L.Nagy
-az 1899-es évben komoly erdélyi magyar szürkemarha állománya volt
gróf Béldi Kálmán földbirtokosnak.
L.Köztelek 1899 február 8.
-Béldi grófok U-alaprajzú romantikus kastélya.
L. Wikipedia
-gróf Béldy-féle hires ménessel.
L.Kislexikon
-Béldi Kálmán gróf zsibói földbirtokos, sz.1882-ben Báld kolozsmegyei
Kisközségben. A kolozsvári "Mezőgazdasági Bank igazgatósági elnöke.
L. Erdélyi Lexikon
Bede
-A Havadtőy család ősi fészke.
L.Wikipedia.
-Hires bort termő szőlői:Nagyhegy ,Rizlinger.
L.Sepsiszéki
-Helynevek:
-1620 : Sás torokban (r.), Erdő alatt (sz.), Felhágoban (sz.), Szőlő alatt
(sz.), Vadasdi oldalon (sz.), Kis Telekben (sz.), Csorgo árka mellett (sz.), Orosz
vőlgye bérczin (sz.),nyáras vőlgye feliben (sz.)
-1687 : Gyalakúti út mellett,Csorgo árokjánál
-1805 : Czako Oldalon (sző.)
L. Imre Barna
Helynevek: Bükk, Csorgó árka, Erdő alja, Felhágó, Kis telek, Nyáras
völgye, Orosz völgye, Sástorok (1663.), Szőlő alatt.
L. Székely oklevéltár VI. k
Berekeresztúr

Keresztúri család udvarháza
L. Keresztes Gyula

- 1509. jul. 26.
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A kolosmonostori convent előtt egyfelől Was Gergely, másfelől neje
Margit asszony, özvegy frátai Boncza Miklósné és leánya Boncza Magdolna, a
berekeresztúri nemesi udvarházat, a Meggyes ágon és a Halom nem Náznán
ágán birt két lófőségi tisztséget s a májai és kendői székely örökségeket, illetve
a magyar- és oláhfrátái, velkéri, hosdáti és szávai részbirtokokat illetőleg
csereszerződésre lépnek.
L.Barabás
- mégpedig Berekeresztúr,…….. híres gyümölcséről, főként almájáról és
körtéjéről, amelyek egész télen át romlatlanul és ízesen megmaradnak
L. Benkő József
-„.......a most szőlővel beültetett hegyen....”
-híres volt cseresznyéje is…….
L. Orbán Balázs A székely.
-A berekereszturi vártemplom
keleti karzatának
festékkel az 1543-as sáskajárás emlékét örökitették meg.

felületén

piros

-a kollektivizálás előtt gondozott cseresznyése volt a falunak.
-szőlőhegye a Verőfű.
-Eljártak szekérrel Nárádremetére, Nyárádszeredába és Szovátára ahova
gyümölcsöt,zöldséget,tojást vittek. Gyergyóba gyümölcsöt vittek ahonnan
deszkát vittek Mezőbándra, s innen gabonát hoztak haza.
L. Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Csegzi Sándor
L. EMGE
Helynevek:
-1579 : Egresd pataka mellett (sz.),Cságato alatt (sz.), Májai ősveny
mellett (sz.), Oldalban (sz.),Bértzen (sz.), Rakottvásban (sz.), Pap réti mellett
(sz.), Szénégetőben (sz.), Márkodi patakon alol (sz.), Kendő pataka mellett
(sz.), Fal mezőben (sz.), Kender patakán túl (sz.), Verő félben (sz.), Balásék
főidők mellett (sz.), Varga erdeje alatt(r.), Ropon, kerengő utnál (r.), Kendő
főldőnn (sz.), Farkas Ropájában (sz.), akasztó fára megyen véggel (sz.), Ropon
(sz.), Nagy mál alatt (sz.), Tekeres Körtvélybenn (sz.), Torboszlai Szegben (sz.),
egresben
L. Imre Barna
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Akasztófa, Bércz, Cságató, Egeresd pataka, Fal mező, Farkas ropója,
Kender pataka, Kendő föld, Májai ösveny, Nagy mál, Rakottyás, Ropó, Schola
mellett, Szénégető, Tekeres körtvély, Torboszlai szeg, Varga erdeje, Verő fél.
(Mind 1579-ből.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
Beresztelke

báró Bánffy udvarház-

-Az udvarház körül 10-12 hektár park terült el halastóval,virágházzal és
ritka fafajtákkal. A gazdasághoz lóistálló, szeszfőzde és malom………
L .Keresztes Gyula
- Határának egykor egy Bentelke nevű falu létezett. Ez a terület egykor a
Losonczi, Bánffy és Dezsőfi családok birtoka volt.
-Határaival együtt részese volt egy nagykiterjedésű birtoktömbnek,
melynek akkor Simon bán volt az ura. Ez a terület a hozzá tartozó falvakkal,
uradalmakkal együtt gazdát cserélt akkor, amikor a Gertrudisz királyné ellen
szőtt öszeesküvés révén Simon bán is gyanúba keverült, kegyveszetté lett, s
birtokaitól megfosztották.
-Régen Beresztelke lakosai földműveléssel és kendertermesztéssel
foglalkoztak
L.Ismerje meg Maros megyét ?
-báró Bánffy Jánoshoz mentem….Megmutatá törökbúzavető és -szóró
gépelyeit. Mindkettő ismeretesebb mint leírásuk szükséges lenne.
L.Szentiváni
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke id. Hegyi Péter
L. EMGE
Bergenye lásd Mezőbergenyénél.
Bernád
-A XVIII. század elején Bernádon a szántóterület 144 köböl, ahol a határt
két nyomásban művelik.
L.Kiss Réka
- a bernádi szőlő : 1869-ben 4 hold szőlőt dolgoztak meg.
L. Csávossy
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Az 1970-80-as években még a magyar fölbirtokosok, magyar nyelvű
sírfeliratait láttam itt.
Kiss Károly
Boldogasszonyfalva lásd Nyomátnál
Bonyha lásd Szászbonyhánál
Bordos:
-itt született 1910-ben dr. Molnár István tanár, etnográfus, múzeológus,
aszékelykeresztúri múzeum alapítója.
L.Wikipedia
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
- 23 k.hold szőlője van 1869-ben a falú lakóinak.
L. Csávossy
- 1873-ban 10 k.hold szőlő van a falu határában.
- 1879-ben 29 k.hold
L.Csoma Zsigmond
- Orosz Pál dr. javaslatára menta termelésébe kezd a falu
L. Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Moldován Viktor
L .EMGE
Bözöd:
Itt született Bözödi György, családi nevén Jakab (Bözöd, 1913. március
9. Budakeszi, 1989.november 25.) magyar író, szociográfus, történész. Székely
bánja (Kolozsvár, 1938) c. történeti és szociográfiai munkájában tudományos
alapossággal tárta fel a Székelyföld múltjának és jelenének valóságát.
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A székely életről irt nagyon fontos könyv, e könyvnek az olvasása
során ismertem meg én is véreim igazi életét. Valamikor az 1940-1950 es
években.
Kiss Károly
- ….szép szőlőhegyek aljában feltaláljuk Bözöd községet. Lakosai a
földmivelésen kivül szőlőtermeléssel is foglalkoznak.
-Itt készitik a legcsinosabb szalmakalapokat; tavaszi vásárokra is
elhordozzák árusítás végett.
-E községben van országos vásár, pénzügyőrség, hitelszövetkezet,
olvasókör,……..
L.Szász Ferernc
-Bözöd jó gyümölcstermő hely ,határában szőlővel betelepített dűlőkRados, Hagymás, Vereskő,-is vannak.
-Fő háziipari tevékenység a szalmafonás.A szalmafeldolgozás
következtében itt megmaradt az Alakor és a Csúrdéfejű búza vetése ,amelyet
külön vetnek éa sarlóval aratnak.
-Tanyája Lóc.
L.Sepsiszéki
-1869-es évben a határban 49 k.hold szőlő volt.
L .Csávossy
-1873-ban 59 k.hold szőlő van a falu határában.
-1897-ben 72 k.hold
L.Csoma Zsigmond
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-1911- től 1917-ig évi 400 K támogatást kapott a község a fedeztető
állomás fenntartására.
L. Balaton Petra
Bözödujfalú
-…lakóssai földmiveléssel és szőlőtermeléssel foglalkoznak. Tiszta
székely lakossága között találunk szombatosa-okat, kik teljesen most a zsidó
hitet vallják, s aszerint élnek; azonban meglehetős szegények.
- Van gazdaköre, ifjúsági egylete és tejszövetkezete .
L.Szász Ferenc
- Ma már nem létezik.A falu a romániai falurombolás jelképévé vált:
1988-ban elárasztották egy új víztározó építésekor.,
- 1869-ben az itteni gazdák 17 k.hold szőlőt dolgoztak meg
L .Csávossy
-1940-ben a gazdakör elnöke Péterfí Mihály
L .EMGE
A falurombolás során elpusztított zsidozó falu temploma.

-gazdasági eszközöket/ jármakat szekéralkatrészeket / készitenenek
Bözödujfaluban.
-Két szekértalp- és kerékkészitő dolgozik Bözöd ujfaluban .
L .Barabás Endre
-a föld gyenge termését kalapfonással-szalmafonással pótolják.
-„Féléréskor a búzatáblák legszebb részét learatják, szálanként
kiválogatják az alkalmas szalmát és egész éven keresztűl ez a nyár elején
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sietve, egy-két nap alatt összegyűjtött szalma jelenti az egyik legfontosabb
pénzforrást…..” Ösztöl tavaszig kalapot köt a falú….
L. Bözödy György
Bún

Bethlen kastély
- A XVIII.század elején Búnon a szántóterület 265 köböl.
L.Kiss Réka

-Az erdélyi részek merinos tenyésztésére jelentősebb volt báró Bánffy
Dániel borsai nyája, melyből, Bunra is jutott.
L .Dr. Szentkirályi
Kisbún -ma Kisbún és Nagybún egyesülve Bún néven
-Itt született gr. Bethlen Miklós 1642 szeptember 1-jén erdélyi kancellár.
Itt írta gr Bethlen János a RERUM TRANSILVANICARUM LIBRI IV
könyvét melyben a Bethlen Gábor uralkodástól kezdve az 1663-ig terjedő
korszakot írja le.
L. Keresztes Gyula
kisbuni Bethlen kastély
-Itt született 1642. szeptember 1-jén gr. Bethlen Miklós erdélyi kancellár
a magyar függetlenségi mozgalom egyik vezetője.
- Itt írta gr. Bethlen János Rerum Transilvanica című történeti művét.
L.Wikipedia
-Az 1692-es letár szerint a kastélyhoz tartozott.
egy: takácsház, pincék, sütőház, csűr, ököristálló, szekérszín, gabonásház,
majorságtartó.
L . Keresztes Gyula
-A fenti leltár szerint:A Bethlen Gergely kúriájához tartozott két
szakaszban levő lóistálló,két szakaszban levő hizlaló disznóól és egy új
szekérszín. A tiszttartóház mellet van egy három szakaszos lóistálló,egy
takácsház, a házak alatt pince szénaverősi ,magyarosi borral,búni
majorságszőlőben termett bor. Gabonásház zabbal, búzával, kendermaggal és
egy régi székely szuszékkal. Kádárszín, sütőház és csűrkert gabonával.
Ökörístálló, régi csűrkert, majorné háza, marháknak való akol,két
veteményeskert különféle magokkal bevetve és egy káposztás kert.
L .B. Nagy Margit
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-„ Br. Szentkereszty Pál buni birtokos „ Jóska" nevü bikája 3-ik dij 150
koronát nyert az 1900-as székelykereszturi kiállításon .
L.Köztelek 1900 március 7
Búzaháza
-Nevét első birtokosáról kapta. A személynév pedig a magyar
búzanövénynévből ered.
L.Wikipedia
-Értékes lágyszárú növény közösségnek otthont adó természetvédelmi
terület található itt. Többek között tavaszi tőzikét (Leukojum vernum), csillagos
nárciszt (Narcissus angustifolius), kockás liliomot (Fritillaria meleagris),
mocsári kardvirágot (Gladiolus palustris) láthatunk itt, ha megfelelő időszakban
látogatunk ide.
-A falu legfőbb látványossága a határában található rét, ami helyi
védettségű terület lett, hiszen olyan védett virágok lelhetők itt, mint a sárga
írisz, szibériai írisz, kockás kotuliliom és tőzike
L.A só útja
-Érdekesség:1902-ben különleges kiadvány jelent meg a helyi Dilmont
Gyula fanyomdájában Nagy Lajos és Szentmártoni Bálint irásában Búzaháza
történetéről. Erről a fanyomda tulajdonosa így ir.” Búzaháza történetét
szerzők a községben található összes régi iratok és más adatok nyomán
megírták 1897-ben. Mivel e munka csak egy kisközség történetéről szól s így
nem országos érdekű, : szerzők nem számithattak arra,hogy kiadhatnák anyagi
károk nélkül..Ezért kéziratban hevert a munka ,majd én vállalkoztam,hogy
fanyomdámon( melyet szórakozásból
készítettem)a föbb jegyzeteket
kivonatosan kinyomtatom.Így elérjük azt ,hogy a fáradságosan összegyűjtött
adatokat mindenki megtarthatja,akit e kis falu multja érdekel”
-dürückölő és ványoló malma volt.
L. Sepsiszéki
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
Határnevek:
-Szántók. Alsó-Puszta, Alsó-vétkelő földek, Aranyos oldal, Bakacsoldal
alja, Bekeháza, Béjáró, Bokorhát, Bolháspatak, Borzás, Bögözháza, Bögözoldal, Bükk, Bükkalja. Derzsi, Déllő, Egerfák-köze, Észak-oldal, Fekete-földek,
Feljáró-földek, Felső-puszta, Ferencz-csere, Folyostó, Hosszutanorok, Iszapos,
Karéj, Kender-nyilak, Keresztüljáró, Kert-meg, Kétgátköze, Kijáró,
Kövesdomb, Kúnberke, Malom-eleje, Nagyföld borozdája, Oldaltő, Omlásalja,
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Péterkútja, Pusztaszöllő, Régi örlőpalló. Rózsás, Sárpalló, Szabaderdő alja,
Szarkakút, Szállapos, Szilamér (Szilamér nevü nemesről), Út hossza, Vápa.
Legelők, rétek. Alsó-felső verőfény (l), Csákány (r), Csigolyák köze (l),
Ferencz csere (r), Győrfi pusztája (r), Hosszutanorok, Kender nyilak (r), Két gát
köze (r), Körtvélyes (r), Kun berke (r), Lókötő (r), Nagy eger (r), Örlő út (r),
Pallag (r), Péter kútja (r), Rét dereka (r), Sós rét, Szarka kút (r), Tamássa (r).
Erdők. Bakacsoldal, Eröss, Fiskus-erdő, Köles-mező, Ördöngös:bércz,
Szálasteteje, Tátorján.
L.Erdélyi Gyopár
-1940-ben a gazdakör elnöke Szentmártoni Bálint tanító
L. EMGE
Búzásbesenyő
- A XVIII.század elején Búzásbesenyőn a szántóterület 282 köböl.
L.Kiss Réka
-Búzásbesenyő esetében besenyőkre utal a falú megnevezése, továbbá a
múlt századi térképeken feltüntetett Besenyő-hegy, Besenyő-patak Borotna
(Borotva), Kotorna, Domakló és más név alakok.
- A jelenlegi iskola nevét viselő Dósa Dániel 1821 január 30-án született,
Makfalván. – Búzásbesenyőn hunyt el 1889. szept. 25-én. író, újságíró. Birtoka
és kúriája volt Besenyőben.
L. Búzásbesenyő
-„...Buzás-Besenyő, mely előnevét attól nyerte, hogy ott igen sok és híres
búza terem.”
L. Orbán Balázs A székely
- „….galgóci Kőszegi Antal ítélőmester háza ékesíti”
L. Benkő József
Bükkös lásd Magyarbükkösnél
Cikmántor
-1591. április 26-án, Tordán keltezett oklevelében Báthori Zsigmond
fejedelem….adományként örökjogon adja haszonvételeikkel, tartozékaikkal és a
bennük levő királyi joggal együtt Cikmántor (Czykmantor) és Egrestő (Nagy
Egresteo) nevű birtokokat, illetve ezekben levő nemesi udvarházakat…….
L. Szatmári
- Daczó János udvarházát említik és szőlőst a határban -1686Erdélyi testamentumok
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-“A borok körül b. Kemény Dénes említendő, ki csupán e végre utazott
volt, most évenként bizonyos mennyiségben pezsgőt készit csíkmántori
borából."
L.Kövári
Cintos rég Acintos

Kemény család udvarházaL. Keresztes Gyula

-A magyar tájbeosztás szerint Kutasföldnek nevezett dombos kistájon,
fekszik.
L.Wikipedia
-Acintos határában pedig: Scenhegetew Berez, rubetum Hassagh, vallis
Mehwelge. Makótelke mellett a Sumus erdő feküdt.
L.Iczkovits
-Komlót a czintosi ……….uradalomban termelnek.
L.Lázár István
-Helynevek: Csekelakatorka,
Sándorszőlővige, Szénégetőbérc.

Faludfarka,

Hasság,

Méhvölgye,
L .Vistai

Csejd
-Itt született 1793-ban Magyarósi Szőke József író, a székelyudvarhelyi
református kollégium egykori rektora.
- Csejd 1899-ig Csejd-Tófalva,….
L.Wikipedia
-„…. vidékén sok gyümölcs terem.”
L.Kislexikon
-Helynevek: Avas, Bedecz, Bércz földe, Ernyés, Fekete szilva, Kis kút,
Nagy almás, Szénégető, Szurduk (1675.)
L. Székely oklevéltár VI.k
-1940-ben a gazdakör elnöke ifj Kacsó Albert
L. EMGE
Helynevek:
-1675 : Szurdokban (r.), Szénégetőben (sz.), Nagy almásban (sz.),
Kiskutnál (sz.), Ernyésben (sz.), Fekete Szilvánál (sz.), Bedeczben (sz.), Bércz
főldéből (sz.), Avasban (sz.)
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-1687 után : Őr hegyben (sz.), halom oldalában (sz.),Ernyésben (sz.),
nagy rét hidgyanál (pallag), Kis Bedecsben (sz.), Varas torokban (sz.), Orotvány
oldalon (sz.), Ernyés (sz.), Agyagos alatt (sz.), Pásitban (r.), Terebicsen (e.),
nagy Rethben (r.), Kenderes Kertben (sz.)
L. Imre Barna
Haszonbérbeadó birtok.
Özvegy báró Apor Károlynénak Maros-Torda vármegye Csejd
községéhez tartozó, a szőlők, erdők és kert kivételével, 800—900 holdat kitevő
tagositott tófalvi birtoka .
1897. évi márczius hó 1-étől kezdve haszonbérbe kiadó. Értekezhetni
lehet a tulajdonosnővel Marosvásárhelytt.
L.Köztelek 1896 október 31
Nemes Gyula: Élet a Virgó vize mentén. Adalékok Csejd és Tófalva
monográfiájához. Megjelent a Mentor Kiadó gondozásában, Marosvásárhely
2011
Csekelaka
-a Hegymögött nevű tájegységben fekszik.
L.Wikipedia
- …….Csekelakán, gőzmalmot állítottak……
-Komlót a …………..csekelaki uradalomban termelnek.
L.Lázár István
-Csekelakán b. Kemény Dénes udvarában 500 veder 1834-beli bor eladó,
kinek szándéka van megvenni a helybéli gazdatisztel alkudozhatik.
L.Erdélyi Hiradó 1830 május 30
Cserefalva- Nevét a Nyárád mentét egykor borító csererdőkről kapta.
L .Wikipedia
-1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvirészbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
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Helynevek.
-1755: A’ Cserefalvi Szőlő
-1818: A Cserefalvi Széj. A Cserefalvi hegyben (sző)
L. E.M.Sz.T.
-híres dohánytermesztők
L..Erdély ma 2011 .06 12-én
-1940-ben a gazdakör elnöke Pethő János
L .EMGE
Helynevek:
- 1647 : Soós Szék alatt (sz.), Szőlőre menőben(sz.
- 1664 : Só Széken (sz.)
L.Imre Barna
Helynevek:
Balogh kert (1848. előtti Balogh nevű földbirtokos kertje volt) szántó.
Barabolyos, Berek eleje, Berek szántók, Farkas verem, Gidó kútja: a Nyárád
egy kis kútszerű mély helye, a hová nem rég Gidó Ferencz somodi lakos, mint
cserefalvi dinnyés gazda fürdés közben bele halt. Határ szél: rét. Hát hold:
szántó — Hágó: Hányás. …………E határ rész most Ákos falvához tartozik, de
cserefalviaké. Híd eleje: sz. A Nyárád-híd előtt. Mocsár: r. Nagyrét, Pad: sz.
pad-szerű helyzete van. Peres: r. Ma is van benne per alatt lévő hely. Pénzes: a
Nyárád egy része. Régebb egy ember 1848-ban eldugott pénzt kapott a fenéken.
Rét szél: szántó a rét mellett. Sínai domb: sz. Soszék (felső, alsó) sz. és r.
Sziksós hely. Szöllő útja és Szöllő mege szántók. Tekerés, a hegyek oldalán
vékony szalagban tekerményesen fekszik. Tulsóberek: a megye útján túl van.
Temető: sz. és temető — Udvari kert: sz. Nemrég még Szentiványi Kálmán
gyümölcsöse és konyhakertje volt.
L.Erdélyi Gyopár
Csiba

Zsigmond család udvarháza-Seres (Bojtár) család udvarháza.

vagy Csibafalva
-A Bojtár család ökör és
belsőségen nagy istállók álltak.

lótenyésztéssel tette ismertté magát.,a
L .Keresztes Gyula

-1940-ben a gazdakör elnöke Zsigmond Károly
L. EMGE
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Helynevek:
-1659 : kis Kerek tövis alatt (sz.)
- 1695 :Hágo (sz.)
L. Imre Barna

Csíkfalva

Csíkfalva cimere.

-1649-ben egy régi curiát említenek.
L. Orbán Balázs Kiegészítések
Nevét állítólag a Nyárád mocsaraiban nagy számban megtalálható csík
halról kapta.
-Lakosainak megélhetését a főldművelés és az állattenyésztés biztosítja.
L.Székelyföld
-1940-ben a gazdakör elnöke Dénes András
L .EMGE
Határnevek.:
Szántók:
Almező, Alsókertmege, Alsómocsár, Berek, Borzik, Borzikfar,
Bothorgos, Bögözoldal, Csere, Csere-mege, Csereoldal, Dájmán, Délő, Domb,
Dülőoldal, Felhágó, Felsőkertmege, Forrás, Gálszeg, Gyertyánoldal, Hegyesalj,
Ipacs, Kerekerdő, Kerekrét, Keresztüljáró, Kétpatakköze, Kiekköze, Kiserdő,
Küs Istánd, Laposs, Omláskörnyéke, Orotvány, Szöllőalj, Temetőalja,
Temetőtetőoldal, Tilalmas. Rétek: Almező, Kaszállás, Kerekerdő, Nagyrét.
Szőlő: Nagyhegy.
L.Erdélyi Gyopár
Csittszentivány - Berényi család udvarházaL. Keresztes Gyula
- 1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvirészbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
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székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
Falumúzeuma van.
- az itteni bírtokon nagyobb gyümölcsös telepítés volt.
- Szőlő hegye van.
- a faluban a dohánytermesztésnek hagyománya van –szárítóval.
- a Verőfény dűlőben gyümölcsösök vannak-alma-szílva.
- szitás malma van
L.Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Zöld Mihály
L. EMGE
Helynevek:
-1687 előtt: Látodon (későbbi irással Látom-ra változtatva) (sz.), fel
járóban (sz.), Csere mellett (sz.), Csit falvi határon... a' holt viz mellett (berek),
Hajo rév martyában (berek), Komlosnak (berek)
- 1687 : Tőkés(e.), Tőkés oldal
-1692 : Kis kigyosban a' Beczen belől (sz.)
-1699 : Barta továban (sz.), Nagy Vápán (sz.), Széna fűben, Cserefa
Szeriben (k.)
-1711 : Szőlő alatt (sz.), Kis Pad (sz.)
-1715 : fel hágoban (sz.), Fertelmes alatt (berek)
L. Imre Barna
Helynevek: Barta tava (1699.), Csere, Hajó rév martja, Látom tövise,
Nagy Vápa,Tőkés (1687.)
L.Székely oklevéltár VI.k
JELENTÉS.
Az alábbiakban tisztelettel jelentjük a csittszentiváni gazdakör 1941. évi
működését:
1. Téli időben hetenként egyszer tartottunk összejöveteleket, s ilyenkor
felvilágosítottuk a gazdákat az őket érdeklő gazdasági kérdésekben.
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2. A gazdakör részére biztosítottunk egy juhlegelöt, melyen a tagok
juhaikat elhelyezhetik kevés díj fizetése ellenében.
3. Szereztünk a nyár folvamán egy új 820 Mávag cséplöszekrényt.
A vételt Schaffer Walter ügyv. alelnök indította meg,hogy egyfelől a
gazdakör tagjait óvja meg a rossz gép okozta kártól, másrészről, hogy
biztosítson a gazdakörnek egy olyan jövedelmi forrást, amely évek mulva
lehetővé teszi egyéni hozzájárulás nélkül más hasznos gazdasági gépek
beszerzését is. Sajnos, a szükséges hitelt a román Hitelbanktól kellett
felvennünk, mivel magyar bankok táblázás nélkül nem voltak hajlandók
nagyobb hitelt folyósítani. Táblázás nálunk nem lehetséges, miután a román
hatóságok Csittszentiván telekkönvvét elszállították.
Amennyiben az EMGE segítséget tudna nyújtani 12.000 P.-ös hosszabb
lejáratú magyar hitelhez, nagy örömmel fogadnánk, hogy a román banknál
tartozásunkat felszámolhassuk.
A cséplő hajtására a családvédelmi alap traktorját vettük igénybe, ami
elég költségesnek bizonyult, amennyiben az üzemköltségen kívül kb. 1.000
pengőbe került. Ilyen körülmények között szeretnénk saját gépről gondoskodni.
4. A gazdakör vezetősége belekapcsolódott a vetőmag akcióba,úgv, hogy
a község részére némi tavaszbúza és árpa vetőmagot tudott: biztosítani.
5. Distol beszerzésével is igyekezett a gazdakör vezetősége a juhok
elpusztulását megakadályozni, de kevés eredménnyel, mivel nemcsak métely,
hanem más betegség is tizedeli juhainkat.
L.Erdélyi 1941-42
Csókfalva
-Székelyszentistvánnal és Atosfalvával összenőve alkotja Hármasfalu
települést.
-Helynevek: 1750 : Szarka vára (sz.), Szaboné patakára megyen véggel
L. Imre Barna
Helynevek:
-Kert-böle, Egerdombja, Csere-teteje, Bekecs-bükke, Odormány, HejAszó, Borzondaja és Bozondaja, Feső-rét, Asó-rét, Hidajszeg, Andrásszeg,
Malomhej, Váródala (körülötte 7 domb van), Várdomb, Fenes-bükk, Kén-bükk,
Szénégető, Bozlik v. Borzlik oldala, Nagy-Aszófeje, Csóktele.
L.Erdélyi Gyopár- Szász Ferencz
-1940-ben a gazdakör elnöke Szoboszlay Dániel
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-1940-ben az EMGE peronoszpórajelző állomást hoz itt létre, vezetője
Faluvégi K. András
L.EMGE

Dózsa-Barátosi kúria.
Csöb
- Orosz Pál dr. javaslatára menta termelésébe kezd a falu.
L. Bözödi György
- ………….szalmakalap kötést űzik háziiparszerüleg.
L.Szász Ferenc
- 1873-ban 14 k.hold szőlő van a falu határában.
L.Csoma Zsigmond
Csöbhatárnevei:Szőlővápa,Küscsere,Kerekbükk,Oláhösvény,Tövis,Lok,S
zékespallag,Gyakor,Cserealja,Himoscsere,.Jánosbükke,Gödrös,Tanorok,Bodos,
Gernyésvölgy(száraz=tájszó)Gyepüsorok,Dráméoldala,Ropófő,Somosbércz,Gy
epüsvöly,Fattyasvölgy,Kerekmező,Disznógy,Gombáspatak,Erdőtörök,Hágútfő,
Kincseságy,Szénamező,Födeles,Pirosvápa,Kékesdomb,Csöpögő.
L.A székelyek eredete és Erdélybe való telepedése
-1940-ben a gazdakör elnöke Kiss Sándor
L. EMGE
Csüdőtelke
- Kreith Béla, gróf (Arad, 1851. máj. 8. – Csüdőtelke, 1916. nov.
12.): újságíró, ereklyegyűjtő. Aradon végezte a gimn.-ot. 1880-ban
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megalapította és rövid ideig szerkesztette a Vadász Újságot. 1883-ban a Szemle
szerkesztését vette át, Főleg a m. szabadságharcok (Rákóczi-Kossuth-kor)
történetével foglalkozott. Első feleségével, Farnek Jankával együtt
összegyűjtötte és megalapította az 1848–1849-i m. ereklyemúz.-ot, melynek
nagy részét azután később az MNM vette át.
L.Magyar Életrajzi Lexikon.
- 1869-ben 24 hold szőlőt dolgoz meg a falu.
L. Csávossy
Dedrádszéplak. a Farkas Mihály család udvarháza virágos kerttel,a Farkas
Sándor család udvarháza és a Farkas József család udvarháza. Díszkert
tujákkal, fenyőkkel és sok lombhullató fával .
L. Keresztes Gyula
- Apor Csaba agrármérnök 1921-ben édesanyjának Maros megyei
birtokán, Dedrádszéplakon látta meg a napvilágot.
L.Erdély ma 2014 június 23
- Dani János (Dedrádszéplak, 1923. szept. 18. – 2005. aug. 4., Kolozsvár)
– levéltáros, történész .
- Árpád-kori település.
-1217 után II. András a széplaki uradalmat a Gertrúd királyné
megölésében részes Kacsics nemzetségbeli Simon bántól elkobozta, és 1228ban Tomaj nemzetségbeli. Dénes tárnokmesternek adta tartozékaival együtt
(cum omnibus v-is, pr-is, libertinis, servis, ancillis), és határát is leíratta. Az
uradalom felöleli Disznajó, Erdőszakál, Bátos, Széplak, Dedrád ,Vajola, Monor,
Kissajó és a mögöttes hegyvidék területét. A határjárásban szomszédos faluként
Magyaró, Vécs, Lövér; határos birtokosként Dénes mester (régeni uradalom),
Bana ispán (Szentesháza), István fia János, Imre (Újfalu), Kökényes
(Ludvégfalva, Péntek) és Demeter (Paszmos) említették.
- A Széplak helynév földesúri lakra, mégpedig a Kacsics nemzetség
birtokközpontjára utal.
- 1319-ben a régeni uradalom része volt…………………
- 1470-ben egy feljegyzés szerint Kopa Tamás malomhelyet kapott itt a
Losoncziaktól, hogy malmot építsen a Lucz folyócskán.
- Farkas Mihály és József birtokos Dedrádon és Széplakon. Birtokaik:
Magyarrégen, Szászrégen, Füleháza, Palotailva, Gödemesterháza, Maroshévíz,
Dedrád, Széplak, Bátos, Szászludvég és Oláhújfalu határaiban voltak. Farkas
Mihály tevékenyen részt vett az 1848-49-es szabadságharcban.
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-A XIX. század végén Dedrádszéplak legnagyobb birtokosai Farkas
József (180 hold birtok) és Farkas Mihály (221 hold birtok) volt.
L.Szászrégen.
-Antal Dániel Paul Kamillal EGE tanfolyamokat tartott Dedrádszéplakon
-1940 –
-Az 1940. évi, második bécsi döntést követően megjelent Antal
Dánielnek Dedrádszéplak helyzetképe című munkája,
L.Farkas Zoltán
- 1940-ben a gazdakör elnöke Szilágyi József
L. EMGE
Demeterfalva
-1941 és 1956 közöttNyárádszereda része
Süketfalvával és ismét önálló falu lett.

volt,

1956-ban

egyesült

L.Wikipedia
-Egész határa 300 hold……..
L.Kelemen Önéletrajzi
-A Nyárád árterülete kitűnő talaja a zöldségféléknek. A lakóság főleg
mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozik.
Helynevek:
-1634 előtt : Szék alatt (sz.)
L. Imre Barna
-Valamikor a demeterfalviak látták el Nyárádszereda piacát zöldséggel.
Szőlő dűlői: Nagyhegy és Adorjáni.
L.Sepsiszéki
Deményháza- 1579. június 12-én Báthori Kristóf erdélyi vajda a vataházi praediumot,
mely régen Márkod, Buzaháza és Deményháza határán volt s melyet Báthori
István Váradi Pálnak a székely só-aknák kamara ispánjának és az udvar előtt
kedves Lázár Lázárnak adományozott volt, s abban Tholdalagi Balázs görgényi
várparancsnok és Lázár Ferenc Marosszék főbírája által egyenlően felosztva be
is iktattak. Mely nevezett Vataházi praediumot, mi most valódi határai közt
minden szántóival, kaszálóival, erdeivel, vizeivel stb. a fentebb megemlített
Váradi Pálnak, Lázár Lázárnak és Pozsgai György árváinak adományozott
örökösen. Az általuk eddig bírt Vataházi pusztát Marosszéken, mely Márkod,
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Deményháza és Búzaháza Marosszéki falvakhoz tartozik, amit Báthori István
három részre osztva az illető falvakhoz kapcsoltatta a nekik, mint a falvak
birtokosainak adta, kelt Ujváron 1579. június 12-én.
L.Székelyföld info.
-Kovácsotziaknak birtokuk és udvarházuk volt: Eheden, Jobbágytelkén,
Deményházán, Remetén és Hodoson.
-Határ terjedelme 1252 hold 1276 II. öl. Ebből szántó 627 hold. Erdő 108
hold, szőlős 11 hold. Ezen szőlő utolsó, s mint a havas közelében fekvő gyenge
bort ad.” .
-Mutatja régiségét az a 10 malom, ami a falu határán volt. Ide járt őrölni a
kenyérnek valót a vidék (Mezőrücs, Bánd, Ernye, Jára, Magyarós, Bere,
Torboszló, stb.) gabona örlök, olajütők,ványolok,fésüsek, és fürész malmok.
-1610-ben a nagyságos Marosszék a mikházi zárdának felfogadja Balogh
György deményházi lakóst faragónak.
-1612. esztendőben (Borsos Tamás) „iszonyú sokaságú sáska Erdélybe
jött vala azelőtt 3 esztendővel. Ebben az esztendőben fogya ki az országból egy
versen, az mely sáska soha igen felette sok károkat tészen vala az országba, de
mégis az Úristen oly igen bőséget adott vala Erdélybe, hogy at 1609 és 1610 –
1611 esztendőben az vásárhelyi piacon az búzának az szépít egy vékával
megvehettek volna 8 pénzen s alább is.”
-1880-ban történik meg az arányosítás.
-1896-ban (Magyarország fennállásának 1000. évében – Millenium)
országszerte nagy ünnepségek, kiállítások voltak. Marosvásárhelyen állat és
terményből (búza, árpa, zab, kukorica), háziiparból (fonás, szövés,
varrottasokból). Ezekből mind dicsérő oklevelet kapott a falu lakossága.
Faragásban is járatosak. Megcsinálják a szekeret, a szánt és még a háznak a
vázát is fából.
-Kovács Laci Péter ezermester volt: egy kicsi ember, puskaműves,
órajavító, lakatos és faragó – és még pénzt is hamisított, amiért bezárták, két
évig ült a börtönben
-1913-ban a legelő birtokosság földet mér ki a Kenderes kert fejénél.
-1896. augusztus 12-én délután 4 órakor és este 8 órakor iszonyú
jégesővel kapcsolatos zivatar, vihar volt. Tojás nagyságú jég hullott. Az
ablakokat betörte. A learatott búza behordva, a zab kalangyában. A kalangyát
úgy szerte verte a jég, hogy csak a szalmája maradt. A kukoricának a koré
csonkja maradt. A megérett paszulyt szemenként szedték fel a földről.
- 1900-ban megalapítják a Keresztény Fogyasztási Szövetkezetet.
- „…..1902-ben ……. nagy volt a szárasság…….”
53

- 1907-ban épült fel a szövetkezeti ház.
- 1910-ben kezdik építeni a keskeny vágányú Vásárhely- Parajdi vasutat
- 1912. évben állandó esőzés volt, ami miatt a földek úgy eláztak, hogy
szekérrel nem lehetett rámenni, mert elsüllyedt volna. Búzát vetni nem tudtak.
A falu északi felén a Tanorok besuvadt a sok eső miatt. ……….A kukorica nem
ért be. Az állam külföldről (Amerikából) hozatott kukoricát – fehéret.
A szövetkezet annyira befolyásolta a magánkereskedést, hogy 4 év alatt 3
magánboltos kénytelen volt elhagyni a községet. Hogy házbért ne fizessenek,
elhatározták, hogy vesznek egy telket, és arra építik fel a szövetkezeti házat. A
telket meg is vették, szemben a bolttal, az úton kívül, Szabó Ferenctől.
Mivel a telek magas helyen volt, le kellett vágni belőle, és a földet
elhordani. A részvényesek több mint 8000 m3 földet hordtak el, hogy hozzá
kezdhessenek az építéshez.
1907-1908. évben megépítik a mostani épületet 2 üzlethelységgel, boltos
lakással és nyári konyhával, alatta pincével terméskőből, amit szintén a
szövetkezeti tagok hordtak össze., hogy mennyibe került az épület, most nem
tudnók megállapítani, mivel az iratok megsemmisültek, de elbeszélések szerint
2 évig nem adtak osztalékot, és 2 évi nyereségből építették fel az épületet,
természetesen a tagok önkéntes munkájának értékén kívül.
Balogh Lázárt, mint elárusítót, követte Tóth Károly, ezt meg Laczkó
Mihály. Ekkor érte a szövetkezet fénykorát. A tagok olyan osztalékot (vásárlási
térítményt) kaptak, hogy elérte a beadott pénzük (részvényük) két –
háromszorosát.
-1916. évi háború alkalmából az árut a tagok között kiosztották, csak az
épület és a berendezés maradt meg. A Keresztény Fogyasztási Szövetkezet
Központja messze volt, Budapesten. Irányítást, vezetést nem kaptak. 1917-ben
egy szövetkezeti nagygyűlésen elhatározták, hogy átmennek a „Hangya”
szövetkezeti központhoz, amelynek kirendeltsége Nagyenyeden volt. Annyi
pénzt adtak össze a tagok, hogy árut tudtak venni. 1918. január. 1.-én
megnyitották a „Hangya Szövetkezetet”.
-A szövetkezet az első világháború után nem tudott olyan eredményt
felmutatni, mint a háború előtt de a tagoknak minden ünnepen 1 kg cukrot
osztott. A második világháborúban az üzletet kirabolták, a helységet
bepiszkolták. Az akkori boltos Bubella János kitakarította. A pénztáros, Balogh
Károly, megőrzött 4000 pengőt és azzal indították meg a boltot.
1948. évben megszűnt a „Hangya” és átvette a vezetést és az áruellátást
az Országos Fogyasztási Szövetkezetek Központi Szövetsége.
L.Bencze János
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Megjegyzés. Egy mintatörténet a székely szövetkezeti életről……….
Kiss Károly
- a gyümölcs és szőlőtermesztésnek régebb nagyobb jelentősége volt.
- Szőlő dűlők:Fazakas oldal és Cseresznyés dűlő.
- szővéssel foglalkozó falu volt.
- mészégetéssel is foglalkoztak- Mészkemence oldala nevű határrész.
L. Sepsiszéki.
- finom szílvapálinka fözők-…………
L. Erdély ma 2011 május 21-én
Dűlőnevek a határrészeken:
Felsőtanorok:Felsőberek,Faluberke,Nyilak,Puttonyánál.Ugraoldal:Kuthát,
Kada,Felsőrét,Ugra,Szőlőpatak,Patakon felül,Kis Ugra,Bögöz,Ökörkötő,Gyepűalja, Tanórok, Szálascsere, Alsórét. Márkos árka: Gálok malma körül,Gálok
berke, Két víz köze,Nagy berek. Szálas: Nagy berek,Alsó János mezeje,Felső
vágás, Közép-szállás,Felső János mezeje,Felső szállás,Köles mező.
Hágófő: Gyertyános, Magyaros kert,Szén ,Bongor,Kenderes kert,
Nyulasné köze. Csadó völgye:Felhágó, Veres-eger, Pálné rétje, Csadó, Csadó
rétje, Magyaros, Nyíres, Köves, Szittos, Vápa hopoly, Vágás. Dombhát:
Hegyesorr, Kopacsicság
Ezeknek a neveknek jelentőségük volt és van: Felhágó, oldalas,
emelkedett terület: Magyarós, bizonyára jó magyarót (burgonyát) termő terület.
Szálas, ezen a területen hatalmas tölgyfák voltak. János mező, János nevű
ember tulajdona volt, úgy szintén Sípos dombja is. A Vápa hopoly, ennek
felszíne hepehupás. Köles-mező, jó kölest termett. Kada az ősvezérről
nevezetett el és az ő birtoka lehetett. Kúthát forrásos hely
- Legelői: Lüget, Szén és Dombhát.
Erdők nevei: Mészkemence oldala. Régen itt égették a meszet. ………A
többi erdő: Kopacsicsa, Vápa hopoly, Sűrű, s Ugra oldalán: Pálbükke
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron tartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Frater Gardiant.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
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Désfalva
….volt.

Pataky kastély-”...........fénykorában kiterjedt kertje”

a Járay udvarház , a Felszeghy udvarház és a Mikházy udvarház.

L .Keresztes Gyula
Itt született 1925. október 26-án Jakab Kálmán belgyógyász orvos, orvosi
szakíró, az orvostudományok doktora.
L.Wikipedia
- Az 1301-es határjárásból kiderül, hogy:„Hagymás a mai Hagymás patak
alsó völgyében terült el, mely ma Désfalvához tartozik.” Györffy idéz Pesty
Frigyes gyűjtéséből: „A községnek „falu hellye” nevezetű dűlőjén valamikor
egy falu lett volna Hagymás-telke néven, ahol ered a Hagymás patak is”
L.falu monográfia
A XVIII.század elején Désfalván a szántóterület 376 köböl.
L.Kiss Réka
-A középkorban Hagymás néven is említették. Désfalva a középkorban
sok kisnemesi családdal.
-1869-ben 49 hold szőlő- A faluban 1873-ban 59 gazdának 48 k.hold
szőlője volt
L.Csávossy
-Válaszúton báró Bánffy Ádám „….ugyanakkor tehetséges fazakas és
porcelánfestő is volt, a műhelyben számos kerámia dísztárgyat készített,
valamint két színvonalas zöldmázas csempekályhát. Segédje Lakatos
István désfalvi fazakas mester volt”
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-1940-ben a gazdakör elnöke Balog Károly
L. EMGE
Válogatott kültelki határnevek:
Abosfalvi út Abasfalvi ut, -ra - A Désfalvától északra elhelyezkedő falu
(Abosfalva) felé vezető határút
Árendás földek Árandás födek, -be - L. Második-Dar
Áronkáé Áronkájé, -ba - A belterülettől délre fekvő dombos szántóföld.
Tulajdonosa Antal Áron.
Balogh-Hendér Ballog-Hendér, -be - L: Hendér
Barázdák közt Barázdák közt/ között, -közi, -közürrö
Báthorié Bátharijé, -ba - A belterülettől északkeletre fekvő termékeny
talajú szántóföld. Egykori tulajdonosa Báthori István, nagy földesúr
Béla-tag ~, ba) - A délkeleti dombvonulattól nyugatra fekvő dombos
szántóföld. Birtokosa az 1950 körül bekövetkező erőszakos kollektivizálásig
Járai Béla, nagybirtokos. Számos gazdasági épület állt itt.
Bikák földje Bikák födje, - 'be - A belterülettől délre fekvő, termékeny
talajú szántóföld. Régen a bikákat tenyésztő désfalvi lakosok között osztották
szét.
Cigány-hegy ~, -re - Az Első-Szőlős keleti részén levő domboldal. Ide
járnak télidőben a cigányok tűzifáért. Az öreg Weisburg Jakab vas- és
fűszerkereskedő itt szervezett egykor, a zsidók ünnepe alkalmával
megemlékezést. A környékbeli vallásos zsidók itt temetkeztek. Más
elnevezése: Zsido-temetö. Ma legelő.
Csepregié Csepregijé, -be - A belterülettől délnyugatra fekvő helyenként
mocsaras, dombos szántóföld. Tulajdonosa Felszeghy Gyula, földbirtokos. Ezt a
területet Csepregi András munkálta. A szántóföldhöz közel, a falu szélén lakott
egy öregasszony, akit a falubeliek Csi maminak szólítottak. Más
elnevezések: Lejáró, Lejárok, Csi máminá.
Csere ~, -'be –
1687: A Cseren (sz.).
1723/1799: A ... Kerek nevű hellyben..., de másként hivatik teres
Csérének. - A belterülettől keletre fekvő dombos legelő. Pár évtizeddel ezelőtt a
falu lakosainak itt volt a szőlőse. Régen tölgyfaerdő borította. Néhány adatközlő
szerint a terület csere révén került a désfalviak birtokába.
Csillag ~, -ba - A belterülettől délre fekvő egykori szőlős kiemelkedő
nagyságú dombja. Ma legelő, gyümölcsös.
57

Csizma ~, -'ba - A belterülettől keletre fekvő dombos, termékeny talajú
szántóföld. Csizma alakú.
Csobán kútja Csabány kútja, -'ra (V, K, 187) - A délkeleti
dombvonulattól nyugatra levő forrás. A szántóföld tulajdonosa Fodor István,
ragadványneve: Csobán. A csobán 1632 óta sorakozó jelentkezései román
eredetre mutatnak (dóban), jelentése 'juhpásztor'21. Egy juhpásztornál szolgált.
Csordapásztorok földje Csardapásztarak födje, - 'be - A délkeleti
dombvonulattól nyugatra fekvő nagy kiterjedésű, kevésbé termékeny talajú
szántóföld. A csordapásztorok művelték e területet. Ez volt a bérük.
Daru ~, ba - 1687 : A Daru dombon. A Daru tövis alatt - A Darucsorgókörüli dombos, termékeny talajú szántóföld. A 14 - 17. században
családnév. Valószínű, hogy egy Daru nevű lakos volt e terület tulajdonosa. A
belterülethez közelebb eső részének neve:Első-Daru, a terület másik része
a Daru-csorgótól délre fekvő, rögös talajú szántóföld. Régen e területet
árendába adták ki a falu lakosainak. Egyik elnevezése: Árendásföldek, másik
elnevezése:Második-Daru. A
belterülettől
távolabb
fekszik
az ElsőDaruhoz viszonyítva
Dinnyés ~, -be - A belterülettől északra fekvő termékeny talajú, igen jól
megmunkálható szántóföld. A Kis-Küküllő folyása képezte egyik kanyarulatban
terül el. Valamikor itt dinnyét termesztettek.
Doborka Dabarka, -'ba - A belterülettől délre fekvő dombos terület,
amelyet részben szántóföldként, részben legelőként hasznosítanak. A Doborka a
14 - 17. században családnév25. Egy ilyen nevű ember lehetett a terület
tulajdonosa
Dögkút Dögkut, -ba - A Cigány-temető déli részén fekvő, téglával
kiépített cementfedelű mélyedés. Az 1940-es években építették. A falu lakosai
megdöglött állataikat ide dobták. 1952-ben ezt betiltották. Ma bokros, szemetes
gödör.
Dzsán szegeletje ~, -'be - A belterülettől északra fekvő termékeny talajú
szántóföld. A Kis-Küküllő egyik kanyarulatában terül el. Tulajdonosa Kanetzki
Zoltán. Ragadványneve Dzsán.
Első-Szőlős Elsö-Szöllös, -be - L. Szőlős.
Első-Tilalmas Első-Tilalmas, -ba - A belterülettől délkeletre elterülő
nagyobb kiterjedésű legelő. Minden évben május 10-15-ig szigorúan tilos volt a
legeltetés. Aki e szabályt megszegte, annak nagy bírságot kellett fizetnie. Más
elnevezése: Tilalmas.
Faluhely Faluhej, -be - A belterülettől délkeletre fekvő, domboldalra
nyúló, rögösebb szántóföld. A monda szerint valamikor itt egy falu terült el.
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Tatárjárás idején a falu némájának megjött a szava. Imádkozni kezdett.
Kérésére Isten elsüllyesztette a falut.2
Felső-rét Felső-rét, -re - A belterülettől északkeletre fekvő termékeny
talajú szántóföld.
Feneketlen-kút Feneketlen-kut, -ba - A Hagymás-patak nyugati oldalán
fekvő, helyenként mocsaras, nehezen megmunkálható szántóföld. Alig pár
évtizeddel ezelőtt e területet nem használták szántóföldként. Az adatközlők
szerint találtak itt valamikor egy harangot. A harang jelenleg Marosvásárhelyen
van. Más elnevezése: Feneketlen-tó.
Fillér-tábla ~, -'ba - A belterülettől délre fekvő, nehezen munkálható,
rögös talajú szántóföld. Tulajdonosa Béres József. Ragadványneve Fillér. Más
elnevezése: Második-Kerek-erdő.
Gálé ~, -ba - A belterülettől délre fekvő több hektárra kiterjedő,
termékeny talajú szántóföld. A tulajdonos, Vass Gál Sándor, itt lakott. Nagy
istállói voltak számos állattal, amelyeket a szolgák gondoztak. Más
elnevezése: Gál tagja.
Gál útja,……kútja,….tagja,….hídja.
Gát ~, -ra - 1789: azt sem mondatták, hogy az Árvíz a Gátot funditus
elvitte, a Malom silipjeit elhordotta, mert a Gátnak csak egy részét vitte volt el,
a Silipek pedig megmaradtának.28 - A Kis-Küküllőn emelt fagát a víz erős,
gyors folyásának megakadályozása, illetve az árvízveszély elhárítása végett. A
Gát keleti részének neve Kicsi-Gát, a nyugati részének pedig Nagy-Gát.
Godována Gadavána, - 'ba - A belterülettől délkeletre fekvő terméketlen
talajú, helyenként gödrös, mocsaras szántóföld. A gadavana szó jelentése a helyi
román nyelvjárásban 'gödör, lyuk'.
Hendér ~, -be - Désfalvától délre közvetlenül a belterület határáig húzódó
szántóföld. A terület nyugati része völgyben fekszik és tulajdonosa az Unitárius
Egyház. E rész más elnevezései: Pap-Hendér, Egyházé, Egyház földje. A terület
keleti része dombos terület, tulajdonosai a Balogh kisasszonyok. E rész másik
elnevezése: Balogh-Hendér.
Iskola-föld Iskala-föd, -be - A belterülettől délre fekvő dombos, nehezen
munkálható szántóföld. Jelenlegi a désfalvi Általános Iskola tulajdonában van.
Egykori tulajdonosa: Járay Róbertné, Derzsy Leontin. Beceneve: Tini.A szántó
más elnevezése: Tinitag.
Jegyzőé Jeddzöé, -be - A Hendér egyik része. Tulajdonosa Lázár Iustin,
jegyző. Más elnevezése: Lázár birtoka, Szekretáré.
Kálmáné Kálmányé, -ba - A külterület nyugati részében, a Haranglábi
útmellett elterülő szántóföld. Egykori tulajdonosa Geleji Kálmán, orvos. Más
elnevezése:Kálmánföld
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Kecskés ~, -be - 1658/XVIII. sz. eleje: Az Ketskés oldalon egy örög fold.
Az Ketskés Szőlő alat. 1737: A' Ketskés Puszta hegyben. XIX. sz eleje: A
Ketskés Borozdán.32 - A belterülettől délre fekvő, nehezen munkálható,
helyenként vizegenyes talajú szántóföld. Egykori tulajdonosa Kecskés Sándor,
vámosgálfalvi lakos. Közvetlenül a szántóföld mellett legelő található.
Kenderföld Kenderföd, -re - A belterülettől délnyugatra fekvő termékeny
talajú szántóföld. Régen itt termesztették a kendert.
Kenderföld hídja,…útja.
Kereszt mellett, -mellé, -mellől-alatt.
Kicsi-Revetken ~, -be - A délkeleti dombvonulattól északnyugatra fekvő
termékeny talajú, völgyben levő szántóföl
Kozma ~, -'ba - A Második-Szőlős északkeleti részén fekvő magas domb
csúcsa. A közeli szőlős tulajdonosa Kozma Péter. Legelő.
Lázár birtoka Lázár birtaka, - 'ba - L. Jegyzőé.
Malom alatt Maiam alatt, -alá, -alóli - A belterület északi határáig nyúló,
termékeny talajú szántóföld. A szántó déli részében egykor malom állott.
Második-Szőlős Másadik-Szöllős, -be ~ L. Szőlős.
Mikházié Mikházijé, -ba - L. Csorgó-rét.
Mikházi hídja Mikházi hidja, -Mikházi kútja Mikházi kútja, - 'ra Mikházi
szőlője Mikházi szöllöje, -'be - A délkeleti dombvonulat nyugati oldalán levő
erősen bozótos legelő. Régen szőlős volt. Tulajdonosa a Mikeházáról származó
Papp Ferenc.
Pap rétje ~, -'be
Süketné földje Süketné födje, - 'be - L. Fenyves alja.
Szőlők alatt Szöllök alatt, -alá, -alóli - L. Fenyves alja.
Szőlős Szöllös, -be - A belterülettől délre fekvő, magasabb dombokban,
mélyebb völgyekben gazdag terület. Valamikor itt szőlőt termesztettek. A
belterülethez közelebb eső területrész neve Első-Szőlős, míg a távolabb eső
területrészé: Második-Szőlős.
Tanórok Tanarok, -ba - A belterülettől délkeletre fekvő füves, bozótos
legelő. Régen elkerített gyümölcsös volt itt. Tanórok hídja ,….pataka.
Tatár-láb ~, -ba - A délkeleti dombvonulat hosszanti, láb formájú, kissé
kiemelkedő, füves, bokros legelője. A monda szerint olyan magasak voltak a
betörő tatárok, hogy a domb tetejétől az aljáig ért a lábuk. Az egyik tatár ráült a
dombra, s megmaradt lábának a helye.
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Tatár-ösvény ~, -re - 1687: A Csavasi oldalon az Ösvénnyel. - A délkeleti
dombvonulat tetejére vezető keskeny, helyenként füves ösvény. A monda
szerint a tatárok itt támadtak a falu népére. Az ösvényt ők taposták ki
Tégla-föld Tégla-főd, -be - A belterülettől délre fekvő, dombos,
helyenként mocsaras szántóföld. Régen itt téglát égettek, készítettek.
Tél-csere ~, - 'be - A külterület legdélibb részén fekvő cserjés legelő. Az
adatközlők szerint itt hidegebb van, mint a külterület más pontjain.
Telek ~, -be - A Szőlősöktől nyugatra eső, termékeny talajú szántóföld.
Valamikor lakóház volt itt a hozzá tartozó gazdasági épületekkel.
Tó To, -ra -- A belterülettől északkeletre fekvő kisebb kiterjedésű,
termékeny talajú szántóföld. Valamikor a szántóföld egész területét tó borította.
Később kiszáradt
Tünes ~, -be - A belterülettől délkeletre elterülő dombvonulat erdejének
egyik része.
Vackorfáknál Vackarfákná, -haz, -to - A belterülettől délkeletre fekvő
dombos, nehezen munkálható szántóföld. Itt található két vackorfa.
Gyűjtötte és magyarázatokkal ellátta
Szilágyi Anna Rozsika magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő
Désfalva 2004.
Határnevek:
-Akasztófa gödre; sz. Berek; füzes és rét. Borozdaköz; sz. Botos.
Czigányhegy szőlőhegy. Csegej; kaszáló, a Küküllő jobb partján egy fordulónál.
Csillag. Csorgó rétje; kaszáló.Déli domb; régebben a marhák hetekig ott
legeltek, s csak vasárnaponként hozták be őket füröszteni, Diófák; sz. Oldalos
hely a „Falu helyén" belül. A szomszédjában van a „Vaczkorfák" határrésze.
Egyiken sincs se dió-, se vaczkorfa, de a hagyomány szerint régebb mind az
volt. Falu helye: ingoványos, illetőleg vizes hely egy fennsíkon. Itt feküdt a
hagyomány szerint a tatárjárás előtt a falu. Hanem jöttek a tatárok, s borzasztó
pusztítást míveltek mindenfelé. Désfalvára is eljutottak. Ott mentek ki a tatárok
ösvényén. Már kezdték a gyilkolást, de egy ártatlan leány térdre hullva arra
kérte az Istent, hogy a falu inkább süllyedjen el örökre mindenestől, mintsem a
lakói, s leányai a tatárok kezére jussanak. Az Isten meghallgatta, s a falu
mindenestől azonnal elsüllyedt. A harangját aztán mintegy száz évvel ezelőtt
megkapták. Ott legelt a disznócsorda a Falú helyén, s egy disznó kitúrta a
harangot és belé is malaczozott. A disznópásztor bement, jelentette a dolgot, s
már az unitáriusok s a reformátusok versengeni akartak a harangért; de egy
Mussnai nevű ügyvéd lakott a faluban, s mivel a harangot az ő disznója túrta ki:
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szekeret küldött, a harangot behozatta s az unitáriusoknak ajándékozta. Most is
ott van a tornyukban. — Felsőrét; kaszáló a falun fejűi.
Hájagos, Hendér (Hosszú és Kurta Hendér). Hendér pataka. Horgas gyep
sz.
Kecskés. Kenderföld sz. Kerek erdő; e. Köblös: Krucsaoldal; a temető.
Lejáró. Madár gödre, sz. Malomszeg. Mandulás. Nagyerdő; e. Nagy
gödör; sz. Pataki gödre; sz. A Pataki család helye. Ravaszlyuk, Revetken. Som;
szőlőhegy. Sziget. Szőlőoldal; sz. a szőlők alatt.
A határneveket még 1892. vagy 93-ból való hiányos gyűjtés alapján
közöljük, s így mindenesetre kiegészítésre, szorulnak. -Kelemen Lajos-.
Tanorok. Tatárok ösvénye; itt mentek a tatárok, hogy elpusztítsák a falut.
Télcsere; sz. A tagosítás előtt nagy cserfák voltak rajta. Tilalmas. Tölt szeglet.
Tufucza; e. (cserfás). Tünes.
Új szöllők; szőlőhegy. Vaczkorfák; sz. A monda szerint az egyik
vaczkorfa alatt itt három kád arany van elásva. De már nem lehet tudni, hogy
milyen helyen, mert a vaczkorfák elpusztultak. Virgó. Zelő hegy. Zelőhegy
mege. Zsukiné dombja; sz oldal és fennsík a falu alsó végén. A hagyomány
szerint Zsukinénak Désfalván sok birtoka volt. ő van eltemetve az unitárius
czinterembe a kőkoporsók alá.2 A czinterem két koporsó kő alakú síremlékén
semmi felirat nincs. Nagyon besüllyedtek a földbe
L.Edélyi Gyopár
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Désfalván és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
Dicsőszentmárton:

-Pekry kastély

-A törökök ellen folytatott harcának jutalmául Báthori Zsigmond 1590ben Pekri Lajosnak adományozta a dicsői, uradalmat.
-1818 július 2-án I. Ferenc király által adott kiváltságlevél alapján
Dicsőszentmártonban hetivásárokat tarthatnak a szerdai napon (mindmáig
fennmaradt szokássá vált).
L. Fejlesztési
- ……az új megyeháza, mely előtt szép park terűl el, mögötte pedig egy
12 holdnyi mintaszerű faiskola, mely nagy hatással van a mindinkább
föllendűlő megyei gyümölcstermesztésre.
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- A város lakosai mezőgazdasággal és szőlőmíveléssel foglalkoznak.
Mostanában az iparosok és a kereskedők száma is emelkedőben van.
L.Osztrák-magyar
-D i c s ő S z. M á r t o n n a k (Küküllőmegye) maj. 1-sőjén keresett
juhvására van.
L.Nagy

- Pekry Géza(1885-1965)- „Tevékenysége gazdasági szakemberként is
jelentős,,birtokain modern gazdálkodást folytatott, magyarkirályfalvi, birtokán
szőlőt termesztett,Vámosgálfalván sertés és liba hizlaldát létesített.”
L. Bicsok- Orbán
- Az 1873-as statisztika szerint a városban 72 gazda termelt szőlőt 103
k.hold területen.1909-ben létrejön az állami közpince a termelők borainak
tárolására.
L .Csávossy
- 1869-ben az EMGE itt tartotta első mezőgazdasági termék kiállítását.
L.Népújság 2012 április 22
- A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Dicsőszentmártonban és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A
jóféle leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól
kiállja; minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
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A borbiráló bizottság jelentése a d. sz. mártoni kiállításról.
Tisztelt vándorgyűlés!
Az ezen gazdasági vándorgyűlés megbízatása folytán a borbiráló
bizottmány f. évi october hava 5- dik napján összegyűlvén, eljárásáról a
következő eredményt van szerencsénk bejelenteni.
1. Bírálati alapelvül megállapittatott, hogy titkos szavazás mellett, mint a
mely leghívebben tünteti ki a szabad nyilvánulás véleményét, a borok oly
módon biráltassanak meg, hogy a kiállítók fel ne ösmertessenek.
2. Az előrajz értelmében hat osztályba soroltattak és biráltattak meg a
borok; és pedig az
1- ső osztályba
szesztartalommal;

a

könnyü

az-az

asztali

borok

8%—10°|0

a 2-ikba a riesling, tramini, leány és somborok 10°/0 sz.-tartalomtól
kezdve;
a 3-ikba a 2-ik osztályban meg nem nevezett fajborok;
a 4-ikbe a nehezebb vagy vegyes fajborok ugyanazon sz.-tartalommal;
az 5-ikbe a vörös és végre a
6-ikba az asszuborok, e két utóbbiban szesztartalomra való tekintet
nélkül.
3. Kiállítva volt 71-féle bor, 24 kiállítótól.
Az első osztályba jutott 3-féle, melyek közül az egyik 9.79 %, a más kettő
9.8°/0 szesztartammal birt;
a má- sodik osztályba 18-féle, melyek közül három mint a kivánt
szesztartalomnak meg nem felelő, bírálat alá nem vétetvén, a megmaradt 15
között, a legmagasabb szesztartalom volt 12.3%, a legalacsonyabb pedig,
10.1°!o; képviselve levén 6 riesling, 4 leányka, 3 som és 2 tramini bor;
a 3-ik osztályba volt 6-féle, melyek közül 2 nem birván a kellő
szesztartalommal, versenyre nem bocsáttatott, a másik 4-féle közül egyik a
sauvignon 11.6°/0 az alexander musque 10.8°/o szesztartalommal, a hazai
musque ll,9 °/ 0 és 12.9 % szesztartalommal birt;
negyedik osztályba jutott 35-féle bor, melyek közül versenyre 33
bocsáttatott, melyekben a legmagasabb szesztartalom 13.7°/0 és a legalantabb
10.4°/o volt;
kétféle pedig, mint a melynek szesztartalma elkésés miatt nem lehetvén
kimutatva, versenyre nem bocsáttatott, azonban megizleltetett.
Az 5-ik osztályban volt 4-féle és végre
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a 6-ik osztályban 5, melyek közül szintén 4 vétetett jutalmazhatási birálat
alá, egy szintén későn levén beküldve.
4. A tervezetben megjelölt jutalmazási dijak és dicsérő oklevelek a
következőképpen Ítéltettek.
a) Könnyű vagy asztali borokért
-az első jutalom: 5 drb. arany. Potsa Józsefnek, 1862-beli 9.79°/0
szesztartalmu sz.-dányáni boráért;
-a 2-dik a küküllővári uradalomnak, 1853. évi 9.8°/0 szesztartalommal
biró boráért az állami ezüst érem.
-a 3-ik, állami bronce-érem Mederus Dániel 1834. 9.8 szesztartalmu
borának; mint a melyek közül az első tiszta és zamatos izével, a 2-ik
könnyűsége, szépsége és tiszta izével, a harmadik szintén tisztaságával és
könyedségével tűnt ki.
b) Riesling-, tramini , leány- és som faj borok közül, nyerte
- az első jutalmat (állami arany érem) Gerendi István, balázstelki 1862.
évi 12.3°/0 szesztartalmu sombora ;
- a 2 ikat (állami aranyérem) gr. Mikó Imre, ó-szilvási 1868. évi 10.1°/o
sz. tart. riesling bora;
- a 3-ikat (állami ezüstérem) br. Apor Károly tófalvi 1869-beli 12.2°|0 sz.
tart. riesling bora;
- a 4-iket (állami ezüstérem) Paget János szőkefalvi 10. 1% sz. t. olasz r i
e s 1 i n g;
- az 5-iket (egyleti bronzérem) gr. Degenfeld Lajos 1868-beli szászvesszősi 11.6% sz. t. som ;
- a 6-dikat (egyleti bronz-érem) Schuszter Frigyes, medgyesi 1866 beli
10.8% sz. t. leány ;
- a 7-iket (egyleti bronzérem) Pótsa József 1868-beli 11.9% sz. t. sz.dányáni leány , és végre
- a 8-dikat, (egyleti bronzérem) Soós Lajos, 1871-beli erzsébetvárosi r i e
s 1 i n g bora.
Megjegyezvén e csoportnál, hogy Gerendi Istvánnak balázstelki 11.6°/0
sz. t. leánybor a a birálat alkalmával a hatodik jutalomra érdemesittetett,
azonban a bírálatok bevégzése után kitűnvén, hogy az első jutalom is azon
kiállítónak ítéltetett, e bor a tervezet értelmében kizáratott a jutalmazásból.
Említés nélkül nem hagyhatjuk továbbá, hogy Paget János csányi 1871beli 10.5% sz t. riesling bora mert épen forrásba jővén, nem versenyezhetett, bár
az úgynevezett rieslingitás kellékeivel teljesen bir.
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c) A b. pont alatt meg nem jelölt, de jeles már a szesztartalomra való
tekintet nélkül, mint ujabb, részint illatos fajborok a kísérletért való elismerés
kifejezéseül dicsérő oklevélre érdemesittettek, különben sem lévén ezen fajokra
jutalom kitűzve u. m.: - Paget János szőkefalvi 11.6% szesztart. Sauvignon ,
- gr. Mikó Imre 1868. ó-szilvási 9.1°/0 sz. t. Clavner , és 10.8°/0 sz. t.
Alexandriai muscat , és
- gr Degenfeld Lajos sz.- veszősi 1869-beli 9.1°/0 sz. t. Musca t Lune l
boraik.
d) A nehezebb elegyes fajú borok között nyerte az első jutalmat (5 db.
arany) Gáál Domokos mikefalvi 13.1 °/0 sz. t. elegyes , a második jutalmat (3
db. arany) gr. Bethlen Camilló radnóti 11.6°!° sz. t. 1846-beli szin ; és a
harmadikat (egyleti bronzérem) Elekes Mihály bükkösi 10.8 % sz t. szinbora .
E csoporthoz tartozik még Földváry Ferencznek 1862. évből v.-gálfalvi
vegyes bora, mely későn érkezvén, nem bocsáttathatott versenyre, azonban
külön bírálat alá vétetvén, mint olyan, mely mind ize, mind zamata és
tisztaságánál fogva a nehezebb borok kellékével bir, a világkiállításra való
küldésre méltónak találtatott.
Dicsérő oklevélre méltattattak:
Fridrik András 1866-beli 11.6% sz. t. medgyesi ,
Kispál Lajos 1866-beli 12.2% sz.t. gálfalvi ,
Kovács Ferencz 1866 beli 11.3% sz. t. királyfalvi.
Paget János 10.5% sz. t. máslás szőkefalvi,
Bedőházy János 1853-beli 11.9°l° sz. tart. aszszonynépei,
Kinizsi Pál 11.9°lo sz. t. sz.-csávási és
Elekes György 1866- beli 13.7°l° sz. t. b ü k k ö s i boraik.
e) A vörö s borok között nyerte az első dijt (állami ezüstérem) Paget
János gyéresi Carbenet ;
a 2-ikat (egyleti bronzérem) Pótsa József 1868. évi szászdányáni boglár
bora.
Dicsérő oklevélre érdemesittettek:
Elekes György 1868. évi vörös járdován és
Kispál Lajos 1866. évi szőkefalvi boglár bora. Ezek között az 1-ső 9.5%,
a 2-ik 9.3°lo, a 3-ik 12.8%és a 4-ik 9.1% szesztartalommal bir, a birálat ugyan a
tervezet értelmében szesztartalomra való tekintet nélkül hozatott, — és végre
f) Az a s z u boroknál sem lévén tekintet az
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e) pont alatti megjegyzés értelme szerint, a kitűzött 1 db. egyleti
bronzérem jutalmat elnyerte Kinizsi Pálnak, szászcsávási 6.4°/0 szesztartalmu
tiszta, kellemes aszubora.
Dicséretre méltattak :
Gr. Degenfeld Lajos szász-vesszősi 9.3% sz. t. és
Benkő László 12.8°/0 sz. m.-herepei boraik.
Midőn a borbirálati bizottmánynak ezen működéséről szóló jelentését
befejeznők, a bizottságnak azon nézetét van szerencsénk tolmácsolni, hogy a
királyhágón inneni részében hazánknak, csak most behozott bormérlegelés a
bírálatoknál s a borok minősítettsége meghatározásánál, csupán azon esetben
fog egész mérvben biztos sikert eredményezni, ha a különféle borok
csoportosításánál vagy osztályozásánál az emelkedési fok meg nem határoztatik
vagy szélesebb határokig kiterjesztetik, mert a szesztartalomnak mostani
megjelölésével megtörténhetik s megtörténik, hogy a könnyű boroka nehezebb
úgynevezett pecsenye borok közé soroztatnak, mint most e bírálat alkalmával is
tapasztaltatott, a könnyű asztali borok közül csupán 3 féle juthatott a 10°/o
szesztartalom emelkedéseig megjelölt csoportba, holott a nehezebb borok közé
a 10°|o szesztartalom minimuma miatt, a könnyebb vagy asztali majdnem
ugyanazon számba esett, mint a valóban nehezek közül és így a nehezek által
legyőzetvén, mint egyébiránt, valósággal ide nem tartozók, sem az érdemlett
méltánylásban nem részesülhettek, sem biztos eredményre nem vezethettek,
feltehető lévén, hogy ha az azokat megillető könnyű asztali osztályba
soroztattak volna, 10°/o szesztartalmon felül is, a könnyű borokra nézve,
megközelítőleg igazságosabban éretett volna az eredmény. — Egyébiránt a
bíráló bizottság átlátva a bormérlegelés szükségességét és hasznosságát, annak
borosgazdáink között való terjesztését melegen ajánlja.
Dicső-Szt.-Márton, 1872. október hó 5. (Erd. Gazda.)
Bereczki Sándor. m. k., elnök.

Farnos Elek, ra. k., előadó
L.Borászati 1873 január

Dicsö-Szent-Márton, 1887. évi augusztus hó 6-án. Az erdélyrészi szőlők
középtermést ígérnek ; a tavaszi hidegek után bekövetkezett juliusi nagy
szárazság a szőlőfák fejlődésére kedvezőleg hatott és a szőlőszemek növését is
elősegítette. Szőlőbetegség sehol sem észleltetett, ugy filloxera sem. A hét első
felében a tikkasztó, nyári meleg folyton tartott, az utolsó előtti napon azonban
minden zivatar nélkül, több órán át tartó, jótékony eső öntözte a szomjas földet
és ezzel az időjárás kissé hűvösebbre fordult, váltózó irányú szelektől kergetett
fellegek takarják az eget s fogják fel a nap égető sugarait.
A bor ára mindenütt nyomott. Nagybani eladások nem történtek. Vörös
bor hektoliterenkint 15 forint cs a közönséges fehér bor 14—15 forint
vetelárban képezi a kisebbszerű forgalom tárgyát ; a jó fehér borok literenkint
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50—60 krajczúr és a vörös borok 80 krajczár vendéglői árban szolgáltatnak ki a
fogyasztó közönségnek.
L.Borászati 1887 auguszutus
-T. Gerendi István úrtól Dicsö-Sztmártonból 40 palaczk különféle bor
volt felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 15
- Mozgó vinczellér iskolák.
A földmivelésügyi miniszter a mozgó vinczellérek intézményét
legújabban kiterjesztette a Kis- és Nagy-Küküllő és Udvarhely vármegyék
területét magában foglaló dicsőszentmártoni szőlészeti s borászati felügyelői
kerületre. A mozgó vinczellérek intézményének lényege abból áll, hogy
vinczellériskolát végzett, tehát a szőlőmiveléshez gyakorlatilag kiképzett
munkavezetők államilag alkalmaztatnak valamely szőlészeti s borászati
felügyelői kerületben abból a czélból, hogy oly szőlőbirtokosok, a kik a
filloxera által elpusztított szőleiket felújítani akarják, de ehhez elegendő
szakértelemmel nem birnak, szakképzett vinczellért sem tarthatnák, a mozgó
vinczellérek szolgálatát a szükségesutmutatások megadására igénybe vehessék.
E végett a szőlőbirtokosok az illetékes szőlészeti s borászati felügyelőhöz
tartoznak fordulni s a felügyelő aztán kiküldi a mozgóvinczelért az illető
községbe. Az a szőlőbirtokos, a ki a mozgó vinczellért igénybe veszi, viseli
annak utazási költséget és csekély napibért fizet, a mely vidékek szerint változó
összegben van megállapítva, de seholsem több 1 frtnál. Ha többen veszik
igénybe a mozgó vinczellért, utazási költségét s a napibért aránylagos
felosztással közösen viselik.Ez az intézmény már több vidéken igen hasznosnak
bizonyult s a miniszter azt a fokozódó szükséghez képest még több vidékre
szándékozik kiterjeszteni.
L.Köztelek 1898 november 26
-1904 őszén Dícsőszentmártonban 2000 K költséggel gépbemutatót
szerveztek,itt ingyen osztották szét a „ Kisgazda gépei „ ismeretterjesztő
füzetet,előadásokat és gépbemutatókat tartottak -próbavetést, szántást,cséplést.
-a szőlőmunkáshiány enyhítésére Dicsőszentmártonban 1906-ban állami
mintaszőlőtelepen , szőlőmunkásképző iskolát nyitnak.
L.Balaton Petra
-1913-ban Dicsőszentmártonban szőlészeti és borászati felügyelőség .,
gyakorlati szőlőmunkás tanfolyam, gyakorló pincemunkás tanfolyam működött.
L. Csoma Zsigmond
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án
kiállítással egybekötött gazdanapot szervez.
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mezőgazdasági

A gazdanap programja:d.e 9-kor a kiállítás ünnepélyes megnyitása a
baromvásártéren. Megnyítja Gyárfás Elemér a K.G.E. elnöke. A gépkiállítás a
vármegyeház termeiben lesz megtartva.D.e.1/2 12-kor díszközgyűlés a
vármegyeház nagytermében dr. Szász Pál E.G.E elnök részvételével. D.u 3-kor
ünnepély a vármegyeház udvarán.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1.
Disznajó

-Fráter udvarház.
L .Keresztes Gyula
↓ Erősített disznajói udvarháza Losonczi Dezsőnek.↓

- „….királyi várbirtok volt, a marosvécsi várhoz, ill. a tordai
várispánsághoz tartozott…”
L.Képgaléria Disznajóról a www.erdely-szep.hu honlapon
-„1323-ban Konrád fia Miklós comes öröklött házat Disznajó
mezővárosban ….”
L. Erdélyi adatbank
- Az 1530-as években a disznajói uradalom a Zápolya pártján álló
Kecskeméty Patócsy család birtokába jutott, akiknek öt vármegyében voltak
birtokaik. Ezek közül a disznajói uradalomhoz tartozott: Monor, Gléden,
Vajola, Kissajó, Szászkissajó, Hodák, Monosfalu, Déda, Füleháza,
Nagyoroszfalu, Veresszék, Szakái, Erese, Idecspatak, Szászdisznajó, Liget,
Magyaró, Régen mezőváros (oppidum).
- A losonczi Dezsőnek erősített disznajtói udvarháza volt itt.
- Disznajónak a XVI. századig kevés megművelésre alkalmas földje van,
emiatt lakóinak fő foglalkozása az állattenyésztés volt. A Maros folyó jobb
partján levő dombokat hatalmas tölgyerdők borították. Az erdei tisztások,
legelők, ligetek, a makkoltató helyek, a hegyi patakok jó feltételeket
biztosítottak
az
állattartáshoz. A
XVIII.
századtól
erdőirtással
gabonatermesztésre alkalmas területeket alakítottak ki. A XIX. század második
felétől a lakosság egyik fontos jövedelmi forrása a tutajozás lett.
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-Disznajó községben a 14.000 K összköltségű ,7 helyiségből álló népház
építéséhez 4000 K segélyt kapott a tejszövetkezet 1911 tavaszán.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke lemhényi Zsigmond Dezső ref. lelkész
L. EMGE
-A disznajói kockásliliom rezerváció a Maros völgyében, a Marosvécshez
tartozó Disznajó falu határában található, kaszálós területen.
Dombó-lásd Küküllódombónál.
Dózsa György /Murokország/

Moson kastély

-ma
is
inkább
Lukafalva ,1941-ben
ideiglenesen
Lukailencfalvával a valamikori Ilencfalva és Lukafalva-

egyesült

-Itt született 1762-ben Benkő Zsigmond a székelyudvarhelyi református
kollégium teológiatanára.
Az előzményekről: az Árkosról származó Benkő Benedek Lukafalván
benősült az ott birtokos – szintén primor – Bartha családba (lustra 1629-ből). A
leszármazók itt véglegesen legyökereztek
-Itt született Nagy György filozófus, filozófiai és társadalomelméleti
szakíró (1938. január 1.-† 1998. december 26. Kolozsvár)
-Itt született Székely József agrármérnök, mezőgazdasági kutató és
szakíró (1928. szeptember 22-én).
L.Wikipedia
-MUROKORSZÁG:Hagyományosan
zöldségtermesztő
faluinak
( Lukafalva, újabban Dózsa György, Illencfalva, Lőrincfalva, Mezőteremi,
Káposztásszentmiklós összefoglaló, félig-meddig tréfás elnevezése. Maga a név
a 19. sz. derekán született, de a Nyárád termékeny öntéstalaján virágzó
zöldségtermesztés már a 1617. sz.-tól jelentős jövedelemkiegészítő foglalkozása
volt a vidék lakosságának.
L.Murokország
-a gyógyi nyári piros alma:
Lukafalván azonosította Nagy-Toth Ferenc a gyógyi nyári piros almát,
amit kedvelőjéről neveztek el Benkő Samu almájának.
Alakja gömbölyű ,de gyakoriak a kissé kúposodó vagy laposodógömbölyű változatok is.,kissé szabálytalan de nem ferde,apró alma. Héja sima,
gyengén fényes ,vékony viaszos-hamvas zsíros tapintatú .Alapszíne halvány
citromsárga vagy sárgálló. Kárminpiros árnyalattal. Néha rozsdázott. Húsa
vajszínűen árnyalt fehér,,mely gyorsan barnul.,a héj alatt,,puha,laza, és
mérsékelten kásás. Az ütődött helyen hamar betaplósodik.,kevés
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levű,kellemesen savanykás,üdítően édes Nyári csemege alma .Kobátfalván a
hasonló almát Tojás almának nevezik.
L. Nagy-Tóth Ferenc.
Lukafalva és Ilencfalva
„Ezen falukban bizonynyal minden idegen előtt felötlő lesz az, hogy a
lakásoknál a szekérrel való járásra használt főkapu mellett még két, egymás
mellé helyezett, körives nyilatú s többnyire csinos dombormüvű faragványokkal
ékeskedő kis kapu van helyezve, melyek egyike az emberek számára, másika
pedig a barmok bejáratára szolgál, mert itt is – mint csaknem mindenütt
Marosszéken – kettős udvar van; az előudvarban vannak az istálók és
marhaólok, innen ujból kapu vezet a belső főudvarra, hol a lakház s hátrább a
csűr és takarmány van elhelyezve. Itt e két faluban ezen czélszerű berendezés
még akként is van módositva, hogy az előudvar ismét két osztályra van
szakasztva, egyik csakis pusztán a bejárásra szolgál, másik meg az egyik kis
kapuval egybefüggő, az előbbitől elkertelt rész kizárólagosan a marhák számára
tartatik fenn, miért a lakokban kiváló tisztaság és rend uralkodik, mi különben a
székely népnek jellemvonásához tartozik; de ezen mindenütt feltalálható
tisztaság mellett e két faluban még felötlő általános jóllét is észlelhető, minek
ismét (a Bach- és az azt követett kormányzat pauperismust terjesztő rendszere
mellett is) oka abban keresendő, hogy ugy Lukafalván, mint Ilenczfalván a
lakosok nagyban termelik a veteményeket nem csak kertben (mi másutt is a
Székelyföldön szokásos,) hanem künn a mezőn is, és azt oly szorgalommal és
szakértelemmel, hogy ugyanazon földbe egyidejüleg többféle veteményt vetnek,
salátát, retket, murkot, czellert egyszerre; a két első jókor fejlődvén, kiszedik; a
két utóbbi magára maradván, kénye-kedve szerint fejlődhetik; igy vetik együtt a
hagymát, petrezselymet stb., melyek a Nyárád kiöntéseitől termékenyitett
földben dúsan és nagy mennyiségben tenyésznek, s termesztményeiket ökrök
által vont ernyős szekereikkel széthordják az országban Beszterczéig, sőt egész
Szebenig, hol elárusitva, nem kevés pénzt hoznak haza. Ez oka annak, hogy e
két faluban nincsen szegény ember, s nincs eset rá, hogy valaki
napszámoskodjék, mert kinek fekvő birtoka nincs is, az részibe (a termelés
bizonyos részét adva a földtulajdonosnak) kivett földben termeli a jövedelmező
veteményt, s ezen szakértelemmel vezetett kertészség kezd már a szomszéd
helységekben is terjedni, főként az oda házasodó ilenczfalvi és lukafalvi
leányok által, kik mint jó gazdasszonyok és munkások igen keresettek és
kedveltek, hová pedig ők eljutnak, ott meghonositják ezen, a vidék jóllétére nem
kis befolyást gyakorló szokást is. – A veteménytermelést pedig egy Orbán nevű
mestertől – ki igen szenvedélyes kertész volt – tanulták meg, ki azt Berében, hol
előbb mester volt, s itt is betanította, miért a nép nevét most is áldólag említi. „
L. Orbán BalázsA székely
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- Luka-Illencfalva és szomszédos községei „ Murokországot” létesítettek
a Nyárád mentén……..nagyméretű kertészkedést folytat a lakosság.
-„Messzi vidékekre
Kolozsvár, Dés,Szeben,Brassó piacaira
is
elszállítják árujukat. Az értékesítésben már olyan jártasságra tettek szert ,hogy
vasúti kocsikat
bérelnek
ki hagymájok, káposztájok és veteményeik
számára………
L.Bözödi György
-„…..de tájékozódási és piacozási pontként a három település-Ilencfalva –
Lörincfalva- Lukafalva- néppessége már az 1780-as években felsorolta
Gyalakuta, Tövis, Ebesfalva,Bonyha, Radnót, Szentpál. Medgyes. Makkfalva és
Harasztkerék oppidumokat is, ahová olykor-olykor, ha idejük engedte, s eladni
valójuk is volt, több-kevesebb rendszerességgel ellátogattak piacozni.
-1820-ban egy lópatkoló, ekevasat élező, s egyéb vasmunkát végző
mesterember volt Ilencfalván.
-Murokország lakóinak földművelésből és állattenyésztésből kellett
tengetni életüket. Ezt is csak nagyon szűkösen tehették. Mindenekelőtt azért,
mert szántó mezejük is, rétjük is. legelőjük is fölöttébb kevés volt. Mindhárom
faluban mind 1785-ben. mind 1820-ban egybehangzóan vallották nemesek,
székelyek és szolgáló népek, hogy "ollyan kicsind az határunk mindenik
fordulója, hogy minden esztendőben más falvak határairól kenteleníttetünk
venni földet". Lukafalva lakói a harmadik-negyedik határra is "kimentek"
szántót bérelni.
-Meglévő kevéske szántójukat 2 nyomásban művelték, s földjeiket 3-4
évenként trágyázták. Szántani csak négy. akinek volt hat marhával szánthattak,
de kettővel sem 1785-ben, sem 1820-ban nem.
-Jó, vagy "meglehetős" minőségű szűkös földjeikben mindhárom
községben, mindkét időpontban búzát, rozsot, kétszerest vagy elegy búzát
vetettek már 1785-ben. A nedvesebb, savanyúbb földekben zabot és alakort.
1785-ben még sehol, 1820-ban azonban mindhárom helyen megemlítik, hogy
rendszeresen termelnek török búzát, azaz kukoricát. Ez utóbbit - a lőrincfalvaiak
külön is vallanak róla - nem fordulós rendszerben termelték. hanem állandóan
müvelt, évről évre bevetett földben. Ezért kukorica alá gyakrabban trágyáztak,
mint akár a búza alá.
- A gabonafélékből három-négyszeres terményt takarítottak be. Kétféle
mértéket - "a szebent vékát" és a "marosvásárhelyi 16 kupás vékát" használtak.
A szebeni vékából nyolccal vetettek egy holdba, míg a marosvásárhelyiből
néggyel egy köblösbe. Egy marosvásárhelyi véka vetőmag búza három 25 kévés
kalangyát termett, s egy kalangyából csépeltek vagy nyomtattak 1 véka búzát,
"néha többet". Rozsból, kétszeresből vagy elegy búzából kicsivel mindig többet.
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A zab és alakor négy-ötszörös termést is adott, ha a tavaszi záporok vagy
a mezőteremi patak "meg nem rongálta" szántóföldjeiket.
- Igaz. a szántóföldeknek ritkán ártott a patak, s talán soha a zápor,
legfeljebb a jégeső, a réteket és a legelőket azonban gyakran eliszaposította.
- Rétje és legelője mindhárom falunak "felettébb kevés" volt. Mind 1785ben, mind 1820-ban kórusban panaszolták a vallomástevők mindhárom
településen, hogy rétjeiket trágyázni kell, s bár jó szénát terem, a marha meg is
hízna rajta, de nagyon kevés füvet kaszálhatnak. Egy-egy hold rétről 3 vagy 4
szekér szénát kaszálhattak, de ahol 4 vagy 6 marhával kellett szántani, ez
nagyon kevésnek bizonyult. "Majd minden esztendőben - mondották
Ilencfalván - a körül való falukból pénzen kell kóstot vennünk".
-Lőríncfalva lakóinak "minden esztendőben" kellett ezt cselekedniük.
Jobb helyzetben voltak a lukafalviak. Ok kétszer is megkaszálhatták rétjeiket
évente, így - szűkösen bár - de kitartott a széna. Igaz, a legelők szűkössége miatt
azt gyakran kellett szalmával és törekkel pótolni.
Legelőt mindhárom község lakói béreltek. Heverő marháikat minden
évben a Szék Havasán bérelt legelőre hajtották. A szántás és egyéb fontos
munkák kivételével pénzért vagy munkáért bérelt legelőre hajtották igás
barmaikat is.
Nem tehetvén ezt a fejős tehenekkel, ha hasznukat akarták venni, azt a
falu határán kellett legeltetni. Panaszkodnak is elégszer. A lukafalviak imigyen:
"tehén marháinkat is szalmával s törekkel étcakának idején táplálni /kell/, mivel
a csordából éhel halva jöttek". Ilencfalvának "kiszakított legelője" nem is volt.
A "nyomás határunkból szoktunk felfogni jármos marháink számára" mondották. Legelőt "vettek" évről évre a lőrincfalvaiak is "pénzel, s dologgal",
ahogy megegyezhettek.
Mindezek ellenére Lukafalva lakói 1820-ra "négy köböl búza alá"
kénytelenek voltak a "páscumból feltörni", mert kicsike korcsmájuk haszna
mellé ennek a 4 köblös búzának a hozadékára is szükségük volt, hogy hidjaikat
időről időre "reperáltatni" tudják.
Nem volt a közösség által használható erdejük sem. Maguk számára mind
a tűzi-, mind az épületfát 2-3 mérföldnyiről vásárolták pénzért. 1785-ben
Ilencfalva lakói még szorongások közepette elmondták, hogy "egy kicsind"
erdejük csak-csak lenne,
tartogatják…………………

de

annak

fáját

"eo

felsége

militiájának"

-1785- Kevéske kender termett, amiből ruházkodhattak Murokország
lakói.
-A földesurak és a falu lakóinak szorgalma 1820-ra azonban mind
Lőrincfalva, mind Lukafalva határában "megteremtette" a malmokat.
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Lőrincfalván 1820-ban úgy vallottak az emberek, hogy "határunkon vagyon két
lisztelő malom". A lukafalviak pedig állították, hogy "malmaink... helyben is
elegendők vágynak"………….
-A szántó-vető tevékenységük mellé "felnövelték" kertészkedő
szorgalmukat. Ennek alapját a viszonylag tágas belső telkek, a fundusok
teremtették meg. A murokországi szolgáló népeket regisztráló táblázatok mind
1785-ben, mind 1820-ban feltűnően nagy belső telkeket, fúndusokat
regisztálnak.
- Ilencfalva és Lukafalva vallomástevői azonban már 1785-ben is említést
tettek a házak körül termelni szokott kerti növényekről. "A ben való
jószágunkon vagyon egy-egy kis kérteink. Abból holmi veteményeket,
káposztákat, murkot, petreselymet, hagymát, afilít adunk el, s afélível
kereskedünk" -mondották Ilencfalván. Lukafalván imigyen vallottak ekkor:
"Nagy kérteink... nincsenek, hanem kerti veteményböl akinek hellyek vagyon,
szoktak egy-egy keveset kereskedni, s azokból a királyi portiot megszerezni".
Lőrincfalván 1785-ben mindezekről még mélyen hallgattak az emberek.
Alighanem azért, mert valóban nem foglalatoskodtak még kerti vetemények
gondozásával.
Ennek oka elsősorban az lehetett, hogy Lőrincfalván egyáltalán nem volt
szőlőskert, ellentétben Ilencfalvával és Lukafalvával. Ez utóbbi két helyen már
1785-ben említést tettek arról is a lakók, hogy "egy kis szölöcskénk ugyan
vagyon, de nem hogy ollyan nagy hegy volna, s hires bor teremne benne, hanem
még ha minden esztendőben nem ujjíthatnók, egeszén elpusztulna, mivel igen
vizes a földe" /Ilencfalva/. A lukafalviak is "bevallották", hogy kevéske
szőlőjük van, "de csak annyi, hogy maguk szükségére sem elegendő, s abban bé
bíró possessor egy sincsen". Alighanem ez a szőlő körüli szorgalom, bíbelődés
alakította ki először Lukafalván és Ilencfalván a kertészkedő hajlandóságot az
emberekben, s tőlük vehették át Lőrincfalva lakói is a XVIII-XIX . századázad
fordulóján ezt a "kedvet", vagy egyszerű utánzással, vagy beházasodással, mert
1820-ban már ők is részletesen beszélnek kertészkedő szorgalmukról: "Lakó
telkeiken többnyire majd mindenkinek vagynak egy-egy kevés gyümölcs termő
fái - mondották -Veteményes kertye pedig mindennek vagyon". 1820-ra nemcsak
veteményes kertje volt majdnem minden gazdának mindhárom faluban, hanem
"vadnak gyümölcs termő kevék fáik is". Lukafalva lakói pedig mintha már
"specializálódnának" is. Ahogyan vallották: "itt, a mi helységünkben jó
vetemények, dinnye, dohány szokott teremni, abból kapnak kevés pénzt
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Növénytermesztés és kertészkedés
Murokországban
Jellemzők
1785 1820

Ilencfalva

Lőrincfalva

1785 1820

Lukafalva

1785 1820

Hány ökörrel szántanak

4

4

4

4

Hány évenként trágyáznak

3

3

3-4 3-4

Nyomások száma

2

2

Búza

+

+

+

+

+

+

Rozs

+

+

+

+

+

+

Kétszeres

+

+

+

+

+

+

Kukorica

0

+

0

+

0

+

Zab

+

+

+

+

+

+

Alakor

+

+

+

+

+

+

Szőlő

+

+

0

0

+

+

Gyümölcs

0

+

0

+

0

0

Kerti vetemények

+

+

0

0

+

+

Dohány

0

0

0

0

0

+

Dinnye

0

0

0

0

0

+

2

2

4

4

3

3

2

2

L.Takács
Paraszti vallomások és úrbéri tabellák Murokországból. Ilencfalva,
Lőrincfalva, Lukafalva. Lásd bővebben a Mellékletben.
-Lukafalva és Illencfalva”Ezen falukban bizonnyal minden idegen előtt
felötlő lesz az,hogy a lakásoknál a szekérrel való járásra használt főkapu
mellett még két ,egymás mellé helyezett,köríves nyílatú s többnyire csinos
domborművű faragványokkal ékeskedő kis kapu van helyezve,melyek egyike az
emberek számára,másik pedig a barmok bejáratára szolgál. Mert itt is- mint
mindenütt Marosszéken-kettős udvar van:az előudvarban vannak az istállók és
marhaólok,innen újból kapu vezet a belső főudvarra,hol a lakház s hátrább a
csűr és takarmány van elhelyezve :itt e két faluban ezen czélszerű berendezés
még akként is van módosítva ,hogy az előudvar ismét két osztályra van
szakasztva ,egyik csakis pusztán a bejárásra szolgál,másik meg az kis kapuval
egybefüggő az előbbitől elkertelt rész kizárólagosan a marhák számára tartatik
fenn,miért alakokban kiváló tisztaság és rend uralkodik,mi különben a székely
népnek jellemvonásához tartozik:de ezen mindenütt feltalálható tisztaság mellett
e két faluban még felötlő általános jólét is észlelhető,minek ismét(a Bach és az
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azt követett kormányzat pauperizmust terjesztő rendszere mellett is ) oka abban
keresendő ,hogy úgy Lukafalván mint Ilenczfalván a lakosok nagyban termelik
a veteményeket nem csak a kertben(mi másutt Székelyföldön szokásos)hanem
künn amezőn is,és azt oly szorgalommal és szakértelemmel,hogy ugyanazon
földbe egyidejűleg többféle veteményt vetnek salátát, retket, murkot, czellert
egyszerre: a két első jókor fejlődvén, kiszedik: a két utóbbi magára maradván,
kénye-kedve szerint fejlődik: igy vetik együtt a hagymát, petrezselymet stb,
melyek a Nyárád Kiöntéseitől termékenyített földben dúsan és nagy
mennyiségben tenyésznek,s termesztményeiket ökrök által vont ernyős
szekereikkel széthordják az országban Besztercéig sőt egészen Szebenig,hol
elárusítva,nem kevés pénzt hoznak haza. Ez oka annak ,hogy e két faluban
nincsen szegény ember,s nincs eset rá,hogy valaki napszámoskodjék,mert kinek
fekvő birtoka nincs is ,az részibe( a termés bizonyos részét adva a
földtulajdonosnak) kivett földben termeli a jövedelmező veteményt,és ezen
szakértelemmel vezetett kertészség kezd már a szomszéd helységekben is
terjedni,főként az oda házasodó illenczfalvi és lukafalvi lányok által kik mint jó
gazdasszonyok és munkások igen keresettek és kedveltek,hova pedig ök
eljutnak,ott meghonosítják ezen vidék, jólétére nem kis befolyást gyakorló
szokást:a veteménytermelést pedig egy Orbán nevű mestertől-ki
igen
szenvedélyes kertész volt-tanulták meg ,ki azt Berében,hol előbb mester volt,s
itt is betanította,miért a nép nevét most is áldólag említi.”
L. Orbán Balázs A székely
-Lörincfalva, Mezőteremi,
Káposztásszentmiklós,

Lukafalva

újabban

Dózsa

György,

L.Murokország
-„ Szülőföldem táját és embereit háromszáz év óta a zöldségtermesztés
tette olyanná,amilyennek ma ismerjük..A veteményt termesztve alakúlt ki e
vidék népének bámulatos szorgalma ,hatalmas munkakedve ,terményei
értékesítése közben ismerkedett meg a piac törvényeivel ,a kereslet és kínálat
szabályozó erejével ,az árú –pénz körforgással. Öreg és ifjú réges-rég tudja
,hogy mit köszönhet a zöldségnek ezért senki sem neheztel ,hogy a környék
tréfakedvelői „Murokországnak „ nevezték el az Alsó –Nyárád mente néhány
faluját.”
L. Benkő Samu
-A Nyárád mente néhány zöldségtermelő faluját – az egyik
veteményükre, a sárgarépára utalva – Erdély-szerte Murokországnak
emlegették. A folyó termékeny öntéstalaján már a 16–17. század óta folyt
kertészkedés, és nemcsak a közeli nyárádszeredai vásárra, illetve
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Marosvásárhelyre, hanem távolabbi városokba – Besztercéig, Szebenig – is
rendszeresen elszekereztek az itt lakók, hogy kiegészítő jövedelemhez jussanak.
L.MNL.II.k
-Gazdanap Lukafalván 1937 augusztus 22-én Nyárádmenti gazdákkal.
Ístentisztelettel kezdődött. Szakkérdésekről beszélt Veress Ístván csombordi
tanár a konyhakertészetről,Lőrinczi Dénes vajgyári ellenőr a tejtermékek
előállításáról és értékesítéséről, Anghi Balázs időszerü gyümölcskertészeti
teendőkről,-termékkiállítás Bánkuti 205-ös és Odvos 241 –essel, akonyhakerti
kiállításon termékeikkel kitüntek Adorján Zoltán, Bartha Albert ,Bartha
György, Kakasi András,Dávid József,Tollas János,Soós Lajos, Székely
István,Tollas György,a gyümölcsészeti kiállításon kitüntek termékeikkel
Mátyás Mihály, Mátyás Lajos,Kakasi Gergely,szőlővel özv. Kakasi
Albertné,méhészetben Péter Domokos tanitó. Megtekintették Nyárádi Károly
marosvásárhelyi mérnök nutria farmját.Varottasokból is volt kiállítás és
faragványokból is.Dani Gergely itt is bemutatta rekord permetező gépét.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult Lukafalván
L.Balaton Petra
Egrestő:

-„1496. október 31-én ……Filetelke és Egrestő Küküllő vármegyei
helységekben, az azokban lévő állatokat, ménesbeli lovakat, juhokat, sertéseket,
ökröket, teheneket, malmokat és malomhelyeket és egyéb ingóságokat azok
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minden tartozékával, 2000 aranyforintért anyjának és mostani férjének, Polyák
Albertnek (aki egy 1494. évi oklevél szerint Nagymihályi vagy nagy-mihályi
Nagy nevet viselt) és fiuknak, Gáspárnak, életük tartamára, eladta, …….”
-1591. április 26-án, Tordán keltezett oklevelében Báthori Zsigmond
fejedelem….adományként örökjogon adja haszonvételeikkel, tartozékaikkal és a
bennük levő királyi joggal együtt Cikmántor (Czykmantor) és Egrestő (Nagy
Egresteo) nevű birtokokat, illetve ezekben levő nemesi udvarházakat…….
-1714-ben írják :Pénzt minden ember öt-öt pénzt ád”, „azonban búzából,
mindenféle gabonából, kenderből, bárányból, méhből quarta (= dézsmanegyed).
Minden házas ember egy-egy veder mustot adnak a papnak bérébe. Fonásokkal
élő özvegyek három-három sing vásznat. Keresztelésért tyúk s kenyér. Házasok
esketéséjért dr. (= dénár) 25 vagy edgy szekér fát. Halotti praedicatioért ft.1,
melyért adnak egy veder mustot.
-A szántóföldek, rétek beazonosítása és helynevek:-1714-:Felső forduló,a
Völgy patakja mellett,Eklézsia rétje,Szeredai Sámuel földje(akkori tulajdonos
neve)Kis tó,Bérc,a Falu tója,Közbércz,Gál Pál tulajdonos földje,Csiszér Ferenc
földje,Alsó forduló, Zálogos árok mellett, Horgas szőlő, Gyepű, marhalegeltető
hely, Puszta szőlőhegy, Szakadások, Falu erdeje, Kisegrestői felső határ,
Nagyegrestői határ völgyében.Rétek:Kisegrestői határ küküllei oldalon, Nagy
föld, Kis bükk.
L. Szatmári
-1869-ben 20 hold szőlő van a faluban.
L .Csávossy
- Orosz Pál dr. javaslatára menta termelésébe kezd a falu
L. Bözödi György
Ehed- Kovácsotziaknak birtokuk és udvarházuk volt: Eheden, Jobbágytelkén,
Deményházán, Remetén és Hodoson.
L.Bencze János
Helynevei:
-Bükkös oldal,Tonka tető, Nyeshát,Házhely -dűlő a Teknősben, Kakucs,
Kerek domb.
L.Váradi-Lőwey
-Ehed, lakósai ezen a vidéken cseresznyét termesztenek.
L. Benkő József
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-az ehedi cseresznye: ropogós cseresznye termelők.
L.Lármafák Székelyföldön Ehed Erdély
ma. 2011 május 22
-Cseresznye dűlő neve:Csere.
- sok dió is terem.
L.Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Barabás K. Vencel
- Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak
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L. EMGE
Erdőcsinád
Itt született Szabó József 1954. okt. 21-én – mezőgazdasági szakíró,
kutató.
L.R.M.I.L.
-A falu határa mintegy 1200 kat. hold, művelhető terület. Erdők övezik.
Lakói gabona-, szőlő-, gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel
foglalkoznak.
L.Szászrégen és Sáromberke Közötti Települések.
-Haszonnövényei közül megemlíthető a búza, a kukorica, az árpa, a
cukorrépa, a zab, a burgonya, míg gyümölcsfajtái közül az alma, a szőlő, a
körte, a barack, a szilva, a cseresznye, valamint a meggy emelhető ki.
L.a falu honlapján.
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-Erdőcsinádi Múzeum. Tevékenysége: A helyi kulturális örökség
megőrzése az utókor számára.
L.Kiss Dénes
Erdőszengyel
-1940-ben a gazdakör elnöke Filep Zsigmond állami tanító
L. EMGE
Erdőszentgyörgy -Rhédey kastély-ebben született Mary
anyakirálynő nagyanyja Rhédey Klaudia.-1812. szeptember 1.-én
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A kastély és a park a XIX. század elején.
-A kastélyt akkor még egy nagy park és erdők vették körül.
L .Rhédey kastély
„-A kastély körül egykor csodálatos franciakert terült el, gondosan nyírt
gyepszőnyeggel, sétányokkal...........bokorcsoporttal...........virágházzal ….”a
Zeyk család udvarháza,
-gazdatiszti lakással.,a Kornis család udvarháza
L. Bicsok-Orbán
- a Kendeffi- és Rhédei-kastéllyal ékeskedik
L .Benkő József
-Itt született Bodor Péter. székely ezermester, mechanikus Erdőszentgyörgy, 1788. június 22. –Kolozsvár, 1849. augusztus 6.- -Toldalagi
József grófnál kertészként dolgozott, majd a főúri Zeyk család támogatásával tíz
évig állítólag gépészmérnöknek tanult a bécsi műszaki egyetemen- 1815-ben
visszatért Erdélybe. A Jósika család magyarfenesi birtokán egy domb ormára
gloriettet épített Bethlen Lajos gróf birtokán építészként és műszerészként
tevékenykedett, és a kerlési udvarház körédíszkertet alakított ki szélhárfákkal,
barlanggal. Életének legfőbb alkotása az 1816-ban, mások szerint 1820–
22 között épített marosvásárhelyi zenélő kút volt.- jegyzőkönyv tanúsága
szerint egy „magától menő szekeret” is leltárba vettek, -Valószínűleg
gőzgépről volt szó, amelyet Bolyai Farkas segítségével épített meg.
L.Wikipedia
- a városban két malom is működött.
- Zsárda tagja legelő-
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- tanyái: Borzond, Örményes, Körtvélyes.
L.Sepsiszéki
- Egy Erdőszentgyörgyre vonatkozó 1743. évi okirat tanúsága………
„Gyümölcskertben:
-alma: vajas, muskotálj, mosolygó,páris, cigány, tángyér, apró, piros,
fojtós, árpával érő, zsib, fejér, gyakor ágú, édes, brassai, zöld;
- körtvéj: méz, kerek vagy sárga, téli, muskotáj,sós, elein érő és vackor;
- szilva: besztercei, húsos, lószemű;
- diófa;
- szöllö: közönséges,bor, muskotáj, kövér, piros, fejér, tök, járdovány,
fekete, leány."
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
-Jöttem (ERDŐ)SZENTGYÖRGYRE ahol .......három
udvarházat láthatsz benne. A helység véginél szép szőlők vagynak.

alkalmatos

L.Teleki Domokos
-Az 1800-as évek elején Erdőszentgyörgyön egy úrbéri összeírás
alkalmával az esküdtek még mindig azt vallják, hogy „középtermés idején egy
vékán vetett Gabona után aratunk 4 kalangyát és mindenik kalangya ereszt egy
véka szemet...”
L.Dankanits
-1851 Ezen pinczebe van egy 13 bikfa lábakon álló alma tartó állás –
Erdőszentgyörgy.
L.E.M.Sz.T.
-1869-ben a községben 40 k.hold szőlő volt.
L. Csávossy
-Az 1855-ös összeírás alapján a szántóterület 3042 hold,kert 144 hold,
legelő 323 hold, erdő 1855 hold.
-Az 1880-as összeírás alapján a szántóföld 2743 hold, kert és rét 996
hold, szőlő 42 hold, legelő 510 hold,erdő 1900 hold.
-1880-ban az állatösszeírásban van: 50 kanca,50 herélt,17 csikó,1
szamár,1 bika,189 tehén,64 ökör, 42 borju,19 bivalytehén, 18 bivalyökör,68
bivalyborju, 865 juh,100 kecske,178 sertés, 92 méhkas.
-1869-be aKüköllőn van egy vámos híd és két lisztelő malom.
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-A XIX század közepén a következő jelentősebb uradalmak vannak:gr.
Teleki Sámuel,br. .Kemény Pál maradéki, özv. Zeyk Jánosné,gr.Hóhenstein
Ferenc és testvérei-a gr.Rédey család utódai, a Nagy Székely család.
-Benkő Károly mondja:Erdőszentgyörgy kertei híresek,melyek közül
három van kitünőbb:gr.Hohenstein
udvarbeli
a legnagyobb,szép
sétányokkal,lugasokkal…….sok hasznos növényekkel:a Zelyk János özvegyéi
,gr. Teleki Krisztináé a Kalandos nevű helyen és az udvarban levő jeles
gyümölcsöséi,:ezen kivűl Volf Márton két hold földet vevén,a Kis Küküllő
martján legnagyobb szorgalommal tenyészti a hasznos gyümölcsfákat.
„A településen jelentős hagyományai vannak a gyümölcstermesztésnek.
Alkalmas az országban honos gümölcsfajták majdnem mindegyikének sikeres
termesztésére. Gyümögyümölcsöt ott termesztettek ahol,a terület
a
növénytermesztésre alkalmatlan volt.A besztercei és a húsos szilva minden
dülőben magtalálható volt.Az őshonos hólyagos és különböző ropogós
cseresznyefajtákat a Kalandos, Borzája, Borzond, Örményes területén
termesztették.A helyi őszibarack fajták a szölösökben hoztak termést ,de még
a kajszibaracknak is sikerült teremnie ezt igazolják a borzondi 50-60 éves
kajszibarackfák amelyek még ma is termést hoznak.A déki ,dél-nyugati ,dél
keleti
védettebb lejtőkön
mindenütt diófák vannak.A határban levő
gyümölcsösök mellett majd’
mindn családi kertben termesztettek
málnát,ribizlit,egrest és egyébb bogyó gyömölcsöket.A megteremelt gyümölcs
egy részté frissen vagy feldolgozva a család fogyasztotta el, a felsleget piacon
vagy szövetkezetben értékesítették.
L.Bartos
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára KisKüküllő mellékén van elterjedve; különösen ErdőSzentGyörgy és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
Helynevei :
-1657 : Asás kőzben (r.), Felső Senyében (sz.), Kék dombja alatt (sz.),
Hosszuban (sz.), Kis Nőd patakja mellett (sz.), Nagy hid homloka alatt (sz.),
Gát Szeg előtt (r.), leány mező Végiben (sz.) .
- 1802 : Senye Oldala (sz.), Áj (sz.), Ujj Irtás (sz.), Ájban (sz.), Felső Áj
(e.) also Áj (e.)
L. Imre Barna
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Helynevek:
Ásás köz, Felső Senye, Gátszeg, Hosszú, Kék dombja, Kis Nőd patakja,
Leánymező, Nagy híd homloka.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Helynevek:
-Hosszú, Tencse, Hosszukamező, Kósok, Kósok-torka, Barlangos,
Sanyoszeke, Pad, Patkórója, Szék, Anyilak, Rét, Pojána, Várhegy (a róla szóló
mondát lásd Orbán Balázs: A Székelyföld leírása IV. k.), Várhegy-mege, Locz,
Leány-mező, Nagyhíd-homloka, Alsó-áj, Felső-áj, Nyuzószeg, Gátszeg,
Borzond, Örményes, Cse-ódala, Borzája, Kis-bükk, Felső-pad, Kalandos,
Vágás, Borozdák, Aranyos-mező, Keserű-bércze, Szurduk, Szénégető, Sanyája
(itt van egy patak: Aranyospatakja; benne arany-forrás van s aranyáért minden
hét esztendőben eljőnek Magyarországból s elviszik).
L.Erdélyi Gyopár -Szász Ferencz
-az MGVSz tervbe vette gabonaraktár építését . és raktár szövetkezet
megalakítását.
-1911-1912 között itt népház alakult .
-az okszerű gazdálkodás gyakorlati bemutatására és művelésére MarosTorda megyében Erdőszentgyörgyön alakitottak ki kisgazda mintagazdaságot.
-1906-nyarán a mezőhegyesi aratáson 395 erdőszentgyörgyi és gyalakutai
székelymunkás aratott 2 K napidíjért és teljes ellátásért.A mezőhegyesi
aratásokon összesen 1628 székely munkás dolgoutott 4-5 hétig.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Csizmadia Péter
-1940 február 10-én a tanfolyami vizsgával egyidejüleg megalakul a
gazdakör. Elnök Csizmadia Péter.Üdvözlő táviratot küldenek dr Szász Pál
országos elnöknek” …aki az erdélyi magyar gazdatársadalomért s ezen
keresztül az erdélyi magyarságért olyan áldozatos,idegörlő munkát végez,amit
meghálálni nem is lehet”.
L. EMGE
Erked:
-1913 nyarán itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 3 fedeztető állomás működik itt.
L. Balaton Petra
-1869-ben 45 --hold szőlő volt a határban
L. Csávossy
83

Faragó–

Földvári udvarház

- gazdasági udvarral és virágos kerttel.
-1461-ben több birtokosa is volt; többek között az Erdélyi, Vízaknai,
Szentiváni Székely, Nádasdi Ungor, Toroszkai, Szobi, Kecseti, Toldalagi és
más családok birtoka volt.
- 1711-ben nagy pestisjárvány pusztított a településen, a "fekete halál"
ekkor 173 áldozatot szedett itt. A megritkult lakosok helyébe később románok
költöztek.
L.Wikipedia
Gróf Teleki Arvéd faragói gazdasága. (Kolozs megye.)
Éghajlat: mint Tancs.
Talaj: Televény.
Vetett legelő ..... 60 hold.
Luczernás 40 „
Fordában kezelt szántó. (1. Tengeri. 2. Bükköny. 3. Buza. 4. Répa
tengerivel felváltott sorokban. 5. Magrépa tisztán, többi részen tengeri. 6. Zab.
7. Maghere. 8. Maghere esetleg füvei , keverten. 9. Tengeri. 10. Árpa.) 400
hold
Ezenkívül van egy külön fekvő és szabad gazdálkodás alapján kezelt
luczerna, tengeri, búzával stb. vetett.tábla = 110 hold.
Igás ökör ...... 40 darab.
Igás ló 2 „
Tenyésztehén 60 „
Növendékállat ..... 60 „
Valamennyi gazdaságban saját nagy cséplőkészleteken történik a cséplés.
A magvak termelése, letakaritása, ugyanazon elvek alapján történik, különösen
pedig a magvak tisztítása, első sorban pedig az arankamentesités, mely mivelet
két gróf Teleki Arvéd saját tanulmányát és szabadalmát képező s több
példányban meglevő, 200 kiló munkaképességű gépen történik.
A magvak ezután varratlan zsákokba töltve a budapesti m. kir.
magvizsgáló állomás kiküldöttjének vizsgálata alá vettetnek, ki minden
féleségből hivatalosan mintákat vesz, a zsákokat állami ólomzárral lezárja a
mintákat Budapesten vizsgálatnak veti alá és minden zsákhoz az állomás
bizonyítványát leküldi. Ez tartalmazza, az összes magvaknál a csiraképesség és
tisztaság százalékait, hereféléknél az arankamentességet/ miről már a lezáráskor
meggyőződik a kiküldött, a répamagvak egyik hivatalos mintája a m. kir.
növénykisérleti termelési állomásnak is megküldetik Magyar-Ovárra, hol a mag
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termelési kisérletnek vettetik alá, hogy megállapítható legyen, miszerint tényleg
pl. sárga Oberndorfi-e a'beküldött répamag. Ilyén vizsgálat 1895-ben több
történt, mind kitűnő eredménynyel, ezidén szintén vizsgálat alatt állanak a
faragói és drassói répamagvak. A csiraképességi és tisztasági vizsgálatok
mindig a 90-es százalékokon felüli számot szoktak eredményezni a legtöbb
magnál s igy pl. a…….. 40 q- s a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének eladott
franczia perjemag, mely egyike a gyengébben csírázó magvaknak a zürichi
magvizsgáló állomáson 97% csiraképességünek találtatott.
Megemlítendő gróf Teleki Arvédnak azon eljárása is, melyet a
hohenheimi magvizsgáló állomás is újnak és előnyösnek jelez, a melynek
folytán a franczia perje és csomós ebfümagvak polyvatokjuktól megfosztottan,
60—70 kg. hl. sulylyal kerülnek zsákba, mely alakban a vevő jobban
megítélheti, hogy mit vesz, de elvetése is sokkal könnyebb és biztosabb.
Gróf Teleki Arvédnek legújabban szabadalmazott találmánya, melylyel
bármely cséplőgép felszerelhstő és ekkor gabonanemüket, hereféléket, fü vagy
más magvakat egyszeri működésben csupán csak a rosták változtatása által
megszakított gyors egymásután csépelhet, csakis terjedelmes voltánál fogva
nincs kiállítva; de láthatók gróf Teleki Arvéd kiállításában a Mezőgazdasági
csarnok baloldalában a hámozott franczia perje és csomós ebir más magvak
mellett, továbbá a fent említett hererosta 1/4 nagyságú modellje és többek
között azon térkép, mely feltünteti a gróf Teleki Arvéd kezelése alatt álló gazdaságok vetőmagvainak forgalmát e szerint meg van valósítva a gróf azon elve,
hogy a termelők és fogyasztók a közvetítés mellőzésével direkt kapcsolatba
hozassanak.
L.Köztelek 1896 július 22
-„…..itató vízvezeték készült még a faragói gazdaságban ahol a
szarvasmarhák jutottak vizhez……………..
L.Köztelek 1896 szeptember 12
Fehéregyháza.

Fehéregyházi gróf Haller kastély-

-Itt esett el Petőfi Sándor 1849 július 31-én a fehéregyházi csatatéren
-1717–1719-ben és 1720–1722-ben itt élt Bethlen Kata.
-1816-ban a kastély vendége volt Kazinczy Ferenc és Döbrentei Gábor.
-A kastély déli bástyájában született 1906. január 12-én Szabó T.
Attila nyelvész, művelődéstörténész. Apja, Szabó T. Károly a telepítést
lebonyolító hivatalnok volt. A következő évben, Szabó T. Károly halála után a
család visszaköltözött Désre.
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-Itt született 1923. február 13-án Siposs Árpád, a nagyenyedi Bethlen
Kollégium matematika tanára.
L .Wikipedia”
- 1448-ben itt ferences kolostor alakul.
L .Bicsok
-1449-ben kőből épült nemesi udvarházát említették. A 14.
században ferences kolostora is volt, melyben 1535-ben 19 szerzetes élt.
Ugyanekkor apácakolostor és beginaház (közösségi ház)tartozott hozzá.
- „….. a Sárpatak egykori völgye és az országút …….által alkotott
háromszögben parkot alakítottak ki, tóval és üvegházzal. A szabadságharc után
Haller Ferenc 1870-re helyrehozta a parkot, állatkertet hozott létre benne,
faiskolát alapított és gyümölcsöt nemesített.”
L. Wikipedia
- “……Fejéregyházára, egy helységbe, melyben gróf Haller Zsigmond úr
bír, kinek is itt szép kastélya és kertje vagyon.”
L.Teleki Domokos
-„ érdemes idézni Kazinczy 1816-i áradozását a fehéregyházi parkról,
midőn kitekintve az ablakon „megpillantván a tót a kastély előtt s a királyi
hattyút rajta s túl a tó tükrén tíz vagy tizenkét obeliszkekké nyírt fenyőt s ezek
között átalellenben a kastély körlineájával a gloriettet, három sor ablakkal s
lapos fedéllel; az agg tölgyek alatt kerülénk a gloriette felé, gazdag virágszakok
között. A gyeptáblákban még virítának a rózsák; a mákok piroslottak; a
helianthus óriási növésében mutogatta sárga heliánth-virágait, a delphinium
nemei messzi kéklettek . Túl ezeken s az eleven obeliszkeken nyirbált fenyőspallér voná el magos falát, s hol szökőkúthoz vitt volna le, ha a tó felé nem
vevénk vala inkább utunkat, hol a búja ágú gyászfűz a széket alatta egészen
elfedi. Víg erőben nőtt s állott minden amit látánk, s a tisztán tartott út, a tisztán
tartott gyepszakok, a szép tó hosszú deszka-rostélyaival, a virágtáblák, s semmi
sem inkább, mint a királyi tölgyek, gyönyörrel tölték el szememet, lelkemet.
Valóságos tündérlak!”
L. Bíró József
-üvegházat, fűvészi palántákat, gabonatárt, nagy pincéket, tanorokot,
birkákat említ
L.Dr.Szentiváni
-1875-ben az itt Haller Louise által nemesített és Bécsben bemutatott
példányok hívták fel a világ figyelmét az erdélyi kopasznyakú tyúkfajtára.
-„ A Haller-birtok másik darabját ugyanis az állam vásárolta meg
és 1903–1905-ben nyolc mátisfalvi, nyolc székelyszenterzsébeti, öt agyagfalvi,
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öt kisújfalvi (Esztergom vármegye), négy etédi, két héjjasfalvi és
kézdialbisi református magyar családot telepített le rá. „

egy

-1879-ben „Nevezetesebb gyümölcs-iskola a Székelyföld közelében
eddigelé csak Fejéregyházán volt, melyből góf. Haller Ferencz részint mérsékelt
árban, részint egészen díj nélkül is sokat nyújtott a székelységnek. „
L.Szőcsné
- F e j é r e g y házán, találunk rendszerezett kerteket jeles bel- és külföldi
gyümölcsfajokkal.
L.Nagy
Feketelak (nem a Kolozs megyei)
Jelenleg Feketelak („Öreg”), szétszórt tanyavilág Mezőmadaras,
Mezősámsond, Mezőpagocsa, Mezőgerebenes és Mezőbánd között.
Fintaháza
- Kovásznai Tóth Sándor ref. kollégiumi tanár, szül. 1730. febr. 12-én, a
nyárádmenti Fintaházán, ahol atyja pap volt.
L.Marosvásárhelyi Pantheon
-Itt született 1910-ben Gagyi László tanító, író.
L. Wikipedia
- A két világháború között a falu összterülete 1200 k.hold .,ebből szántó
732 hold.
- Az első világháború alatt és után a faluban 600 holdas uradalom volt.
L .Bözödi György
-Híres jó zamatos és erős boráról
-“...a határban található kékes
készítettek....”

színű agyagból egykor, pipákat

- ma Murokország szerves része……….
L. Wikipedia
Helynevei:
-1701 : Ponkon az halyagos allyában (e.), Hagoban (sz.), Szőlőfőn (sz.)
-1708 után : Hégy megett (sz.), Felhágo (sz.), Kőzép lábban (sz.), Kender
lábban (sz.), borozda kőzőtt (sz.), Kis hidnál (sz.), Sz. Miklosi rakottyásban(r.),
Törvény fánál (sz.)
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-1788 : derék gyepü mellett (sz.), Tollas szeg (r.), Vétzke árka (á.), Szék
oldalbéli (k.), Haller Familia alsó Tanorokja gyepüje (r.)
L. Imre Barna
-Gazdag termésű szőlőtő volt Fintaházán Báti Gábor ur tulajdonában.
Több érdeklődő pontosan megszámlálta és 450 fél fontnyi súlyú szőlőgerezdet
számított meg ez egyetlen szőlőtőn.
L.Borászati 1878 október
-1940-ben a gazdakör elnöke Székely Samú
L. EMGE
Folyfalva lásd Nyárádkarácsfalvánál.
Fűletelke :
-1347-ben Fületelke az újvári (gógánváralja) birtokhoz tartozik.
L.Monumenta Transsylvaniae
-„1496. október 31-én ……Filetelke és Egrestő Küküllő vármegyei
helységekben, az azokban lévő állatokat, ménesbeli lovakat, juhokat, sertéseket,
ökröket, teheneket, malmokat és malomhelyeket és egyéb ingóságokat azok
minden tartozékával, 2000 aranyforintért anyjának és mostani férjének, Polyák
Albertnek (aki egy 1494. évi oklevél szerint Nagymihályi vagy nagy-mihályi
Nagy nevet viselt) és fiuknak, Gáspárnak, életük tartamára, eladta, …….”
L. Szatmári
-1869-ben 120 hold szőlő van a falu határában.
L. Csávossy
Galonya

A Kemény család udvarháza. Vadászkastély.
L. Keresztes Gyula

Galambod

dr. Barátosi Szabó Antal kúriája.

- 1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
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-Makkai Sándor Mi, ernyeiek című regényében szereplő Gerle-falva nem
más, mint Galambod.
-1639-ben két szőlőt is említenek
L. Erdélyi testamentumok
-„Maros megye szerte híres Galambod a hecserli árusításról. Ősszel a
marosvásárhelyi háziasszonyok a piacon a galambodi hecserlit keresik, mert ez
a legfinomabb, sokak szerint a galambodiak a legmegbízhatóbbak,
legszakértőbbek a hecserli íz elkészítésében. Régebben sokan több tíz
kilométerre is elgyalogoltak, messzi határokra is eljártak hecserlit
szedni,……..”
L. Galambod
Helynevek :
-1612 : Telek lábján (sz.)
-1638 :Kurta lábban (sz.)
-1648 : bércz uton alol, a Kereszturi uton fellyül (e.), Pap cseréjének (e.),
Som berek, Puszta Szőlő, Hoszszuban (sz.), Eberke alatt (sz.), Dio szeriben
(sz.), Nyir alatt (sz.), kender helyben (k.), Eszak alatt (sz.)
-1718 : nagj Szőlő hegjben (sző.)
-1731 : eszken (sz.)
-1736 : Kender (e.), Vardoig
-1796 : Nagy hegybe (sző.) L.Barna Imre
-Helynevek: Bércz út (1648.), Dió szere, Eberke, Hosszú, Kurta láb
(1638.), Nyir alatt, Pap cseréje, Puszta szőlő, Somberek, Szabad felé forduló az
országútja mellett (1612.) Telek.
L. Székely oklevéltár VI.k.
Gálfalva lásd Vámosgálfalvánál.
Geges
-Orbán Balázs többek között Gegesről a következőket említi: „... e vidék
főtenyésztő-je a marosszéki hires, még czímerében is bennlevő, piros párizsalmának” „ A kelet irányú völgyön felindulva ott találjuk (...) Gegest, azon
csinos székely falut, mely földének kopárságát nagy mérvű
gyümölcstenyésztéssel pótolja, mert e vidék főtenyésztője a marosszéki hires
(...) piros párizs-almának.”
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-Hires a marosmenti piros párisi alma
termesztésében

és más gyümölcsök
L. Orbán Balázs A székely

-Egyik gegesi almatermesztő birtokos volt Kiss József, akiről Bereczki
Máté a
magyar gyümölcsészet atyja, a következőt jegyzi fel hires
”Gyümölcsészeti vázlata „II. kötetében”….barátomtól több ízben kaptam
mutatvány-gyümölcsöket és ojtóvesszőt is”a marosmenti piros párisi almafáról.
L . Bereczki Máté II.
-Gegesen Kiss József „nemes fáiról egész életében ingyen osztogatta az
oltógallyakat... A falvakban elment igen gyakran ő maga a székely gazdákhoz,
saját kezével nemesítette fáikat .
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
-Az 1630-as években tehát már olyan nagy méretű almatermesztés
folyhatott Gegesen, hogy a nemesített fajták elkerültek a szomszédos falvak
kertjeibe is, s azokat „gegesi” néven ismerték.”
L .Nagy Zsolt
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult .
-1913 –ban a kirendeltség támogatásával megtisztitják a gegesi patak
medrét.
L.Balaton Petra
-Gegesen a tiszteletes maga osztogatta a nemes fáiról metszett
oltógallyakat, és oltogatta faluja gazdáinak vadcsemetéit.
-Ügybuzgalmával,
szakmai
tájékozottságával
közösségével az értelmes gyümölcstermesztést.

megkedveltette

L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
-1940-ben a gazdakör elnöke id. Fülöp József
-1940-ben az EMGE peronoszpórajelző állomást hoz itt létre, vezetője
Fülöp József- alsó gazdaköri elnök.
L .EMGE
Helynevek.:
-1615 : Csergős kutnál (sz.), Szorosban (későbbi ráírással Horgasban-ra
változtatva) (sz.), Bőződ farában (sz.), Erős patakban, Fenes tővén
-1687 : also adorján vőlgyében
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-1687 után : Csávásban (sz.), Polya Széliben, Bartha rétinél, Sarkod,
Orotványban Suba Mihály rétiben, Hoszszu bikkben a falu bokra végiben, nagj
vápa, ropo Szőlő
-1789 : Szénafű pataka (k.), Somosban ,Kerek mező (k.)
L. Imre Barna
-Dűlői:Hosszúbükk, Szilas oldalak,Komlószeg,Csávás,Nagyvápa.
-Szőlős dűlők:Ropó,Somos, Nagyhegy,Kishegy és a Bezed oldala .
-Régebben sok juhot tartottak-„juhosoknak is csúfolják.
-cserépgyártással is foglalkoztak.
L.Sepsiszéki
- „….. de hoztak ötfajta renetet, pónyikot, sárga jegecest, szeges párizst,
bónit, cikolait, jonathánt, batult, kálvilt, zergőmagút, bőr-, cigány-, tányér- és
füstös almákat.”
Népi időjóslás:
- “Bertalan megmondja, hogy milyen lesz az ősz akaratja.”(VIII. 24.)
“ Ha napos az idő, szép lesz az ősz, ha meg borús, akkor esős.”
“Egyed ha vidám, négy napig tart csupán.” (IX. 1.)
Kisasszony napján amilyen az idő, olyan lesz négy hétig.(IX. 8.)
“Ha Máté nevet, a borból nem lesz ecet.” (IX.21.)
„ Szent-Mihály ha megdördül, a tél sikerül.” (IX. 29)
L. Kolompszó Havad község lapja.
(néhai gegesi Pap Jóska bá hagyatékából)
internet

Gegesi almafák
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Somodi Károly irta a 19 században falujáról.
A gyümölcsészetnek
Van egy nevelője,
Aki tudományát
Keszthelyen végezte.
A pomológiát
Annyira emelte,
Hogy Geges községnek
Pénz forrását szülte
Részlet
“A földművelés és az állattartás mellett lendületesen fejlődött a
gyümölcstermesztés is olyannyira, hogy e vidék főtermesztője lett a marosszéki
híres – még a címerében is benne lévő – piros párizs almának. Emellett sokféle
körtét (kolozsvári-, Kálmán-, dil-,kalácskörte) és szilvát (besztercei-, szilágyi-,
Jakab-, lószemű,ringló és moskotár szilva) termesztettek. E sikeres
gyümölcstermesztést egy Keszthelyen végzett gegesi mérnök vezette, így
enyhébb téli napokon a falubeliek szekérszámra fuvarozták a bőséges termést a
vásárhelyi piacra.”
Határ és dűlő nevek:Orotvány terület, valamikor erdő volt.Hosszúbükk
az 1500-as években bükkös erdő volt.Bezed dűlő.Hagymásszeg valószinüleg a
minden évben itt sürün kihajtó kigyóhagymáról.Papszökő egy vicces
történettel.Tilalmas dűlő.Csipán laposa,Barta reve,Nádszeg rétje,Cinigető
valamikor téglaégető emléke lehet,Égett határrész. Belsőségi helynevek:
Udvari-kert, Miska-kert, Kénkert, Somos kert,Rákosi kert, Didi-kert,
Szentsimoni kert.
“A falun élő ember ruházatának és lakásának textiljeihez leggyakrabban
használt alapanyag a kender volt. A kendertermesztést és a különféle vásznak
előállításának hosszas és türelmet igénylő feladatait, szinte teljes egészében az
asszonyok végezték. A kendert mindenki saját kenderfődjén, a legjobb
minőségű földben termesztette. Tavasszal, kézzel vetették a kendermagot, és ha
nem nyőtték össze, akkor külön nyőtték ki: virágos kendert június-július
hónapban, magoskendert valamivel késıbb, amikor már megérett a magja. A
kinyőtt kendert csomókba kötve, fejjel egymásnak fordítva megszárították majd
lelomolták, ezután a Kis-Küküllőn vagy a faluban lévı patakban eláztatták.
„Döngő hídján fejül egészen Csávás-patakig teli vót kenderrel az egész Nagypatak” – emlékeznek az idősebbek. A kendert a vízben 8-10 napig áztatták attól
függően, hogy milyen volt az időjárás, ugyanis melegebb vízben a kender
hamarabb kiázott, esős, hideg időben késıbbre. Az áztatásban és a kivetésben a
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férfiak is segítettek, hiszen a kendert nehéz volt leszorítani cövekkel, rudakkal
majd a megázott kendert kibontani. Kivetéskor jól kimosták a megázott kendert,
hogy tiszta és fehér színe legyen, majd hazavitték, és mindenki otthon szárította
meg, kerítéseknek, korlátoknak támasztva meleg, napsütéses időben.
Ezután következett a tilolás, melynek elvégzésére az asszonyok szintén
száraz, meleg időt választottak, mert a pozdorja ilyenkor jobban törött és
kihullott a szárak közül. A megszáradt kendert először nyomtatórúdon
megtörték és kicsapták, így kihullottak a nagyobb pozdorják, ezt követte a
tilolás majd a héhelés, amikor az asszonyok különválasztották a csepőt a
kendertől. A kendert aztán felcsavarták és fonásig így tárolták, a csepőt
meggerebenelték,megtépték és felguzsalyozták.
A guzsalyra rögzített kendert vagy csepőt orsóval vagy fonókerékkel
fonták fel. Ezután a fonalat felvetették matollára,megszámolták, és pászmákba
kötötték. Később megszapulták, száradás után tekerőlevélről csörlőkerék
segítségével csövekre tekerték. A fonalat szövés előtt vetőszegre vetették – itt
határozták meg a szövevény hosszát (melyet singben mértek) és szélességét
(melyet pászmában mértek). Ezután felhúzták az osztováta hasajójára az
előkészített fonalat, majd nyüstökbe és bordákba fogták. A nyüstöket
lábítókötők segítségével, lábítókkal irányították.
A szétnyílt fonalak között vetöllővel vezették a szálat, majd a kész
anyagot rúdra csavarták. A különböző használatra készült vásznakat más-más
eljárással szőtték. Így kétnyüstösen készítették az egyszerőbb vásznakat, négy
vagy több nyüstben szőtték a hímes, ünnepi kelméket.
Az egyszerőbb szövéshez minden asszony értett, hiszen az anyagokra
minden családnál szükség volt, ám a hímesek befogásához, bonyolult művelet
lévén, kevesen értettek. Így az asszonyok egymást segítve indították el a szövőt,
egyben át is adták egymásnak a szövés fortélyait. A szövésminták változatai az
asszonyok hihetetlen ötletességéről és kézügyességéről árulkodnak: a
ponyvahímes, fenyőágas, barackmagos, színirejáró, táblás, kilós, kockacukros,
eleresztett kilós, macskanyomos és gyergyai sáhos mintákat mindenki ismerte.
Így készültek a ruhanemők mellett a háztartásban használt edénytörlők,
abroszok, félabroszok, takarókendők, konyhakötények, törülközők, duszák,
derekaljak, lepedők, párnahajak, tarisznyák, átalvetők és zsákok. Az ünnepi
használatra készített hímesen szőtt darabokra az asszonyok csipkét horgoltak
vagy rojtokat kötöttek.
A varrottasok közül szálöltéssel készültek a falvédők, kisteritők és az
asztali futók; töltött varrással a díszpárnák, a székelyruhához tartozó kötény;
keresztszemessel pedig szintén díszpárnákat, kisebb terítőket varrtak. A különös
gonddal készült függönyök és talázsi-csíkok is a fent említett varrásokkal
készültek, de csipkés vagy azsúros változatok is fellelhetőek. A múlt század 80as éveitől már írásossal is varrtak terítőket, díszpárnákat, falvédőket.
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A varrottasok színe leggyakrabban piros, de a piros-zöld valamint a pirosfekete színpárosítást is kedvelték. Régi varrottasoknál a kék színt önmagában
vagy pirossal együtt használták. Ezekből nagyon kevés létezik már a faluban.
,…… a szőttesek, varrottasok megőrzött….örökségünk értékes részét
képezik.”
“Nagypénteken szokás volt a határkerülés, amikor a férfiak és a legények
körbejárták a határt, az idősebbek megmutatták a fiataloknak a kutakat, a
forrásokat, és kitisztították azokat. Ezenkívül megigazították a mezei utakat és
beoltották a vadócokat.”
“A kaláka olyan munka együttes végzését jelentette, amelyhez egy család
ereje nem volt elegendő. Így sor került házépítő-, arató-, fonó-, tolltépő-, vagy
egyéb kalákára
Aratókalákára a búza aratása idején került sor, amely Péter-Pál napja után
kezdődött. Ezután már mindenki igyekezett a megérett gabonát mihamarabb
begyűjteni, hogy az életet jelentő kenyér biztosítva legyen a család számára.
Azok a gazdák, akiknek nagyobb földjeik, több aratásra kész búzájuk volt,
aratókalákát szerveztek. Ide minden falubeli fiatalt meghívtak a megbízott
legények. Ez a kaláka az aratás nehézsége ellenére, kicsit ünnepi szokásnak is
számított.
Leányok, legények délben (rendszerint szombaton) gyülekeztek a gazda
házánál és együtt indultak a határba. A gazda zenészt is fogadott, így az aratás
vidám hangulatban, zeneszó és ének mellett zajlott. A leányok sarlóval arattak,
a legények kévét kötöttek és kalongyáltak. Az aratás végén búzakoszorút
kötöttek, ezzel vonultak végig a falun zeneszóra, énekelve. Elıfordult, hogy a
búzakoszorút vízzel öntötték le, természetesen a koszorúvivővel együtt. A
vízzel való leöntés bőség és termékenységvarázsló rítusa az európai
agrárkultusz igen elterjedt szokáscselekvése". A munkavégzés utána
kalákázókat a gazda házánál megvendégelték. Fizetségként pedig a felsepert
csőrben zeneszó mellett táncolhattak, mulathattak reggelig.”
“A hántás (kukoricafosztás) az őszi betakarítás jellegzetes munkaszokása.
Szent Mihály (szeptember 30) napja után minden család kezdte begyőjteni a
kukoricát, amit régen hántalékkal együtt törtek le a szárról és hordtak haza.
Mivel nagyon sok kukoricát termesztettek nem tisztították meg a mezőn a
kukoricacsöveket, hanem igyekeztek minél előbb fedél alá hordani csőr fődjére,
szín alá, konyhába. A hántást többnyire este végezték és ekkor ritkán dolgozott
egymagában a család. A háziak hántókat hívtak, akik szomszédok, komák,
rokonok voltak, és akiknek másnap vagykésőbb visszasegítették a munkát, így
társaságban a munka is jobban ment, hiszen „több kéz, hamar kész” és munka
közben beszélgetni, tréfálkozni is lehetett. A hántók egy-két erős lapit a
kukoricán hagytak, hogy ezek segítségével, párosával összekötve a híjúba
felkötve száríthassák meg. A társaságban mindig jó hangulatban folyt a munka,
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hiszen mindig akadt közöttük egy-két jól mesélő idősebb személy, aki régi
történeteket adott elő színes,fordulatos nyelvezettel. Kiváló alkalom nyílt
ilyenkor a különböző hiedelemmondák, ijesztő történetek elmesélésére is”
L.Nagy Erzsébet
Gerendkeresztúr

udvarháza volt
L. Keresztes Gyula

-Gerendkeresztúr környékén négy tanya van: Linc, Kardos, Gerendvölgye
és Györgyed.
L.Wikipedia
- Tiboldy Zoltán tanár,könytáros,muzeológus,levéltáros 1929. október 19én született, a Maros megyei Gerendkeresztúron.
L.Harkóné
-„A falut környező hegyeket a legszebb ős erdőségek, oldalait gazdag
szőlő-ültetvények fedték;........s azok közt a „Virág” nevű hegyen hazánk
leghíresebb bora terem, mely külföldön is kitüntetésben részesült. „
L. Orbán Balázs A székely
-Bodor Péter székely ezermester 1805-ben Gerendkeresztúron járt.
L.Fodor
-a harmadrendű első elismerő jutalmat, azaz 100 (Egyszáz) koronát
Tiboldi Dénesnek a Torda-Aranyos vármegyei Gerendkeresztur község
határában 12 k. Holdon nagy költséggel, kiváló gonddal és szakértelemmel
létesitett közérdekű erdősítésekért kapja a földmivelésügyi miniszternek az
1898-ik évbeni pályázatán.
L.Erdészeti lapok 1904 január.
Az iskola egyik termében kis múzeumi gyűjtemény van.
L.Wikipedia
Gernyeszeg:

Teleki kastély-

- előbb francia típusú parkkal amelyet később angol parkká alakítanak.
L. Keresztes Gyula
-Itt született bethleni gróf Bethlen István (Gernyeszeg, 1874. október 8. –
Moszkva,1946. október 5.) jogász, mezőgazdász, politikus. 1921 és 1931
között Magyarország miniszterelnöke.
L.Wikipedia
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-1409. április 10. A marosszéki székelyek a Sáromberkéhez és
Gernyeszeghez bírt Ebes nevű szántóföldeket és erdőrészeket, melyeket egy
ideig elfoglalva tartottak, Somkereki Antalnak és Jánosnak visszabocsátották, s
őket azok birtokába székely szokás szerint a szék bírája jelenlétében
Andrásfalvi Balázs marosszékiű hadnagy iktatta be, mégpedig ellentmondás
nélkül.
L.Kilenc falu
-A kastély 1751-es leltárból:
-“…...napnyugotról a Maros vize, éjszak felől az istálló udvara és az
lugos nevezetű kert között levő tágasabbacska külső udvar….”
-“Éjszak felől a kapun béjövőleg bal kéz felől a megírt helyen a kastély és
a palánk között vagynak élőfák és virágos táblák. Napkelet felől pedig meggyés
egyéb szelíd fák.”
-„…. vagyon egy sertéshizlaló fél ól,…… kőfal mellett hintószín,……
alól madarak tartásához alkalmaztatott…… és az asztalosház…….. az
oskolaház;…… az hagymás kamara…. vagyon az élésház……… a sütőház…
egy sütőkemence, a sütőkemence előtt egy paraszt kemence, mely alól bévetnek
a sütőkemencében. Hosszassága 3 öl és 3 sing, szélessége 2 öl……… cipósütő
nagy kemence…. kolcsárház..az ecetes általagok állanak rajta………….
padolatlan szekérszín…… a régi istálló,mely most cipóskamara…mely
rekeszben szalonnát szoktak tartani…. a nagykonyha….a szakácsház…. egy
pástétomsütő………. a gabonásházban………… Hossza a gabonásnak 8 öl és 3
sing, szélessége 3 öl és 3 sing……….. A pince egészen bolthajtásos, melynek
boltozatja jó,…….. Hossza a pincének 8, szélessége 3 öl, mindenik háromhárom singgel több……… gerendás nevezetű pince,… Ezen pincének hossza
10 öl és 3 sing, szélessége 2 öl és 3 sing……….
A külső udvar és azon lévő épületek…a Maros felé vagyon egy tölgyfa
ágasokra, sövényből font, szalmával fedett új istálló, tapasztatlan. Hossza 6,
szélessége 2. öl. Ennek végiben, mindjárt a Maros mentiben……… 4 istállókra
szakasztatott, a hárma ordinarie hét-hét lóra,a negyedik 19-re….. As istállónak
hossza 30, szélesssége 3 öl…… a kopók pajtája…………, Notandum. Amely
helyen ezen épületek vannak, mintegy különszakasztatott udvar, mely avult
sövényfedeles kerttel kerített, és erre az udvarra (a) sorompókaputól közel egy
ajtón és alább egy kapun járnak bé……. melyben a malom felől nyílik tölgyfa
mellyékű kapu,….. külső asztalosház pitvarával és kamarájával együtt, e mellett
a borosház, e mellett mindjárt a faragóház, ezen alól, az épületeknek….. a
kovácsház…… a fazakas- és takácsház………. bal kéz felől a tóskert
mellett…… A méhserházban vagyon két katlan, egyik kisebb, másik nagyobb
és egy hosszú mellyesztőtábla………… fedett sütőkemenceszín…….a
tóskertben két halas tó is vagyon,egyik négyszegeletű, a másik háromszegeletű,
mindeniknek sánca tölgyfa deszkával kirakva, és bő vize mindkettőnek.
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Vagynak ezen kertben ritkán, különb-különbféle, úgymint alma-,
körtvély- ésszilvafák; támaszas, szalmafedeles, sövénykerttel békeríttetett.
Hosszassága 51,szélessége 48 öl.“
-“…..…a vendégfogadóház-hely, szalmafedeles sövénykerttel békerítve.
Hossza 31, szélessége 19 öl, most dohánnyal szokták bévetni.
E mellett vagyon mindjárt a régi akol. Ennek hosszassága 41, szélessége
33 öl. Ebből a külső udvarra, a kovácsházhoz nem messze nyílik egy deszkás
kapu, most ezt tökkel szokták bévetni.
Vagyon ezen felyül mindjárt a nagy csűröskert, melynek két kapui,egyik
a mezőről, másik a külső udvarról.
A csűrkertben vannak ilyen épületek:Vagyon egy keresztformára, tölgyfa
talpakra, tölgyfa sasokban fenyőboronákból rakott, belől sűrű fenyőgerendákkal
és tölgyfa kötésekkel megerősíttetett, a tetejin három rend zsendellyel, azon alól
szalmazsúppal jól megfedett nagy csűr, négy kapuk rajta, de bézárható kapui
nincsenek. Hosszassága (a) csűrnek 24, szélessége 15 öl.
Vagyon ugyanezen csűrhöz nem messze egy gabonásház, mely az egész
épületet általérő, nyolc tölgyfa talpakon fekszik. Falai tölgyfa sasokban
fenyődeszkával kirakva és oldalkötésekkel megerősíttetett szalmazsúppal fedve,
erős, reteszes deszkaajtaja.Hosszassága tornácával együtt 7, szélessége 3. öl.
Vagynak ismét tölgyfa lábakon álló,sövényből való,szalmával fedett
törökbúzakasok , nro. 3. Kettejének hosszassága 6 1/2., szélessége .1/2 öl.
Harmadiknakhosszassága 4.1/2, szélessége .1/2 öl.
A csűröskert mellett, észak felől vagyon a majorház udvara, ez a
csűröskerttől közkerttel nem szakasztatik el, a külső udvartól két kapuk
szolgálnak belé,……….
-Ezen major udvarán vagynak ilyen épületek: egy nagy hústartó
jégverem, ……… nyolc tölgyfa talpakon álló téli, méheknek valóállás…... a
kamara …… három-három szakaszban szakasztott, szalmával fedett ól….,egy
lúdpajta kereken sövényből csinálva,………. tölgyfa ágasokra sövényből
csinált, szalmával fedett bialpajta.(bivaly) Hosszassága 6., szélessége 2. öl… a
meggyeskert felé vagyon a nagy ökörpajta, tölgyfa ágasokra sövényből csinált,
szalmával most újonnanfedett. Hossza 21, szélessége 4 öl. Az egész
majorudvarnak hosszassága 74, szélessége45 öl.
A megírt majorudvar és csűröskert szomszédságában napkeletre vagyon ,
a meggyeskert négyszegletre; szalmafedeles, támaszos, sövénykerttel el van
rekesztve a csűröskerttől és a majorház udvarától………. Harmadrésze ezen
kertnek meggyfákkal vagyon béplántálva, a többi részit kaszálják és
veteménynek usuálják. Két ajtók nyílnak belé, egyik kisebb a majorudvarról,
másik nagyobb a major udvarán alól a csűreskertből, mindeniken deszkaajtó.
Hosszassága is, szélessége is 93 öl.
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Notandum. A megírt négy kertek mellett, úgymint a vendégfogadóházhely, régi akol, csűrös- és meggyeskertek körül délről vagy a mező felől sűrű,
azaz minden karó mellett támaszos, szalmával fedett, erős sövénykert, felyül is
napkelet felől és északról a meggyeskert körül, ahol a jobbágyok sessiójával
conterminálódik, erős, fedeles és minden harmadik karó mellett támaszos kert
vagyon.
-“…a megírt majorudvar mellett északra vagyon a lugos nevezetű
veteményeskert, vicinusa(szomszédja) napkeletre Jáger János colonicalis
sessiója, mely veteményeskert az előre megírt sorompókapuig nyúlik ki,
szegeletesen.
-Ezen veteményeskert körül a megírt sorompókaputól fogva az országútja
mentiben az említett majorházig tölgyfa talpakra, tölgyfa kötésekhez
szegeztetett fenyődeszkákból élivel felállogatva csinált és félfedélre három rend
zsendellyel fedett kert vagyon. Az udvar felől vagyon ezen kertben nyíló kettős
kapu, a kapuk közt egy kisajtó, mely kapu jó tölgyfa mellyékeken áll. Fedele
felére zsendelyes, az eleje csipkés deszkázattal bédeszkáztatott, a kapui és
kisajtaja gyalult fenyődeszkábólvalók és zárosok.
Ebben a veteményes kerti leirásban még jobban tapasztalhatjuk,
hogy a veteményes értékes része volt az uradalomnak, amit nagyon meg
kellett védeni.
Kiss Károly
-“…grádicsokon járnak fel a meggyeskert felől; cifrán, a szemöldöke
felett megrostélyozott ajtó jó, bézárható ajtajával. …”
De a meggyeskert sem volt ám elhanyagolva, a kapuk és kertek
szempontjából !
Kiss Károly
Ezen egész alkotvány alatt fekszik a veteményespince a föld színéig
kőből és égetetlen téglából kirakva, két végin egy-egy ajtó, mindeniken jó
erős,béllett, záros és vassarkakon járó ajtók… az egész alkotványnak a végin
való tornácával együtt. Hosszassága 20., szélessége 5 öl.
Ezen kertnek észak felől való részin a kert mellett díszességre ültetett
vadfák vannak renddel ültetve. A közepin pedig néhol a mezsgyék szélein
gyümölcsfák. Azegész kertnek hosszassága 63, szélessége 49 öl. Vagyon a
falun kívül, Körtvélyfájafelől való mezőben.
L.Adatbank pdf, 1423.2k
-„ Fennmaradt a gernyeszegi vár elomlott sáncaira ültetett park terve is;
Teleki József már 1789-ben írja fiának, hogy szerződtessen kertészt s 1792-ben
készíti az említett rajzot
az abafájai kertész. Igen eltér e kert a
98

nyugatmagyarországi típustól, a hímzéses parterrel; sejtteti az erdélyi kertépítés
egykori egyéni stílusát, a népművészet hatásának nyomát;…”
-„…. már más, szigorúan geometrikus rendszerű az a francia kert, mit
Luidor János tervez Toldalaghi László grófnak, közepén szökőkúttal. A
gernyeszegi sáncban már ekkor halastó épült, mi mai napig fennmaradt. A
XVIII. századi magyar kertek különben kevéssé követik a francia mintát a kert
közepén nyíló nagy csatornatóval, amely Bécsben is hiányzik; Erdély, amely
mindig franciásabb volt, mint a Dunántúl, már inkább kedveli a víztükröt a
kertben.”
-„… angolparkká alakította át az Angliát járt ifjabb Teleki József a
gernyeszegi francia parkot, hol a sudár jegenyék, a sötét fenyők a merengő,
bánatos hangulatot lopják a szívbe, akár a halastó szigetén szomorkodó
gyászfűz ágai; a mai virágpompa már derűsebbé teszi képét.”
-„kiemelkedik közülük, a kitűnő rendben tartott gernyeszegi családi
levéltár,”
L. Bíró József
-“A gernyeszegi kastély a Teleki-családé. A vár helyén épülő kastély
tervét, mint szintén Bíró József mutatta ki, Mayerhoffer András készítette. A
kert függetlenül készült a kastélytól, a Teleki-család abafai német kertésze
tervezte 1792-ben Gróf Teleki József 1789-ben jutott annyira az építkezéssel,
hogy a kertre is gondolhatott, s László fiának ír, hogy kertészt szerződtessen1790-ben építik a „nagy virágházat",majd a terv alapján a kert telepítésére kerül
a sor, A gernyeszegi kastély francia stílusú kertje nagyon eltér a
nyugatmagyarországi kertektől. A ránk maradt tervrajzból arra lehet
következtetni, hogy a hímzéses parter a négyszögű kastély három oldalát
szegélyezte……….. A sáncban halastó volt erről későbbi leírás emlékezik
meg.”
“A gernyeszegi francia parkot ifj. Teleki József gróf alakíttatta át a múlt
század elején, s ekkor készült róla Rohbock szép metszete.”
L. Rapaics
- Gernyeszegen a felső rendi házaknál a leányok háza előtti tornácon az
egyik vakablakban ,,3 felkötöt rúd mely rudakon sok féle jó szagú
füveket” tároltak – mint olvasható az 1685 májusában készített összeírás sorai
szerint.
-„…..a gernyeszegi kastélykertben is egyetlen ,,lábakra kiterjesztett”
ciprusfa állot.
- Teleki Mihály gernyeszegi kastélyának virágoskertjeiben 1685 tavaszán
két ágyban futó színes sarkantyúvirágot, egy táblában pedig négy ágyásra osztva
szegfűt termesztettek. Az egyik ágyásban kiültetettet, a másik háromban pedig
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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 gyógy- és fűszernövényeket is
termesztettek. A gernyeszegi várkastély kertjében a virágok közt bazsalikomot,
levendulát, majorannát, tárkonyt, zsályát és köménymagot is találunk.
L.Csoma -Tüdösné
- a gernyeszegi gyümölcsök: Teleki kastély” vagynak ezen kertben
ritkán, különb-különbféle,úgymint alma,körtvély és szilvafák”
- 1790 nyarán kezdik építeni a nagy virágházatL.Kentelky Endre Kovács Lóránt,Fekete Albert
- Az erdélyi részek merinos tenyésztésére jelentősebb volt báró Bánffy
Dániel borsai nyája, melyből Gernyeszegre is jutott.
L. Dr. Szentkirályi
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve: gróf Teleki Gézáné, szül. gróf Bethlen Margit,
Gernyeszeg, jó 1882-iki carbenet boráért.
L.Borászati 1885 október
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult .
L.Balaton Petra
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Dr. gróf Teleki
Mihályt.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-1940-ben a gazdakör elnöke gróf Teleki Mihály
L. EMGE
-Az EMGE gernyeszegi gazdaköre szeptember 7-én a Hangya,
Hitelszövetkezet, Tejszövetkezet, önkéntes Tűzoltó-egyesület és Levente
Egyesület közreműködésével szépen sikerült gazdanapot rendezett, amelyen
közel kétezer marosmenti gazda jelent meg.-1941L.Erdélyi 1941-42
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A gernyeszegi kastély parkja .Bíró József munkája.

A kastély 1818-ban metszet után.
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A III. Katonai Felmérés térképe (1869 – 1874) már a park teljes
szépségéről tájékoztat
„A megkeresett idős emberek részletekbe menően ecsetelték gróf Teleki
Mihály mintagazdaságát……..”
L.Erdély ma 2014 május 31
-Nagyszüleimnek és szüleimnek az 1923-as földreform után csak
Gernyeszeg maradt a környező birtokkal, ami még erdélyi viszonylatban sem
volt nagy, de nagyapám és apám jó gazdák voltak, mindig mintagazdaságot
tartottak fenn, ezért szépen éltek belőle. Erdélyben a földreformmal a
gernyeszegi uradalom 1180 kataszteri holdjából 540 holdat kisajátított a román
királyi hatalom. Teleki Domokos a maradékon modern gazdálkodást folytatott,
példát és mintát mutatva ezzel a környék gazdáinak is. Apám mindig azt
mondta, az a szerencséje, hogy a felesége, mármint Édesanyám gazdag asszony
volt, és így többet tudtak megengedni, mint amit a birtok hozott.
L.Oláh-Gál
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Gogán

- A XVIII.század elején Gogán határa 201 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
- 1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvi részbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
-Az 1873-as évben a faluban 50 gazda 49 k.hold szőlőt dolgozott meg.
L. Csávossy
-a gyepű mellett egy szőlőst említenek
L. Erdélyi testamentumok
Gogánváralja.
Fennhatósága a környék falvaira terjedt ki, igen jelentős uradalom
tartozott hozzá.
L.Határeset

-1869-ben 62 hold szőlő van a falu határában.
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-1873-ban 28 gazda 73 k.hold szőlőt dolgozott meg.
L. Csávossy
- A XVIII.század elején Gogánváralja határa 510 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-A Bereczki Máté és P.Dániel Lörinc kapcsolata eredményeként:
Kék muskotály alma "
-Valószínű………, hogy ez is Erdély egyik, ös gyümölcse. Az almák
azon családába tartozik, a hova a Czigány-alma ( = Branner Matapfel) és
Hamvas-alma ( = Weisser Matapfel): de ezeknél szabályosabb termetű és tőlük
egyébb, lényegesvonásokban is különböző. A gyümölcsészet lelkes barátja, a
nem rég elhalt, gogány-váraljai birtokos, P. Dániel Lőrincz, barátom 1877-ben
ismertette meg velem állítván, hogy e jeles faj, fönebbi neve alatt,
Küküllőmegyében, régóta el van már terjedve.
L.Bereczki Máté III.
Vérbélü körte
- Nem rég elhalt, P. Dániel Lörincz, barátom, kitől e fajt 1877-ben
Gogány-Váraljáról kaptam, azt irja ugyanazon évi július 1-röl kelt levelében,
hogy ö e fajt ojtóvesszökben a Szent Antalról elnevezett szerzésektől kapta, a
kik azt állítólag, velenczei főzárdájukból hozták Erdélybe.
Lőrincz Kovács. körte
Valószinííleg Erdély egyik, ős gyümölcse. Ojtóvesszejét bold. P. Dániel
Lőrincz barátomtól, Gogány-Váraljáról 1877-ben kaptam. Nálam még nem
termett: de említett barátom 1878-ban, Aug. 22-én hozzám jővén látogatóba
hozott e fajról néhány, teljesen érett példányt. Minthogy a gyümölcsöt tovább
tartani nem lett volna tanácsos; megízleltem s róla következő jegyzetet írtam
jegyzökönyvembe.
„Gyümölcse középnagy, hasas csigaalaku vagy csigás gömbalaku,
szabályosan boltozott sík fölületű; szára középhosszú, vékony, fás, görbe,
zöldes; kelyhe nyílt; bőre finom, sima, teljesen ért korában sárgás zöld: (ha
egészen megsárgult; akkor már belseje szotyós,) napos oldalán szelíd pírossal
csíkozott vagy csak belehelt; húsa sárgás, finom, tömöttes, olvadó"; leve
rendkivüli bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és
fűszeresízü. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. Érésideje, ugy
látszik, aug közepére esik."
Minthogy e gyümölcsfajt bővebben tanulmányozni nem volt módomban;
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fajom valódisága előttem még bizonytalan. Mikép próbaágamról látom; fája
vígnövésű és edzett.
L. Bereczki Máté IV.
Gógán-Váralja, (Antónia-hegy) 1871. decz.
Az idén volt az első szüret b. Bornemissza József ur Antónia nevü
szőlőjében, mely 1867-ben még tiszta hely volt és most már meglehetősen
beállitott szőlőtelepet mutat. A szüret örömnapjait én is itt töltöttem, mint a ki
azt kiültette. Megmérvén az egyes fajmustok czukartartalmátt a klosterneuburgi
czukormérő a következendő fokokat, mutatta:
Sauvignon

23%

Semilion

20 „

Olasz rizling 21 „
Pinot gris

23 „

Rajnai rizling 23 „
Muscat Lunel 22 „
„ croquantés d'Alex blanc 20 „
Termékenységüket véve tekintetbe, a következő sorozatban állithatók
fel: Olasz rizling Szürke és fehér Pinot. Sauvignon Rajnai rizling Jól termettek
továbbá még a felséges muscat Lunel és fehér alexandriai muskotály. Oidium
nem mutatkozott az Antónián, de igen is b. Bornemissza ur házi kertjében,
valamint az én házi kertemben is Szőkefalván, s általánosan a vidéken, — ugy
mint Czelna környékén is.
Fekete Pál.
L.Borászati 1872 január
-Az erdélyi gazdák második vándorgyűlése folyó 1872-dik évi október 3.
4. 5. és 6-ik napjain a Dicső-Szent-Mártonban megtartandó gyülés terve
alapján egy bizottság megy Gogánváralja község szőlő telepének
megtekintésére.
L.Borászati 1872 május
-A rózsaszínű muskotály frontignon, melyről dr. Entz azt mondja, hogy
déli Francziaország nagy hírű borvidékein nagyban mivelik a …….Muscat
Lunellel együtt Erdélyben G.-Váralján és az enyedi collégiumnál külön
táblákban található.
L.Borászati 1872 november
-Gógán-Váralyán van egy. gyönyörű fekvésű Magyaród nevű szőlőhegy.
Ebben b. Bornemisza József, Pásztai Lőrincz és Gál József birtokosoknak
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mintegy 21 holdnyi igen szépen és czélszerüen berendezett szőlőültetvényök
van. Itt a kezdeményezés érdeme a b. Bornemisza Józsefé — a csatlakozás és jó
példa követésének érdemében Pásztai Lőrincz és Gál József osztoznak.
Előfordulnak itten: Semillion, pineau gris és blanc, riesling. traminer,
sauvignon, lunel, frontignan, som s több más jeles szőlőfajok. Ez az ültetvény
alig 3—4 éves, s már igen szépen ki van fejlődve s korához képest meglehetős
termést hozott.
Van még egy más szőlőhegy is, Váralya; itt láthatni legtermettebb
szőlőket; Gál Józseféből néhány táblát megnéztünk, s mutatják, hogy
szorgalmas gazdá- juk van. Örömmel fedezte fel a bizottság vizsgáló útjában
csaknem mindenfelé vándortanár Fekete Pál keze és intézkedése nyomait, —
sok ily szorgalmas és kitartó s ekkora talentummal biró szőlészt kívánunk
hazánkban. Megjegyezni kívánja a bizottság, hogy a som a küküllőmenti
hegyeken pompásan díszlik s meg van győződve a felől, hogy a küküllőmenti
som s más nemes borok versenyezni fognak Magyarország legelső boraival.
Nem tehetvén a bizottság, hogy bírálatba is ne ereszkedjék, a szőlőmivelést
illetőleg megjegyzi: hogy helyen- helyen szépen és jól mivelt táblák is
találhatók, de nem lehet tagadni, hogy gyengén mivelt darabok is fordulnak
elő………………
Szentpáli Ignácz; Májai István. elnök előadó
L.Borászati 1873 január
Gombostelke
- Gombocz határában van 1303-ban terra Ana, Kuzberch és indago Moko.
L.Iczkievits
Göcs

Benedek család udvarháza nagy parkkal.
- A faluban a kisbaconi Benedek családnak udvarháza volt.
L .Keresztes Gyula
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
A Szőlő dűlői:Puszta, Csillaghegy, Sóshegy, Vajai szőlő.

-A kollektivizálás előtt a csemegeszőlőt piacra vitték, érés idején
szerdán, szombaton lehetett eladásra szőlőt szüretelni. Augusztus 20-tól az
októberi szüretig szőlőpásztor őrzi a termést.
L.Sepsiszéki
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Helynevek.:
- 1664 : Borzás (sz.) [110.]. — 1687 előtt : alá jároban (sz.), Folyam
mellett (sz.), Székely Pál tanorokja, bűk főnn (sz.)
- 1718 : veres cserében (e.), Gombodosban két ut között (e.)
L. Imre Barna
Helynevek: Bükkfő
L. Székely oklevéltár VI-k.
Helynevek:
- (Kis Gergely ref. kurátor szívességéből)
Omlás, Bozsi, Orotvány, Bükkfőnyil, Csákány, Ontás, Felső-erdő, Alsóerdő, Szőlőaja, Nagy-hegy-szőlő, Puszta-szőlő, Szőlőfő-erdő, Nagy-Átalag,
Tövisaj, Felső-alájáró, Czompor, Kis-Átalag, Tőkés, Omlás, Csorgó, Bözsi,
Horgas, Méhesberek, Széle Szalmadomb, Nyilak, Órekerdő, Táblaerdő,
Magazinerdő, Folyamtábla, Nagyszeg, Csengető, Feljárók, Alsó- alájáró, Padak,
Pad-földek, Kalangyás, Borzas, Bornyúkert, Alsó-nyíl, Újhegy, Sóshegy.
L.Erdélyi Gyopár Szász Ferencz
Görgényszentimre.
I .Rákoczi Ferenc vára és udvarháza, RákocziTeleki -Bornemissza kastély
-leltárából 1652:-Lisztesház, kovács műhely,káposztás kert, szilváskert
almával, körtvélyel, szilvával, meggyfákkal. Tóskert., kis szilváskert szilva és
meggyfákkal. baromakol hosszú pajtával, szekérszín, régi marha színnel,
majorház, disznópajta, tyúk majorház, csűr, borjuknak való rekesz, tyúknak,
lúdnak, récének, s disznónak hizlaló ól.
L .B. Nagy Margit
- A falon belül lakó- és gazdasági épületek, pincék voltak.
L.Bíró József
-1640-ben görgényi uradalmat említenek.
L.Hodor Károly
-„ Kivált az öreg Rákóczi György szerette szenvedélyesen a kertészetet,
imádta a hársfát s neki köszönhető a görgényi fényes kert is”
L .Bíró József
-Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi
fajta lovai voltak.pl, Bornemissza Lipót lovai Görgényben,.
L .Hankó Béla
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- a XV.században oppidum,mezőváros
L.Borossy
-1669-ben egy nemesi udvarházat említenek és egy malmot
L. Hodor Károly.
-1692: az Görgeny vize felől az hegy tetejin egy rend kőszmete –
GörgénysztimreL.E.M.Sz.T.
-“Ékességei a szőlősök, a szombati napon tartott hetipiacok, a
papírmalom stb.”
L .Benkő József
-Ebből az időből való-1680-as évek- a görgényszentimrei udvarház
leírása is, ahol a kert még az újabb barokkos törekvéseket nem mutatta,
növényállománya a középkori hagyományokat, elsősorban az orvosbotanikai
kertek növényanyagát mutatta. A kertben két szegfüves tábla volt zsályával
körbeültetve, valamint négy tábla puszpáng, amelyekből kettőt ugyancsak
zsálya szegélyezett. A zsályát nemcsak mint fűszernövényt, hanem világos és
selymes levelével mint ágyásszegélyező növényt használták fel. A táblákat
elválasztó ösvény két oldalán ciprusfák sorakoztak, és egy rend köszméte, egy
rend ribiszke, keretezésül. A déli oldalon fekvő puszpángtábla végében egy
tábla saláta nőtt, bazsarózsával körülültetve. A harmadik puszpángtábla után
egy tábla vöröshagymát és egy ágyás mogyoróhagymát ültettek, és magnak való
retekkel szegélyezték az ágyást. A napórához vezető ösvény mellé egy tábla
vöröshagymát és egy tábla tárkonyt vetettek. A filagória melletti puszpángtáblát
izsóppal szegélyezték. Mellette őszi fokhagymát, mogyoróhagymát és magnak
való hagymát termeltek, természetesen nem dísznövénynek, hanem
fűszernövényként. Vegyes veteményes-virágos jellegű volt a kert,
petrezselymet, répát, dinnyét is termesztettek a virágágyásokban. Ez a fajta
vegyes kert még a középkori kertkultúrára utalt, ahol a növények, virágok még
nem voltak egymástól elkülönítve, és ahol a kikelt, virágot hozó díszítő növényt
meghagyták a gyógy- és fűszernövények mellett.
L.Csoma -Tüdősné
-„A 18-19 század fordulóján.............. a kastély mögött hatalmas
angolkertet alakítanak ki,díszcserjékkel és ritka fafajtákkal......1807-ben.....egy
kétszintes gabonást építenek.” A ménes.”...amely kb. 150 lovat számlált a
reformkor idején országos hírnévre tett szert.” „...virágháza Erdélyben
legteljesebb volt” A kastélyhoz vadaskert is tartozott.
L. Bicsok- Orbán
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-egy 1669-es leltár szerint-”..lísztesházat. élelmiszer tartó kisebb
nagyobb kamrákat (szalonna, füstölthús,, zöldség, hagyma,, fokhagyma,,
túró,stb.), pincéket (zöldség, borospince, -a hordók számával és űrmértékét-s az
ecetesházat. Teleki udvarház.
L. Keresztes Gyula
-híresek I Rákóczi György idejéből a fejedelem lugast, kétszintes
filegóriát, liktáriomot – mint tipikus reneszánsz kertművészeti elemeket –
felvonultató porumbáki, görgényszentimrei, fogarasi kertjei.
-„Stirling János nyomán csupán említés szintjén emlékeznék meg azokról
a további erdélyi kastély-, illetve kúriakertekről, melyek a szóban forgó időszak
szellemiségét segítettek átmenteni az utókor számára, hiszen a kertek főbb
jellemzőit idézett szerző tárgyalja, a kertekre vonatkozó leírásokat,
számadásokat
közli.
Eszerint
Brökeoson
??(Alsó-Fehér
vm.),
Görgényszentimrén (Maros-Torda vm.), Kománán (Fogaras vm.), Drassón
(Alsó-Fehér vm.), Uzdiszentpéteren (Kolozs vm.), Magyarbükkösön (AlsóFehér vm.), Nagyteremiben (Küküllő vm.), Gerenden (Torda vm),
Szilágycsehin (Közép-Szolnok vm.), Porumbákon (Fogaras vm.), a hajdani
kertleírásokban fellelhető, reneszánsz kertekre utaló nyomok a táblás kiosztást,
a lugaskert és a filegória meglétét, valamint a különböző dísz- és
gyógynövényekből
nyert
disztillátumok
készítéséhez
szükséges
desztillálóműhelyek (liktáriomok) jelenlétét is bizonyítják”
L.Fekete Albert
- A görgényszentimrei kastélyegyüttes épületei egy díszcserjékkel és ritka
fafajtákkal díszített udvart határolnak.
-1717–1872 közötti időszakban a görgényi uradalom a kászoni
Bornemisza család használatában volt.
- I. Rákóczi György gyakori görgényi vadászata ………….
- Bornemissza János birtokszerzéseinek sorában jelentős szerepet játszik
a görgényi fiskális uradalom, amelyet a bécsi udvarnak tett szolgálataiért az
1717. december 28-án kelt udvari rendelés szerint huszonötezer forintért
kilencvenkilenc évre kap zálogba. Az átadás előtt Haan Ignác megbízásából
október 14-én felbecsülik az uradalom értékét, és a kúriát, a körülötte lévő
kerteket és veteményeseket ezerötszáz forintra értékelik.8 1718-ban egy
………. épület jut Bornemisza János tulajdonába.
- A Bornemiszák görgényszentimrei kastélya ebben az időszakban nem
az egyetlen nagyobb méretű lakóépülete a kis mezővárosnak, a szemben fekvő
telken ott állott Teleki Sándor gróf udvarháza, de egy 1729-es összeírásból még
nyolc kisebb-nagyobb udvarházról és udvarháztelekről tesznek említést.
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-1754 és 1756 között újból felépítik az előző század végén elpusztított
papírmalmot, mely 1872-ig megszakítás nélkül működött.
-“…. ajd a század végén üveghutát és porcelánmanufaktúrát telepítenek a
birtokra. Ezen befektetésekkel párhuzamosan bővíthették az uradalom központi
épülete körüli gazdasági és adminisztratív épületeket: ……………….A kastély
északi szárnyától nyugatra 1807-ben építenek egy hatalmas kétszintes gabonást.
-A görgényszentimrei kastély mögött a Várhegy lábainál elterülő
angolkert az 1893 utáni időszak erdészeti szakközépiskola funkciójának
köszönhetően Erdély egyik legépebben megőrzött kastélyparkja. A ma látható
ívesen kanyarodó sétányok köré szerveződő angolpark az írott és képi
forrásokban is megjelenő legkorábbi előzménye a 17. századi udvarház mögött
még a Rákóczi- és Apafi-korszakban kialakított virágos-, gyümölcsös- és
veteményeskert, amelyről a 17. század végi leltárak több esetben is
megemlékeznek. Ugyanezen a területen az 1780-as leltár készítői fentebbiek
mellett a 18. század második felének erdélyi főúri világában is divatos szarvasos
kertet is említenek.
- Nap kelet felől való részin ezen curiának vagyon csere deszkákból sasok
közi foglalt kerületű, s spallérval ékesített egy virágos kert, melyben a szép
gyümöltsek is nyárban tekintetesek, vagyan ebben kettős üveg ház a virágoknak
téli tartásakra sendely fedél alatt, ennek a fedele nem sokára jobbat vár. Vagyon
még hátrább egy gyümölcsös kert is, ahol a Békás tó láttatik a két kert között
pediglen kőből ház szegre rakatott új sendely fedél alatt egy filegória, melynek
záros ajtaján a szarvas kertben által járhatni, a filegórián lakattal zárható ajtó
épségben lévő ónba rakott öt üveg ablakakkal tizen két személyre való asztallal
és tizenkét egyes székkel épségben tanáltatik. Indulhattunk innen a szarvas kert
felé pallér módgyára rakatott magas hársfák árnyékában, a szarvas kertben egy
meg íratott két felé nyíló, s bé zárható csere lábak között forduló sendelyes
festetett kapun által, az hol vadnak a szarvasok, dán vadak, őzek, a pásztornak
szalmás háza, jég verem teli jéggel, halas tó, és két szakaszbéli haltartó.
Szárnyas majorságat is tartanak, s szaporítanak itten.
A ma is sok ritka fa- és cserjefajtával díszített angolkert egykori képét
Székely Ferenc helybéli lelkész 1871-ben írt településtörténeti monográfiájából
ismerjük. Szerinte az 1840-es években élte fénykorát Leopold báró angolkertje,
a tájképi kertek több jellegzetes elemével, mitológiai alakok szobraival: Északra
a hegynek fekvőleg terjed a romjaiban is szép kert, labyrinthszerű ösvényeivel,
több rendű sétányával. E kert a 40-es években ragyogott teljes pompájában,
mikor Leopold báró állandó lakását itt ütötte vala fel, nem hiányzott ekkor
semmi, mi egy mű kerthez angol stylben megkívántatott. Víz tükrök, szökő
kutak, művészien alkotott sziklák, kászkádok, chioskok, eremitageok sat. sat. A
mythologia minden rangu és rendű istensége képviseltette magát. Itt-ott egy
béna sfinx, egy ritka pongyolába bujt faun, silen és najád megcsonkítva bár egy
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csalitban rejtőzködik szemérmesen még most is. Flóra asszonyság egész virágzó
gyermek haddal volt körülvéve.23 Fentebbiek alapján az 1836-ban elhalálozott
Bornemisza Leopold angolkertjének kialakítását az 1820–30-as évekre tehetjük,
de talán egy modernebb kert telepítésével lehet összefüggésben Anton Böhm
bécsi kertész 1800. évi alkalmazása. Az angolkert általunk ismert első
topográfiai ábrázolásának számító II. katonai felmérés térképszelvényén,
amelyet Erdélyben az 1869–1873 közötti időszakban felvételeztek, a kert
sétányai és északkeleti sarkában kialakított tó által meghatározott szerkezete
alapjában megegyezik a mai állapottal, ami arra utal, hogy az együttes mai
szerkezete a Bornemisza Leopold által kialakított kertét őrzi, és az 1880-as évek
vadászkastélyi funkciójú, majd a későbbi szakközépiskolai időszakban e
tekintetben nem történtek nagyobb arányú átalakítások.
L.Kovács Zsolt
- 1893 október 1-én Görgényszentimrén alapítottak erdőőri szakiskolát.
L.Roth

Görgényszentimrei erdészeti iskola.
- A kirendeltség a Kolozsvári Gazdasági Akadémia diákjai részére
ötnapos tanulmányi kirándulást szervezett júniusban /feletehetően 1905 –ben
/Székelyföldre. Görgényen az erdészeti szakiskola vezetése mellett a
kirendeltség által eszközölt havasi legelőjavítási munkálatokat tanulmányozták.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Fülöp Ferenc tanító
L. EMGE
-A magyar állam a görgényszentimrei alerdészeti szakiskolánál 100.000
pengős beruházást eszközölt 1941-ben.
L.Oláh Sándor
Székely Ferenc: Görgényszentimre leírása (monographia). 1871. (Kézirat a
Görgényszentimrei Református Egyházközség irattárában)
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Gödemesterháza
Itt született Barabás Béla (Gödemesterháza, 1911. okt. 24. – ?) – fizikai
és kémiai szakíró.
L.R.M.I.L.
Görgénynádas
-Itt született 1931. november 19-én Jakab Sámuel geológus, földrajzi
szakíró.
L.Wikipedia
Görgényüvegcsür
-A falu az itteni erdő kiirtásával keletkezett, amikor 1778 körül ifj.
Bornemissza János az itt levő üveghutához üvegcsűrt telepített. 1847-ben lett
önálló község, az üveghuta az 1870-es évekig működött. A falu kőfaragói és
építészei hírnévre tettek szert.
- Báró Bornemissza János miután bérbe kapta a görgényi birtokot, a mai
Felső Lárga területén együveghutát építtetett.
L.Wikipedia
Benkő Aurora – Görgényüvegcsűr monográfiája..

Gyalakuta. sokszor Gyulakuta.

-Lázár család udvarházaL. Keresztes Gyula

- híres helyi termék a gyulakutai csipkeL.Wikipedia
-A hagyomány szerint első lakosai a Gyula vezér által ásatott kút körül
telepedtek le, innen a falu neve. …….. A kút mai napig megvan a Kisutca és a
Csorgó találkozásánál. Érdekessége, hogy nagy szárazság idején is mindig van
víz benne.
-a gyalakuti templom kazettás
virágmotívumot szőlőkoszorú övezi.

mennyezet

közepén

található

L.Wikipedia
-G y a l a k u t á n (Marosszék.) leghíresebb szarvas marhavásárok
találtatnak egész Marosszékben.Az itteni marhaár, kulcsa a' vidéki
marhakeletnek.
L.Nagy
- szőlőtermesztők.
- 1630-ban egy udvarházat említenek.
L. Orbán Balázs Kiegészítések.
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-1869-ben a közég határában 33.k.hold szőlő volt.
L .Csávossy
-A falusiakat a szomszédfalusiak”zöldhátuaknak „ csúfolják mert este
hazamnetelkor mindig zöldet vittek az állatoknak.
-Szőlő dűlői: Csulokágy, Alsó-hegy, Felső-hegy, és az Omlás.
-évente három vásárt tartanak.
L.Sepsiszéki
- Gyulakuta Maros szék legfontosabb marhavására- .1820 L.Sonkoly
Helynevek:
-1687 előtt: Körtvély ágyba (sz.), Tehenes vőlgyben, a patak mellett (sz.),
also mezőben (sz.), tó marton (sz.), Szegény Szerben (sz.), Babós völgyben a'
Patakmarton (sz.), Kigyos kútban (sz.), Kőz bercz farkánál (k.), Szele teriben
(k.)
-1759 : Szilas (sz.), Kis Rét (sz.),Horgas nyilak (sz.), Csipkés (r.), Moso
hellyen (sz.), Tanorok alatt (r.)
L. Imre Barna
Helynevek: Alsó mező (a tó marton), Babas völgy, Kígyós kút, Körtvély
agy, Közbércz, Szegény szer, Szele tere, Tehenes völgy.
Helynevek:
Határ, Asó-ódal, Asó-tér, Omlásaja, Szilas, Tóra-járó, Czigány-főd,
Virgó, Lejáró, Kenderes-kert, Szent-Demeteri-híd, Szilfajáró, Fülező, Kétrudas, Kicsi-nyíl, Másfél-rudas, Beső-tér, Feső-rét, Határ-száj, Szőlő-aja,
Körteve-ágy, Nádas-kút-ódala, Tehenes-vőgy, Bakk-Szurduka, Szászokerdőaja, Kiriptó, Temető-aja, Kűső-tér, Nagy-ódal, Kigyós-kút, Tógát, Szeletartománya, Közbércz, Bikás, Peres, Bikásrétye, Csillaghegy, Csulokágy,
Esővágott, Hátúsó-vágott, Szele, Tormás, Gödör-ágazat, Papszege, Varga
Mihály-szege, Bornyú-kert, Árpa-kert.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
L.Székely oklevéltár VI.k.
- az akció kedvezményes szőlőkiosztási programját 1902 őszén
indította, az oltványokat ingyen vagy mérsékelt áron egyházak,iskolák vagy
szegény kisgazdák kapták.Maros-Torda megyében a kirendeltség 50000
amerikai sima szőlővesszőt és 10000 amerikai alanyra oltott gyökeres kész
oltványt adott.A gyökeres oltványokkal minta szőlőtelepet létesített Gyalakután.
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-1906-nyarán a mezőhegyesi aratáson 395 gyalakutai és erdőszentgyörgyi
székelymunkás aratott napi 2 K napidíjért és teljes ellátásért.
L.Balaton Petra
Hadrév Apafi György udvarháza, belsőségén nagy halastóval.Décsei
András udvarháza-,Szalánczi György udvarháza.
L .Keresztes Gyula
- Hadrévet unitárius hiten levő magyarok lakták még a 16. század végén,
ma már népe a birtokosok kivételével oláh.
-1588-ban egy curiát és egy “ pisztráng fészek” nevű halastavat
említenek.L .Orbán Balázs A székely
-1865-ben Szilvási Miklós hadrévi birtokos a Rajka által módosított
Garrett-féle vetőgépre hívta fel gazdatársai figyelmét. Négy pontba foglalta az
általa már őt éve használt vetőgép elõnyeit. Járásának kőnnyedségét,
fordíthatóságának egyszerűségét, a tetszőleges sortávolság és magsűrűség
beállításának lehetőségét, tartósságát és nem utolsó sorban az eredetihez képest
jóval olcsóbb árát emelte ki.
L.Roth András.
- Hadrévi ménes -1903.
Tulajdonos: Miksa Imre.
A ménes helye: Hadrév, Torda-Aranyos vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 1000 k. hold.
Alapitotta 1820-ban néhai Miksa Elek. Szabadon járó ménes.
Előbb a tulajdonos állami angol telivér bérmént tartott, ez idő szerint
azonban a kanczák a közeli marosludasi áll. fedeztető állomásra küldetnek.
Állomány 15 drb. angol félvér anyakancza, az egész lóállomány 40 drb.
körül váltakozik. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: A nemes angol félvér ló előállitása mellett katonai
használatra alkalmas lóanyag nevelése.
L.Podmaniczky
- Augustus 16-án Hadréven voltam, hová menni már többször felszólitást
kaptam. Itt Szilvási Béla és Miksa Elek urak gyönyörű szőlőültetvényei
önkénytelenül is figyelemre ébresztik a járókelőt. Van Szilvási Béla urak 7 hold
rhenusi rieslingje, 2 hold traminije, l 2/4 hold oportoja, 2 hold somszőlője, 1
hold bakar és muskotály ültetvénye, mind rigolirozott földben, termő
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állapotban. Ezeknek okszerű rendezései gyanitani engedik, hogy ez ügyes
rendező kéz Csombordról vette az ültetési ismeretet; de az azutáni munkálati
műtétek is egy rendkivüli ügyes gazdát tüntetnek fel gazdatiszt Keresztes
Áronban, ki nemcsak a szőlőszet, hanem a gazdasági téren is kitűnő. Miksa
Elek ur fia Imre szintén szép eredmény felmutatása mellett halad előre mind a
gazdászat mind a szőlőszet terén. Van 3 hold walsch rieslingje, l 2 / 4 hold
rhenusi, 2 /4 hold oporto szőlőültetvénye rendszeresen termő állapotban. A
walsch riesling itt is fényesen bizonyitja életrevalóságát, gazdag terméssel
örvendeztetvén meg tulajdonosát. A többi falusi szőlőkben van kevés som,
járdovány, sok vékonyhaju s hóviz, részint felhagyva, részint roszul mivelve; a
jó állapotban vannak; kevés ragya itt-ott mutatkozik.
Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról,
(Az „Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 18782 május
Hagymásbodon:

Pethő-Haller család udvarháza. a Tövissi udvarház.

-Itt lakott a krónika író Haller Gábor.,
L. Keresztes Gyula
- Nagy Jenő (Hagymásbodon, 1912. júl. 8. 1974. okt. 31. Debrecen) író,
könnyűipari szakíró. A marosvásárhelyi Református Kollégium elvégzése után
(1928) magyar-történelem szakos diplomát szerzett Kolozsvárt az I. Ferdinánd
Egyetemen (1933). Nem jutván tanári álláshoz, gyári munkás lett, majd miután
Mosonmagyaróváron elvégezte a Gazdasági Akadémiát is üzemvezető a
marosvásárhelyi tejfeldolgozó vállalatnál. A tejiparral foglalkozó szakcikkeit a
Szövetkezeti Értesítő, később a budapesti Magyar Szövetkezés közölte. 1942-től
gazdasági iskolai tanár Marosvásárhelyen, később Munkácson. A II.
világháborúban hadifogságba esett, visszatérve Szekszárdon, Baján,
Hajdúböszörményben tanít. 1964-től a debreceni Tanítóképző Intézet tanáraként
kidolgozza az anyanyelvi tantárgyak metodikáját.
Szépirodalmi pályája a Gagyi Lászlóval közösen írt és
megjelentetett Szegény kicsi bojtár (Mv. 1937) c. balladajátékkal kezdődött.
Az Erdélyi Helikontott ablak (1944/4) c. novelláit és kisregényeit.
Önálló műve: Sárkányfogak között (regény Báthory Zsigmondról, Kv.
1943).
L.R.M.I.L.
-Itt született 1927. február 15-én Tövissi Lajos közgazdász, gazdaságistatisztikai szakíró, egyetemi oktató
L.Wikipedia
115

-„....a híres Unumáj és Bodon szőlőjének nevezett szőlőhegye a városnak,
hová majális s más mulatságokra szoktak kirándulni a városiak, s főként
szüreteléskor nagymérvű mulatozásoknak helye ez, annyira, hogy az unumáju
szüreteknek messze vidéken híre van. „
L. Orbán Balázs A székely.
- híres volt az itteni Jakab szilva.
- zöldségtermesztéssel foglalkoznak.
L.Sepsiszéki
Helynevek:
-1637 : Szilasi erdő végiben (e.), Csere farkon (e.), Szilasbann (e.)
-1687 előtt : Motsi faron (e.), régi akasztofán belől (e.)
-1687 után : Csere végben (e.), Nyirason (e.), Bércz erdőn (e.), Peres
erdőben (e.), Sz. Benedek tövissében (e.), Bodóc, Farkas veremnél3 (e.),
Párgyán (e.), Csere Szélen (e.)
- 1719 : Piliskében (e.)
- 1788 : Bornyu Kert (k.), Nagy Barazda (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Bernya kert (1788.), Bércz erdő, Csere, Csere fark, Csere
vég, Farkas verem, Nagy borozda, Nyíras, Párgya, Peres erdő, Szilasi erdő,
Szilas
L. Székely oklevéltár VI.k.
-1940-ben a gazdakör elnöke Tövissy Béla
L. EMGE
Harangláb

Felszeghy udvarház
L .Keresztes Gyula

-„….olyan földterületet tart elfoglalva, amelynek a szélein szőlősök
virulnak.”
L .Benkő József
-A XVIII.század elején Harangláb határa 341 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
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-a haranglábi szőlő és bor:1869-ben 70 hold szőlő ----50 gazda 62.k.hold
szőlőt dolgozott meg 1873-ban.
L. Csávossy
- A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Haranglábon és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
- 1. A dr. Aschenbrandt-fé!e bordói-por elismerő leveleiből:.
Harangláb (Kis-Küküllö vm.).
- Az idei tapasztalataim szerint, midőn vidékünkön a peronoszpóra igen
erősen lépett fel, a bordói por oldatának teljes hatását észleltem. Fő előnyének
tartom, hogy a, bordói por oldata hideg vizben gyorsan készíthető el és
perzselést soha nem okoz. Weér Margit uradalma. Meísinger Ágoston
szőlőkezelő.
L.Köztelek 1901 április 17
Harasztkerék
-Nagyvásárait a Boldogságos Szűz Mária mennybemenetelének ünnepén
tartja. -Híres a dinnyeárusításról.
L .Benkő József
-H a r a s z k e r é k. ( Marosszék.) A helybeli lakósok gyékényszövéssel
foglalkozván, vásárain sok gyékény taláttatik. Sok elkel az itt szőtt gyékénybó'l
főkép Marosvásárhelyen 's szász-Régenbe.
L.Nagy
-a XIX. század derekán Benkő Károly …. ezt írja: "A mezőségi tavakból
gyűjtött nádból (!) készítenek kivételesen Harasztk eréken gyékényt.
-Barabás Endrének a XX. sz. elején írt monográfiájában
olvashatjuk……. Harasztkeréken 41 családban foglalkoznak a háziiparral.

ezt

L.Nagy Ödön
-„Harasztkerék nevezetes műiparáról, a gyékényszövésről, mert itt
minden ember – kivéve a papot – gyékényszövő, minden ház egy kis gyár.
Évenkint 25,000 darab gyékény készül, mi 60 krajczár középárt számítva
darabjáért, tekintélyes összeget hoz a nép közt forgalomba, miért itt jóllétben is
van a nép. – Pedig az anyagul szolgáló nádat a mezőség tavairól szállítják ide
nem kis fáradság és költekezéssel. Maga a gyékényszövés a legkezdetlegesebb
modorban történik; van egy négyszögű, feszittyükkel ellátott faráma, erre
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felkötözik az ínt (sellégből vagyis a nád széliből lehasgatott vékony szálakból
font nádzsinórkák), melyek egymással párhuzamosan egyenlő távolra vannak
kifeszítve, egyik személy benn van az osztovátában, a másik kívül áll; a benn
álló jobbról balra fonja ezen inok közé a nádszálat, a kívül álló balról jobbra;
közepén egybetalálkozva, megcserélik és folytatják, míg végig fonták, ekkor a
benn álló a bordával ráveri. Aztán újból kezdik, s oly hamar szövik, hogy két
gyakorlott egyén naponta 3–4 gyéként elkészít A gyékényszövés mestersége
kezd Vajában is az oda házasodott harasztkereki leányok által lábra kapni.”
L. Orbán Balázs A székely
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
Helynevek:
-1614 : Véte rétiben (r.), Kápolna hellyén a' domb kőrül (sz.), kert megett
(sz.), Falu patakja (p.),áj előtt (sz.), Fel hágobann (sz.), Csere alatt (sz.), Szőlő
farkonn(sz) , Véczkénel a' Sár fészkenn alol (sz.), Borozda kőzőtt (sz.)
-1751 : Irotvány patakja (p.), Szombat kuttjából kifollyo árok (á.)
-1776 : Szénás álly (orotvánvos hely)
-1788 : Szálas (e.), Gőtsi Szöllö Főn (e.)
-1790 : Szénás ágyba (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Borozda köz (1614.), Felhágó, Kápolna helye, Szőlő fark,
Véczke, Véte rétje.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-Szőlői:.Süketszőlő,Nagyhegy.
L.Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy József
L. EMGE
Harcó -

Gálfalvi udvarház- előtte nagy tóval és parkkal.
L .Keresztes Gyula

-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
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felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
-1519-ben p. Vray birtokosai a Meggyesi Alárdfi, Bogáti, Iklódi Dési,
Erdőszentgyörgyi Meggyes, Báthori, Futaki Nagy, Barcsai és más családok
birtoka volt
Helynevek:
-1687 előtt: Bancza tetőn (sz.), Vendég erdeje alatt (k.), Kis vőlgyben
(sz.), ut átallyan (sz.), Nevetlenben (sz.), Vendég erdeje megett (sz.), Motsárban
(sz.), Zomba alatt (sz., e.), Mészáros Szurdokban (sz.), Csere Padon (sz.),
Lyukas halomban, Szurdokon a' Paniti határ szélben (sz.), Nagy Vápá ban (sz.)
-1718 : Motsáros Szurdok(sz.), Vőlgyőn (sz.)
-1738 : Tövisses oldalon (sz.), Paniti Szurdok felől, nagy verem terin a'
Bantza bertzin (sz.) L. Imre Barna
-Helynevek: Bancza tető, Csere pad, Kis völgy, Mocsár, Mocsáros
szurdok (1718.), Nagy Vápa, Nevetlen, Szurdok, Tövises oldal (1735.), Út
átalja, Vendég erdeje,Zomba.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Havad
-1668-1669-ben Havad határának nagysága :szántó 531 hold és 118
négyszögöl, kaszálója 149 hold és 194 négyszögöl,szőlője 10 hold és 504
négyszögöl, legelője 222 hold, és 339 hold erdő. A szántón kukoricát, búzát,
vetett takarmányt (lucerna, lóhere, zabos bükköny, őszi bükköny,
takarmányborsó, csalamádé, takarmány répa), árpát ,zabot, répát , krumplit,
kendert termelteka Kender-szegben.1883 ban tagosítanak.
-Havad gyümölcsei:
-„A 18. század első évtizedeiben összesen négy nemesi származású
családról van tudomásunk a faluban: Czakók, Glésánok, Kisek és Subák. E
nemesi származású családok birtokain kisebb udvarházak állhattak, melyeknek
kertjében valószínűleg gyakoriak voltak a különböző kapcsolatok révén a faluba
bekerült gyümölcsfák.”
-„A faluban már a 17. század elején fejlett gyümölcsészet kultúra lehetett,
arról egy, a Marosi Református Egyházmegyei Matriculába bejegyzett sor
árulkodik, mely sorra veszi az egyes egyházközségek ingó és ingatlan javait, s
Havadnál olvashatjuk: „Havadon Lakó Nagy István hagya két Gegesi és négy
mosolygóalma fiatalt, maga oltványait alsó Demiénben Templom számára anno
1635”.
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-Az 1630-as években tehát már olyan nagy méretű almatermesztés
folyhatott
Gegesen, hogy a nemesített fajták elkerültek a szomszédos falvak
kertjeibe is, s azokat „gegesi” néven ismerték.”
-„Egy újabb feljegyzés, melyben a gegesi gyümölcstermesztésre is
konkrét utalás történik, egy 1722-es latin nyelvű összeírás: Posessio Geges cím
alatt már említi a gyümölcsösöket („pomorum et fructu”).
-A 18. századi gegesi almatermesztésről helyi családok címerei is
tanúskodnak. Például az 1761-ben Mária Teréziától címeres nemeslevelet nyert
gegesi László család 1765-re, illetve 1766-ra keltezett iratain címeres
viaszpecséteket látunk. A címer bal oldali mezejében egy zöld ágon egy alma
függ, mely az almatermesztésre utal.”
-Az első, teljesnek mondható helyzetképet Geges gyümölcsészetéről egy
1820-ra keltezett összeírásból kapjuk. A többszáz oldalas dokumentumban a
következőket olvashatjuk: „(...) Többire minden /z/sellérembernek, kik
örökséget bírnak, szöllői is vagynak. Közöttük lévő feles gyümölcstermő fákkal,
melyek teremnek cseresznyét, barackot, szilvát, almát, körtvélyt, diót, birsalmát.
(...) Itt a mi falunkban, a kertekbe/n/ gyümölcsfáink vagynak, úgy a határokon is
mind a székelységnek, mind pedig a /z/selléreknek. (…) A gyümölcsfák állanak
alma-, körtvélyfákból.
A mezőn jóféle és vadalmafákból. (…) A kerteinkben, szöllöinkben és
mezőn termő gyümölcsöseinkből kapunk kevés pénzt (…) mikor az Isten
ád.”hangsúlyt fektettek a mindennapi életben használatos gyakorlati tudásanyag
átadására.”
-„A mezőgazdasági alapismereteket az iskolakertben gyakorolták a
tanulók. Szilágyi Sándorról – 1823 és 1828 között tanító – nagykapusi rektorról
írta a vizitáció, hogy tanítványaival »sok szép oltványokat szaporított«. (...)
Magyarbikalon 1846-ban pedig a gyümölcsfák oltását, eperfák ültetését
»gyakorolták« a tanulók.”
-„A gyakorlati oktatás érdekében helyi iparosok irányításával a
növendékek megtanulták a szalmakalap, kosár, fazék, kesztyű, pipa stb.
készítése mellett a facsemete ültetését és a gyümölcsfák oltását is”
-„A gegesi almatermesztés fellendítésében jelentős szerepet vállalt az a
nemesi származású Kiss József (1848–1849-es huszárhadnagy), aki a
szabadságharc lezajlása után visszatérve szülőfalujába, és felismerve, hogy a
talajviszonyok és az éghajlat kedvez bizonyos almafélék termesztésének,
udavarháza közelében gyümölcsöst alapított. Hogy a népi tudást szakmai
tudással is kiegészítse, elvégezte a kor híres mezőgazdasági akadémiáját, a
keszthelyi Georgikont. Szakszerűen végzett munkájának eredményeként hamar
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elterjedt a gegesi alma híre. Marosvásárhelyről egy röpcédulán terjesztett
gúnyvers maradt fenn:
Dal az almafáról, énekli Gegesi Kis József.:
„Ültess fát, nevelj fát.
Némelykor almát is ád.
És végtére ha akarod,
Felkötheted rá magadat.
Ültess fát”
-Szintén Kiss József személyéhez kapcsolódik egy 1881-es hír „Az
országos gyümölcskiállitás, melyet az orsz. gazdasági egylet rendezett, e hó 15én s nyilt meg a Redut helységében Az említett gyümölcskiállításon a gegesi
fajtákat maga Kiss József mutatta be, a rendezvényről katalógus is készült.
-„2006-ban a következő almafajták voltak fellelhetőek e vidéken: London
Pepin (Tányéralma), Kicsi Bőralma, Nagy Bőralma, Bőr Renet (Renet
Bőralma), Csíkos Pónyik, Sárga Pónyik, Jonathán, Batul (Baturalma), Bóni,
Piros Párizs, Muszka Párizs (Szeges Párizs), Kicsi Piros, Cigányalma, Zöld
Fejedelem, Csengőalma, Citromalma, Édes Alma, Szőlőalma, Arany Pármen,
Arany Renet”
-„A szőlő kivételével az összes őshonos gyümölcsféléből készült pálinka”
L. Nagy Zsolt
Az esperesi vizitációkban megjelenő gyümölcsösök :
-1615 augusztus 15-én- a Havadi alsó határban két almafa,a gyepű mellett
négy öreg almafa,Adorján völgyében a hosszú borozdában 8 gyümölcsfa,2
muskotály körtvély,egy Szent Birtalan körtvély ,2 mosolygó alma, egy zöld
almafa,és 3 piros körtvély.
-1618- ban a Felső Demiánban, a Mogyorósban egy mosolygó
almafa,Fodor Márta a maga kerti felett édes almafa,.
-1635-ben A falu végén fenn az erdők alatt „égy fekete édes
alma”,Havadon két Gegesi és négy mosolygó alma,Demiénben oltvány
-1666-ban az Édes alma határrész megnevezés-Tekefalvában(Havad
egyik dűlője,) 3 almafa,a laposban egy Zöld almafa,Magyaros Tövissiben négy
alma fa,az alsó Demiénben egy mosolygó alma,Szén égetőben egy mosolygó
alma fa,Felső Damiénben két alma fa mindenik gegesi alma,Szén égetőben
mosolygó horgas alma fa,Damién uttya alatt”égy fehér oldalú alma fa”,Az alsó
határban Demiénben égy mosolygó alma fa.
-Nagyobb gyümölcsös táblák a század elején a nagybirtokos Mihály
Gyula Subáné nevű dűlőjében, és az egyházéban a Demiénben. Bodoni Kálmán
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a 30-as években cseresznyést telepit a Szőlőbükk dűlőben és Adorjáni Károly
két almáskertje a Somos részben és a Diményben.
-Itt termelt gyümölcsfajták:A XVII században: mosolygó alma, zatot,
édesalma, fehéroldalú, fekete édesalma és gegesi alma.
-A közelmúlt almafajtái:nyáriak-csengő alma( másutt nyári piros)
ásztrokáj,vajas,alma, és árpás alma vagy árpán érő alma.Téliek:batur,pónyik,
vagy török piros,mosolygó,,bőralma,muszka, bóni, cigányalma, és szeges
páris.
-Körtefajták:Balog László vagy sóskörte (bakbűzvackor), kalács körte,
búzával érő körte, kerek körte vagy sárga körte.
-Szilvafajták: besztercei, ringló, olaszkék, húsos szilva, fehér vagy fosos
szilva, muskotár, édes szilva.
-Cseresznye fajták: májusi hólyagos, ropogós és mézcseresznye,
kecskecsicsű, üvegcseresznye. (lekvárt készítettek belőle).
-Dió fajták: muskotár, korcsos és rendes dió.
-Barack fajták:tengeri barack,kajszin,kolozsvári és őszi barack.
L. Havad
-Havad szőlői: A szőlőkultúra több évszázadra tekint vissza:
-A Marosi Református Egyházmegye Matriculája szerint:1666-ban ”Az
Havad felső határban az Szőlő hegyben… egy darab szőlőt „ testálnak.
-Szőlőhegyek 1900 előtt: Subáné,a Nagy- hegy, a Csirik- hegy, Eperjes.
Használt fajták: járdovány, fehér mézes, hamvas burgundi. Oltott szőlőfajtáik:
rizling, csaszla, szürkebarát, nájburger, fűszer muskotár.
- Szarvasmarha:”magyar fajta amit 1913 után szorít ki fokozatosan a
szimenthali….” 1895-ben a faluban levő 221 szarvasmarhából 211 magyar fajta
volt,mokány ,2 piros tarka és 6 bivaly. Az első svájcernek nevezett piros tarka
1913-ban kerül Havadra.
-Pálffy Gyula állatorvos írja 1902-ben ,hogy a székely ember „ sem
bukovinai ,sem nyugati ,sem semmiféle tájfajtával nem elegyítette az ő
szarvasmarha fajtáját,valamint ,hogy ő sem házasodott össze jövevény idegen
emberekkel”
-Juhlegelők-Vőgyek-és-részei:Juhon völgye, Dob oldala, Bagjos ormója,
Szálván bérce, Felső Szálván teteje.
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-Helyi sokat mondó szólás mondás:
”Ha nem telik egyébre, végy magadnak egy nőstény báránt, s egy év
múlva malacos gönnéd(kocád ) lesz Ennek a malacaiból aztán vehetsz
üszőbornyut, amiből két év múlva fejőstehened lehet”.(Mihály Gergely 76 éves)
L .Havad
-1918-ban létre jön a tejcsarnok Havadon.
-1940-ben a gazdakör elnöke Mihály Gergely
L .EMGE
-„1941-ben Mihály Gergely a gazdakör elnöke Marosvásárhelyen
műtrágyát vásárolt, s kipróbálta hatását a réten is .A havadiak meglepetésére
akkorára nőtt a kost, hogy alig hittek a szemüknek
L. Havad
Helynevek:
-1615 : szőlő hegyben , gyepű mellett
-1625 : Puszta malom tsorgojánál (r.), Puszta malom kuttyánál (sz.),
Laposson (sz.), Vászon Vőlgyében (r.), Liget Allyában (sz.), malom felett a' jég
veremnél (sz.), Demiénben (sz.), Tekenősben (sz.), Edes almánál (sz.)
-1628 : Somos részben (sz.)
-1666 : felső Demiénben (sz.)
-1687 : Tekefalvában, Mogyoros tövissiben, also Demiénben, Szén
égetőben,
Demién úttya alatt
1687 után : Nyirid nyaka (sz.)
-1712 : Bikfő, Laposson Gődőr köz árka mellett az út mellett, Somos réz
1749 : Dimén Szölö (sző.)
L. Imre Barna
Helynevek: Demién útja, Felső Demién (1666.), Lapos, Puszta malom
csorgója, Puszta malom kútja, Somos réz (1628.), Szénégető (1681.), Tekefalva
(1641.), Tekenős,Vászon völgye.
L.Székely oklevéltár VI.k.
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Helynevek:
Szőlőbükk, Vásáros, Avasárok, Átal, Hosszú, Csirikhegy, Horgas,
Zegenyaja, Likat-aja, Csere-aja, Kákabot, Somosrész, Száraz-rét, Juhon-völgye,
Szállván, Csiszérek rétje, Alsó-Felső-Dimin.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
-1625/1687 körül Havad határában Muskotály és Szent Birtalan körtefa
van említve;
L.Kolompszó
Havadtő:
-1869-ben a község határában 24 k.hold szőlő volt.
L. Csávossy
-1940-ben a gazdakör elnöke Kusztos Dénes
L. EMGE

A havadtői Néprajzi Múzeumból.
Helynevek:
-1620 : Kár hágo vápájában (sz.), Borostyán szeg alatt (r.)
- 1758 : Nagy Hegy oldalon (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Borostyánszeg, Kárhágó vápája, Kápolna rétje. 1) (1641.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
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Helynevek:
-Sóármás, Nyárascsere, Czinterem,
Sóárbükk, Kertekaja, Asóberek.

Molnár-csere

vagy

Kárhágó,

L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferenc

L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Hármasfalu-község

a Barátosi család udvarháza Székelyszentistvánon

/Atosfalva,Székelyszentistván, Csókafalva/
L. Keresztes Gyula
-Szentistván(ma Hármasfalu része).
- fazekas falu volt
L. Bözödi György
- legelője a Gernyés él.
- hires volt ácsairól.
-Itt született 1820-ban Szentistváni Péter András népköltő.
„Szegény ember vagyok, élek keresetből,
Borvizet hordtam eddig szeretetből.
De én már attól is úgy elgazdagodtam,
Hogy deszkát hordozni kénytelen szorultam”
-Csókfalva
-Atosfalva
-Szőlő pataka
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-1940-ig borvizet és deszkát fuvaroztak, akik innen
szállítottak Gyergyóba.

gyümölcsöt
L .Sepsiszéki

-1869-ben 2 k.hold szőlő volt a faluban.
L. Csávossy
Héderfája

Barabássy kúria

- Itt született 1905-ben Bordi András képzőművész.
L.Wikipedia
- A XVIII.század elején Héderfája határa 239 köböl volt.
L.Kiss Réka
- Hajdan az iktári gróf Bethlenek ősi birtoka volt, jelenleg a gróf Zichyek
birják. Lakói főleg szőllőmiveléssel foglalkoznak s igen kitünő bort termelnek.
L.Kislexikon
-A XIX. század eleje.Hederfai paris alma nor 4.
L.E.M.Sz.T.
-Szorgalmas népe a múltban is tervszerű belterjes gazdálkodást folytatott,
a jó fekvésű hegyoldalakon majdnem minden családnak szőlőskertje volt.
L.Héderfája
-„A magángazdaság idején megművelt szőlősökből származó jövedelem
jelentős szerepet töltött be a gazdaságok évi jövedelem-struktúrájában.”
„Szüretkor a mustot a faluban ilyenkor megjelenő székely fuvarosoknak adták
el.” „A kollektivizálást megelőző években a szőlősök összterülete nem több
mint 10–12 hektár, amely 5 határrészben oszlott meg.”
L. Peti Lehel.
-1873-ban 65 gazdája termel szőlőt 62 k.hold területen.
L. Csávossy
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Héderfáján és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
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Határnevek
-1714-ben Csere alatt-kaszáló-,Kis völgye –szántó-,Bethlen Sámuel uram
réttye.
-1749 Vagyon egy kaszálórét a kápolnai határszélben a Csere alatt,
amellynek napkelet felőli való szomszédgya az urak szénafüve. Item egy
szántóföld a Kis völgyben, 3 vékás, vicinussa fellyül Bali Mihálly, alóli Bordi
György földe. 2. Más szántóföld a falun alóli az országúttya mellett, egyfelőll az
országúttya, másfelőll a Betlen Sámuel uram réttye vicinussi. [64.] Vagyon a
Küküllö parton egy darab törökbúzaföld, vicinussa alól a falu földe, felyül való
vi-cinussa a méltóságos grójf Bethlen Sámuel uram részére való. Vagyon a
MalomSzigete nevű helyben, Bonyhára felmenő út mellett az papnak egy
kaszálóréte, melynek vicinussa egyfelől - észak felöl titu-latus Faragó Jósef
uram kaszálója, délfelől tekintetes Sarádi Sámuel uram kaszálója
L.Buzogány Dezső
Héjasfalva
-1893- ban híres erdélyi szürke marha gulyája van Somogyi Albertnek
Héjjasfalván.
L.ML 1913
-1893-ban gyors fejlesztésű erdélyi szürke marha tehenészete van.
L .Dr.Szentkirályi Ákos
-Az erdélyi kiállítók között különösen szép komlót mutatott be…..
Somogyi Albert Héjjasfalvárói, ki azonfelül a komlótermelésben előforduló
eszközök szép modell gyűjteményét is bemutatta./Szegedi mezőgzadasági
kiállitás 1899 december/
L.Köztelek 1899 december 23
-Héjasfalva (Nagy-Küküllő m.), 1891. október hó. (Somogyi Albert
tudósítása). (Szárazság. — Rossz répatermés. Lótetü-károk éz rothadás a
burgonyánál. Komlótermés, árak, kivitel. Kísérletek egy brazíliai
babféleséggel)Időjárásunk 1½ hó óta száraz, annyira, hogy az őszigabonavetést,
csak szórványosan végezhették gazdáink, egyes birtokosoknál, kik a szept. 6 és
7-én levő kis esőzést felhasználva, elvetették búzáikat, a vetések szépen
fejlődtek, de már ezekre is elkelne az eső. A száraz idő befolyása alatt ugy a
czukor-, mint a takarmány-répa sokat sinylett, első apró és kevés a czukor
tartalma. - A „törökbuza-szedés" (kukoriczatörés) mult hó 15-én kezdetét vette.
Az eredmény általában vármegyénk területén igen kedvező ugy mennyiség,
mint minőség tekintetében, egy kataszter hold (1600 □) terület átlag 8—12
mmázsát adott. - A burgonyatermés rossz. A gumók részint a száraz és hideg
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nyár miatt nem fejlődhettek, részint a lótetü tett sok kárt, s a mi kevés van, se
lesz állandó, rothad.
-Repczevetés, a mi kevés van vármegyénkben, gyéren kelt s kezd
sárgulni, illetve elszáradni a tartós szárazság miatt. — A komló, mely
vidékünkön, t. i. Segesvár környékén, beleszámítva Kis-Küküllő megye több
községét és Udvarhely megye egynéhány szomszédos községét, több birtokos
által míveltetik, jó középtermésen felül fizetett, csak minőség tekintetében volt
igen durva, s ez évi nyomott ár mellett gyengén fizették csehországi
komlóvevőink. Az árak nagy mérvben csökkentek, mig a mult évben
mmázsánkint 120—180 frtot kaptunk, ez évben csak 56—25 frtot adtak egy
mm.-ért. Ezen nagy árkülömbözet azonban nem a minőség durvább voltában
leli magyarázatát, hanem azon körülményben, hogy Németország és Angliában
szintén jó komlóter-més volt. Az erdélyi komló nagy részét, mint kiviteli
(export) árut vásárolják vevőink, s ha Anglia és Amerikába nincs nagyobb
kivitel, a komlóár is alacsony szokott lenni. A kereslet még nem csökkent, most
is három csehországi komló-kereskedő tartózkodik Segesváron. A száraz időjárás nagy hátránynyal van a komló vásárra is, mivel azt ily száraz időben
felzsákolni nem lehetett. Buza- és rozstermésünk a tavaszi hideg és havas
időjárás miatt gyenge volt, a hozam minőség és mennyiség tekintetében nem
kielégítő, kat. holdankint aligha fizetett 3-6 mmázsát, a mag ugy a buza, mint
rozsban nem tökéletesen fejlett, néhol a buza szorult; némileg az árak
ellensúlyozták a gyenge termést, szeptember elején 10 frtig fizették a búzát, mig
most ára 9 frt, sőt a helyi piaczon 8 frt 50 kr. A rozs mmázsáját 8 frton adjuk.
Igen keresik. - A zab kielégítően fizetett, jó középtermést adott, ára 4·50-4·80
frt, ha majd a katonaság is megkezdi bevásárlásait, nagyobb keresletre
számithatunk.
A földmívelésügyi m. kir miniszter kísérletezés végett vármegyénkhez 10
kgr. brazíliai fekete babot küldött, melyből 3 kgr.-ot ültettem el; ezen bab
kenyérliszt pótlására lett volna hivatva. Bár a bab jól kikelt, szépen, sőt buján
fejlődött, termése nem volt. Nem virágzott egyetlen egyet se, így még a mag is
teljesen elveszett. A brazíliai babnak a mi éghajlatunk, főleg Erdély keleti
részében nem elég meleg. Ez évben nyarunk is a szokottnál hűvösebb volt.
Mivel tudtommal e bab-fajta több vármegyében osztatott szét kísérleti termelés
czéljaira, minden esetre érdekes volna, ha a kísérletezők közül minél többen
tennék e helyen az eredményt közzé.
L.Köztelek 1891 október 7
- 1909 nyarán Héjasfalván, is megvalósult a takarmánycsarnok.
L.Állam és Székelyföld
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- Somogyi Albert héjasfalvai birtokos „Lehel" nevű bikája 4-ik dij 100
koronátnyert az 1900-as székelykereszturi kiállításon
L.Köztelek 1900 március 7
-Különösen szép komlót mutatott be Somogyi Albert Héjjasfalvárói, ki
azonfelül a komlótermelésben előforduló eszközök szép modell gyűjteményét is
bemutatta a Szegedi Országos Mezőgazdasági kiÁllításon.
L.Köztelek 1899 december 29
-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.Köztelek1900 december 19
Hétur
-A nagyváradi Szent Lélek-kápolnának adományozott falut 1451-ben
Hunyadi János a maga számára foglalta el.
-Két halastavát Bethleni Miklós 1499-ben a segesvári domonkosoknak
adományozta.
L.Wikipedia
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-gróf Hallerkői Haller József
képzett, szorgalmas, széleskörű
tapasztalatokkal dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései
Héturon is messze földön kiváló hirnek örvendettek.
L.Chalupka
Holtmaros
-A Pathó család udvarháza amelyhez
tartozott.

nagy gyümölcsös és szőlős
L. Keresztes Gyula

-Az 1798-as református egyházi vizitáció jegyzőkönyvéből tudtuk
meg:
A faluban ökrös gazdák dolgoztak,de éltek nem ökrös gazdák is,a
búzát vékával , a zabot kalangyául és a magot vékával mérték. Szénát,….
„magok kaszálnak, takarnak, hordanak be……… “Egyik fordulóra vetnek
metr. 10 őszit, a másikra metr. 8, mellyet háromszor szántanak meg,
magok megaratják, béhordják. Zabot is vetnek, mind a két fordulóra,
metr. 10.” Ez kétfordulós határművelést árul el az egész faluban.
„Törökbúzát vetnek minden esztendőben……..”” Kendert vetnek
mindenik fordulóra…………….” “…….báró Bánfi István úr őnagysága,
ígért gratiaja őszbúza gel. 20, zab gel. 15, bor urn. 12.” ………Össszegezve
a falu termel őszi búzát, zabot, kendert…….szénát. Az uradalom őszi
búzát, zabot és szőlőt.Kétfordulós rendszerben dolgoznak.Nagyállattartó
falu. Másik faluban (Buderló ?)méheket és juhokat tartanak.
Kiss Károly
Ikland
-legelőik Kömöz és Zségely.
L.Sepsiszéki
-a tejszövetkezet megépiti a szövetkezeti házat 6000 K összköltségből ,
amelyből 3000 K segélyt a kirendeltség biztositott,a meglevő földszintes házat
emelettel és 5 helységgel bővitették ki betonalapozással.
L .Balaton Petra
Helynevek:
-1643 : Oldalon (sz.), Rágás alatt (sz.), Mogyoros alatt (sz.), Gyepűben
menőben (sz.), Ségelben Kőzép lábban (sz.), Segely hídgyánál (sz., r.),
Tanorokban (r.)
-1687 után : Szappanozo kut főn (sz.)
L. Imre Barna
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Helynevek: Gyepűbe menő, Mogyorós, Oldal, Rágás, Ségel (és Ségely.)
(Mind 1643-ból.) Szőke.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Illencfalva még Lukailencfalva is.
-„…… a fejlődésképesség részint lankadatlan szorgalmuknak és szépen
jövedelmező gyümölcsöseiknek tulajdonítható, másrészt, pedig annak a
kedvező geológiai körülménynek, hogy kicsiny földjük kiválóan alkalmas
konyhakertészetre. Ezt az itteni adottságot egy évszázadokkal ezelőtt itt élt,
Orbán nevezetű iskolamester fedezi fel. Ezzel a felismeréssel él aztán a munkás
nép, oly buzgó odaadással kertészkedvén, s a föld gyümölcsével messzi városok
piacát is elárasztván, hogy emiatt ragadt a két kis községre a lakosai által
később megtiszteltetésnek vett Murokország fővárosa tréfás elnevezés.
L.Ilencfalva Református Társegyházközság honlapja
Helynevek:
-1709 : Rütske (sz.)
-1732 : Szőke(r.)
L. Imre Barna
Istvánháza
-1446—50 körül Istvánháza környékén, van: Ewrus- hawge, terre fenose
vulgo Cheg, Heghalom, silva Kereker- dew,.
L.Iczkovits
Iszló
-„..... a Hamarcsa nevű szőlője híres bort terem.”
L .Orbán Balázs A székely
-Orosz Pál dr. javaslatára menta termelésébe kezd a falu
L .Bözödi György
-Legelője a Lüget.
L .Sepsiszéki
-Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak
hallgatója volt.Megnyitva február 17-én
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L. EMGE
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Jedd

Cserei-Mikó udvarház ízléses parkkal.
-1505. febr. 17.

A kolosmonostori convent előtt esztergomi Székely Ferenc a Meggyes
nem Dudor és Kürt ágán s a Halon nem Náznán ágán birt három lófőségi
tisztségeit,továbbá Kisfaludot és a hozzá tartozó jeddi és kebeleszentiváni
birtokait százötven magyar arany forintért nagyernyei Székely Bernátnak
zálogba veti.
L.Barabás
-a falut
betelepítve.

körülölelő dombok gyümölcsfákkal-főleg almával- vannak

Gyümölcsös dűlők: Hideghavas, Telek, Lőce oldal, Megyeföld, Két szőlő
köze, Újhegy, Bede, Cinegetető, Láz és Szászút.
-A Hanga oldalban szőlők.
-Dűlő név:Békesd dűlő.
L.Sepsiszéki
Helynevek:
- 1613 : Kép hágojában (sz.), Aszszu kútnál az út mellett (sz.), Asszu kút
oldalán (sz.), Sz. György uttyánál (sz.), Kisvőlgyben (sz.), Pesgye oldalán1
(sz.), Terebits torkára menőben (sz.), Erdő alatt (pallag), Omlásra menőben
(sz.), Nyirasban (k., e.), Szilos végiben (e.), Szőlő kőzőtt (sz.), Kerek tanorok
véginél (sz.), Berek alatt (sz.), Tófelé (sz.), Horgasban (r.), Szász útnál (r.),
Szász utban (e.), Bede vőlgyebenn (e.)
-1647 : Harap égésben (e.), Lázd (sz.), Ravasz lyuk előtt (sz.), két híd
kőzőtt (sz.), Bede megett (sz.), Lasádon (sz.)
-1649 : Kis Cserén (e.)
- 1667 : Asszu kut pataka mellett az árokban (sz.), Lado alatt (r.), Bosi út
mellett (e.)
-1705 : or általon (sz.)
-1709 : Keresi erdő patakjára (sz.), Bede Szegben (sző.)
-1710 : Lado fején (e.)
-1716 : Csatona (e.)
-1747 : Fütüsi Szölö felett (sz.)
-1749 : Terebics (e.), Lőcse tetejin
L . Imre Barna
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Helynevek:
- Asszú kút (1614., 1633.), Asszú kút oldala, Bede, Bede völgye, Berek
alja, Horgas, Kerek tanorok, Kép hágója (1613.), Kis csere, Kis völgy, Küszűs
kút, Ladó (1667.), Lázd, Nyíras, Omlásra menő, Pesgye oldala,
Ravaszlyuk(1649.), Szász út, Szentgyörgy útja, Szilos vége, Terebits torka.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-Jeddi Turman László ur a vásárhelyi nagy hegyben 1 hold szőlőhelyet
rigoliroztatott s ülteti rieslingel. —1872 végénL.Borászati 1873 január
- a Székely kirendeltség az iskola egy végzett növendékének
községi 54 holdas birtokát 1911-ben mintagazdasággá alakította.

Jedd

L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Balázs Mihály
- Az 1941-ben az itt
hallgatója volt.

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak
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L. EMGE
Jobbágyfalva
Helynevek:
- Lapas, Kis-erdő, Bongur, Lügözsd, Izsó-düllő, Nagyberek, Csere-düllő,
Felhágó, Hosszú-Aszó, Hegyesi-erdő, Falu-erdeje, Csere, Északi-erdő,
Gyertyán-erdő, Nagyrét.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
Helynevek:
Szántók. Akasztó-domb, Csere, Felhágó, Hegyes, Hosszuaszó, Izsó,
Kurtapatak, Magdolna, Nagyberek, Nagyrét, Orotvány, Sütőszeg, Tekenyős,
Tekerőpatak, Vizek köze.
Rétek. Hosszuaszó, Izsó, Lapos, Nagyberek, Sükösd.
Szőlők.: Bungur, Istánd.
Erdő:. Gyertyán.
L.Erdélyi Gyopár
- legelője :Hegy.
L.Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Zsók Ambrus
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-Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 54
hallgatója volt.
L .EMGE
Jobbágytelke

-a Toth család udvarháza
L. Keresztes Gyula

-Kovácsotziaknak birtokuk és udvarházuk volt: Eheden, Jobbágytelkén,
Deményházán, Remetén és Hodoson.
L.Bencze János
-Balla Antal, 1926-ban született Jobbágytelkén. 1945-tõl a Jobbágytelki
Népi Együttes szervezõje és vezetõje, hagyományok éltetõje, a kultúra ápolója
volt. Végakarata szerint, otthonát tájházzá alakították át
L.Felsőnyárádmente-internet
-Jobbágytelkén a szalmafonás neve a szalmakötés. A hosszú szalmájú
búzát vetik, amit aratás után még hetekig hagyják kalangyában a mezőn, ahol
jól kiszárad. Hazavitele után a kalászokat leszedik és marokba fogják a szalmát.
Az őszi munkák után az a asszonyok büdöskővel (kénnel) megfüstölik
,fehérítik. Október végén kalákába összegyűlve a szalmát megtisztítják.
-„..... E falu ipara, mely a szomszéd falukban is elterjedt, a szalmakalap
készités, melylyel ki egész Beszterczéig és Kolozsvárig kereskednek; M.Vásárhelyt százait lehet az idevaló igen szép székely leányoknak látni, kik ily
szalmakalapokkal megrakodva vonulnak csapatonkint a heti vásárokra.”
L. Orbán Balázs A székely
-Jobbágytelkén hagyományos foglalkozás a szalmafonás.Inkább télen
gyakorolják férfiak és nők egyaránt.Leginkább novembertől-szombatot és
vasárnapot kivéve –a virágvasárnap előtti péntekig űzik. Ebben az időszakban
az asszonyok és lányok ugynevezett céhekbe járnak,azaz az esti harangszó
után egy –egy idősebb asszony házában gyűlnek össze fonni.Mindenki viszi
magával a gondosan kiválogatott és előkészített szalmáját ,amit az éjfélig is
eltartó közös munkaalkalom során feldolgoz.A férfiak is eljárnak barátjukhoz
vagy szomszédjukhoz fonni.Jobbágytelkén csak 11-est fonnak ,vékonyabb és
vastafabb változatban.A fonatokat 40 m-es végekbe tekerik és így értékesítik.
- Szőlős dűlői: Nagyhegy, Szeg, Csereoldal, Falbükk-Zseberke,Héjáj.A
szőlősők szélein és a Kicsi hegyben és a Kopár nevű dűlőkben jó termő
gyümölcsösök vannak.
L.Sepsiszéki
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-Antal Dániel Paul Kamillal EGE tanfolyamokat tartott Jobbágytelkén.
-1940 L.Farkas Zoltán
-1940-ben a gazdakör elnöke Sebesi János
L .EMGE
1940 telén gazdatanfolyamot tartanak, amely alatt az asszonyok Antal
Dánielné révén szőni tanultak.

L .Erdélyi gazda 1940 március 1
Idecs:
-Itt is számon tartott kertek voltak .
L. Nagy -Tóth Ferenc II
Káposztásszentmiklós:
- A két világháború között a falu összterülete 700 k.hold .
L .Bözödi György
- Fő terménye a káposzta.
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- Helynevek:
-1612 : Bodorok előben (sz.), Gál patakában (sz.), Padban (sz.), szőlő
alatt(sz.), Kőzép lábban (sz.), Szilosban (sz.), Gödörben (sz.), kis hosszuban
(sz.), két út kőzőtt (sz.), rétben a' tó kőzőtt (sz.), horgasban (sz.),Só szék, nagy
nyílban (r.), felső nyílban (r.)
-1629 : Gőbőczre járo felől (sz.)
-1687 után : Tó köz (sz.), Hátra jaro (r.), Hát megett (sz.), Puszta Szölö
(sz.)
-1727 : butsu padgya (sz.)
- 1729 : Köles földi (r.), nagy nyilba (r.)
L. Imre Barna
Megjegyzés : A helynevekből megtudhatjuk,hogy már 1612-ben itt
szőlőt műveltek, ami bor készítésével járt.Sőt az is kiderül,hogy több szőlő
dűlőjük volt.-1687-Azt is megtudjuk,hogy a határban tó volt, amit
felhasználhattak halászatra.Tudomásunkra jut,hogy kölest is termeltek. A
16 drb. szántó búza, kukorica, burgonya stb. termést is sejtet. Tehát
növénytermesztéssel is foglalkoztak. Földjeiket nyilakkal is osztották,ennek
emléke a Nagy nyíl, Felső nyíl, (létezthetett Alsó és Kis nyíl is a határban.)
A több rét takarmány készítést is sejtet-Rétben a Tó között, Nagy nyíl
rét,Felső nyílban rét,Hátra járó rét,Köles földi rét-.Ez állattenyésztést
rejt.Ezért is érdemes megismerni a határneveket ha nincsenek más irott
adataink. Tehát ez a falu növénytermesztéssel, állattenyésztéssel,
szőlészettel esetleg halászattal is foglalkozott.Nevében árulja el a falu,hogy
káposztát is termeltek ami más zöldségek termesztését is magával hozzza.
Kiss Károly
Helynevek: Baroth (1643.), Bércz, Csere oldal, Csorgó, Dél mező,
Gözpüngh, Gyalog út feje, Gyortyán kút, Hosszú ágy, Keresztmál, Kígyós,
Kígyós tó, Kis liget 1615.), Kis Somosd, Kis Somosd feje, Kotyor, Közép áj,
Kurtacsere, Kurtacsere vége, Nyár homlok, Omlás árka, Pad, Sümöltsén
körtvély, Szegény Péter hídja, Szemlin (1615.), Zemlyén (1643.). (Túlnyomólag
1615-ből.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
Kebele:
-Híres gyümölcs és szőlőtermelője a vidéknek
L.Lármafa 2011 okt 9.Csíki Sándor
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Helynevek:
-1614 : Szénás... fenékben (sz.), Agárdi kapunál (sz.), Som hegy előtt
(sz.)
-1642 : hégy kőzőtt (sz.)
-1702 : Rakottyás tó mellett (sz.) , Gyümölcsin ,Kuttyán fellyűl (sz.)
L.Imre Barna
-1940-ben a gazdakör elnöke Gáspár Gyula
L. EMGE
Kebeleszentiván
-1505. febr. 17.
A kolosmonostori convent előtt esztergomi Székely Ferenc a Meggyes
nem Dudor és Kürt ágán s a Halon nem Náznán ágán birt három lófőségi
tisztségeit,továbbá Kisfaludot és a hozzá tartozó jeddi és kebeleszentiváni
birtokait százötven magyar arany forintért nagyernyei Székely Bernátnak
zálogba veti.
L.Barabás
Helynevek:
-1614 : Sibban Szilvák alatt (sz.), Kőpecziné malmán alol (sz.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Sib (1614., Kebele felé fordúlóba), Somhegy.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Kelementelke
Henter család udvarháza, Jókai Mór 1853-ban ezt jegyzi meg”Az úrílak
hátulsó csarnoka üvegházon végződik”. a
Simén család udvarháza
L .Keresztes Gyula
-A hagyomány szerint egy Botos Kelemen nevű gazda alapította, aki a
dombon levő telkét kerítéssel vette körül.
- Petőfi itt ebédelt 1849. július 30-án Székelykeresztúr felé utaztában, itt
töltötte utolsó napját egy öreg eperfa alatt, mely még ma is ott áll, innen indult
utolsó útjára a Simén –kúria udvaráról.
-Itt született 1852-ben Gönczy Lajos botanikus, a székelyudvarhelyi
református kollégium igazgatója.
-A temetőben nyugszik Lázár Kálmán (1827-1874) ornitológus.
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-„A sírkövön szárhegyi gróf Lázár Kálmán (1827. május 27., Bencenc –
1874. február 27., Erzsébetváros) természettudós és sárdi Simén Amália nevét
olvashatjuk. A mellette lévő kopjafa jelzi, hogy a tört keresztű, magányos sírkő
alatt neves személyiség: az állattan és ezen belül főként a madártan jeles
képviselője, a pesti állatkert egyik alapítója, az első magyar nyelvű ornitológiai
és állatkert-bemutató művek szerzője, tudós akadémikus nyugszik.”
L.Népújság 2014 július 3
Helynevek:
- 1669 : Kis nyilban (sz.), Kút vőlgyben(sz.), horgas (sz.), Nyár fa
szeriben (sz.), Torma szegben (r.), gyepű Szegnél (r.), Tormás szegben (sz.),
Kertre jároban (r.), Orotványok Végiben (r.), Kendős Szegben (r.), Rokás
Szegben (r.), Komlo Szegh, Tó Szeg (sz.)
- 1695 : Csulyok Ay (sz., r.), Tóó kőzőtt (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Gyepű szeg, Kútvölgy, Nyárfa szer, Orotványok vége, Rókás
szeg, Tó szeg, Torma szeg.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Helynevek:
- Határágy, Szőlő-Ropó, Ropótető, Csillaghegy, Puszta-tető, Vápa-szőlő,
Domb-szere, Nyárfaszere, Eléjáró, Komlószeg, Orotvány, Szüget (Sziget),
Lókötő, Kere-járó, Nagynyil, Kisnyil, Fenék, Csorbát-Vadalmafák, Tóköze,
Virgó, Tőkés, Kövecs-alja, Térföld, Székremenő, Csulok-ágy, Küs-bükk,
Pálcseréje, Állal, Kútvölgye, Csogó, Falufelje, Horgas, Ban-czák, Puszta.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
-Az 1869-es évben a határban 69 k.hold szőlő volt.
L. Csávossy
-Hires, jó zamatos és erős boráról
L .Orbán Balázs A székely
- Szőllőskert
-Verőfényes szőlő dűlői:Ropó,Vápa és Banca.
L.Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Kerekes József
L .EMGE
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Keménytelke
-1521-ben Diód vár tartozéka volt. Birtokosai voltak a Bogáti,
Altemberger, Tótőri, Czobor, D. Pongrácz, Cs. Barrabási családok.
L.Wikipedia
-XIX. sz. eleje: A Filegoriara és a kanapé felöl való Spalerokb(an) oltatott
almafa Tsemetek-Keménytelke.
L.E.M.Sz.T.
Kendő
- 1509. jul. 26.
A kolosmonostori convent előtt egyfelől Was Gergely,másfelől neje
Margit asszony, özvegy frátai Boncza Miklósné és leánya Boncza Magdolna, a
berekeresztúri nemesi udvarházat, a Meggyes ágon és a Halom nem Náznán
ágán birt két lófőségi tisztséget s a májai és kendői székely
örökségeket,……………
L.Barabás
-mégpedig Kendő…….híres gyümölcséről, főként almájáról és körtéjéről,
amelyek egész télen át romlatlanul és ízesen megmaradnak .
L. Benkő József
-„....Kendő.......... mely kopár határának hiányait gyümölcstenyésztéssel
pótolja; e vidék hazája levén a marosszéki híres piros párizsnak, mely almafaj
kendői terménye, valamint cseresnyéje is egész Marosszéken leghíresebb. „
L. Orbán Balázs A székely
A belterületet övező kertekben főként almafák és szilvafák sorakoznak,
de jól terem a dió és a szőlő is/Kendőben nem főznek pálinkát, de üstben igen!/.
Hires a kendői pálinka.
-legelő a Peres patak menti Árnyék legelő.
L.Sepsiszéki
Helynevek:
- 1579 : Szén égetőben (sz.), mál. oldalában.
L. Imre Barna
Kerelő
„…. falunak már 1263-ban volt temploma, hívei a 16. században
reformátusok lettek.1661-től fokozatosan románok telepedtek a faluba.
L.Wikipedia
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A XVIII század elején Kerelőnek 70 köböl szántója van.
L.Kiss Réka
Kerelőszentpál

Haller kastély-

Egy jelentős történelmi csata zajlott a település területén a Báthory István
és Békés Gáspár seregei közötti megmérettetés. - a kerelőszentpáli csata 1575
július 91476. máj. 27. Diódvára.
Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda és székely ispán a görgényi és
küküllővári porkoláboknak megparancsolja, hogy amikor özvegy Szentgyörgyi
Balázsné őket felkéri, Szentpálon a Maroson levő malmát a bitorló Szentpáli
Miklóstól foglalják el és adják vissza neki.
1525. (dec. 25. előtt) Bögöz.
Antal derzsi plébános és közjegyző előtt vargyasi Dane Péter szentpáli
halastavát tíz forintért Kornis Miklósnak zálogba veti
L.Barabás

Haller kastély.
„.... 3040 hektárnyi kerttel barokk módon...”
- a nagytáj határán, kereskedelmi és közlekedési út és meghatározó
folyóviz mentén létesült a kerelőszentpáli Haller kastély.
L .Fekete Albert Szemelvények
- A XVIII.század elején Szentpál határa 126 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
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Lásd bővebben a mellékletben.
-„A XIX .század elején kialakított geometrikus késő barokk kertben.......
virágház és kertészlak is volt.”Haller György 1861- 1944)és felesége ...gr
Bethlen Ilona (1872-1924) érdeme a 20. századi modern díszkert létrehozása
50 holdnyi területen-virágágyásokkal, diszfákkal,-tiszafa, mocsári tölgy,
rózsaszínű gesztenye, platán,éger,
ezüstfenyő- cserjékkel, üvegházzal,
sétányokkal,tavakkal,mocsárral,fenyvesekkel.” „ A kastély mellett egykor a
lovasbemutatók részére elkülönített terület,illetve egy kőistálló állt.”Gazdasági
épületként háromszintes gabonaraktár állt.
L .Bicsok- Orbán
- Az okszerű gazdálkodás gyakorlati
Kisküküllő
megyében
Kerelőszentpálon
mintagazdaságot.

bemutatására és művelésére
alakitottak
ki
kisgazda
L.Balaton Petra

-Itt az 1880-as években már gazdaegylet-kör működött. A magyar
királyi Fölművelésügyi Minisztériuma 1902 ben megjelent lapjában a népies
mintagazdaságok között ott van a kerelőszentpáli is, amelyet Magyari István és
Illyés józsef
tulajdonosk képviseltek.
A
népies mintagazdaságok
megszemlélése az illető vidék kisgazdáira nagyon tanulságos volt mert
alkalmat találtak a vándorelőadásokra ,vagy gazdasági tanfolyamokra ,új
gépek,viszonyaik közé beillő jó fajtájú
állatok,növények és vetésváltók
megismerésére ,s ezek megszemlélésére.
-1937-ben itt a gazdakör működésében nagy szerepet töltött be a helybeli
földbirtokos gróf Haller István aki a gazdákat szaktanárok segítségével oktatta
és gróf Haller Istvánné aki háztartásbeli tanfolyamokat szervezett a fiatal
asszonyoknak és lányoknak. A gazdakör elnöke Illés Albert gazda.
-1937-ben E.G.E tanfolyamot szerveztek itt, január 31 és február 13
között. Előkészítette Brandtner Sándor rom.kat. plébános. Előadók:Temfli
János radnóti földműves iskola igazgató, Horváth Zoltán és Lászlóffí Ernő
tanárok,külön segített Madár István okl.gazda. A záróvizsgára eljött dr. Szász
Pál az E.G.E. elnöke Szász Ferenc kerületi felügyelő és Dániel Elemér a
Küküllői Gazdasági Egylet alelnöke.
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-1937-ben a következő fajtájú őszi búzákat ossza ki a gazdakör és vetik
el a tagok: Odvosi 241, Bánkuti 1201,Bánkuti 1205,Bánkuti 118,Csanádi 117.
Tavaszi búzák:Stephani 71, Bánkuti G.
-York sertés akcióban osztanak ki fajállatokat

-1937-ben itt női háztartási tanfolyamot is
szervez az E.G.E.
Megszervezik gróf Haller Istvánné,Brandtner Sándor plebános és Osváth Matild
tanítónő.Előadók Botz Ida,Domokos Jolán és Orbán Júlia .A záróvizsgán részt
vett dr. Gyárfás Elemér ,Szász Ferenc,Dániel Elemér az EGE részéről.A
tanfolyam létrehozója gróf Haller Istvánné./a képen középen/
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L.E.G.E
-Az 1940 február 17-21 között
Kolozsváron tartott
EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták gróf Haller
Istvánt.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1

143

Keresd

Bethlen várkastély 1907-ben
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A vár udvarán virágoskert,s a kastély előtt nagy angol kert terült el.
L. Keresztes Gyula
-„….itt írta meg Bethlen Farkas Erdélyi történetét is. Bethlen Elek
nyomdát állíttatott fel Keresden, hogy kinyomtassa Bethlen Farkas történeti
művét.”
„-… kiemelkedik közülük a keresdi Bethlen-levéltár, „
L.Bíró József
-K e r e s d e n , (gr. Bethlen Gábor' birtoka) találunk rendszerezett
kerteket jeles bel- és külföldi gyümölcsfajokkal.
L.Nagy
- ….a szölök átvizsgálása rendeltetett el. Keresden, (Erdélyben) a gyanús
helyeket átvizsgálván, phylloxerát nem talált, mindazon- által a gyanús helyek
és tőkék teljes megmérgezése elrendeltetett.
L.Borászati 1880 május
Kibéd.

a Madaras család udvarháza

-A falu híres szülötte Kibédi Mátyus István ( 1725-1802) orvosdoktor.
-Itt született Seprődi János (1874-1923) népzenekutató.
L.Wikipedia
- Seprődi János Művelődési egyesület által berendezett falumúzeum.
L.A só útja-internet
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-1585-ben egy udvarházat adományoznak és egy malmot említenek.
L .Orbán Balázs Kiegészítések
-” a falu körül ….600 méter magas dombok emelkednek, és ezt a
magasságot csak pár tető haladja meg de lankáikon:jó gyümölcstermesztés és
növénytermesztés folyik.
L. Lármafa 2011 augusztus 27
-Híres a marosszéki piros párisi almájáról,hólyagos cseresznyéjéről és
más gyümölcseiről is.”.....a kibédiek ….... edényt gyártanak, „ „ Kibéden
szekereket, osztovátákat, szuszékot (gabonatartó ládák), bölcsőket, butorokat, s
más gazdasági eszközöket faragnak, de mind ez csak házilag, „
L. Orbán Balázs A székely
Helynevek:
-1615 : Tót Szegben (sz.), Sárnál (r.), Kökényesben (sz.), Dormának (sz.),
Fenesre (sz.)
- 1664 : Hoszszu tónál (sz.)
- 1668 : Berkenyés (r.)
- 1675 : Fenesbe menő út mellett fellyűl (sz.)
-1788 : Kökényes Pataka mellett (sz.), Dosa Sürü (sz.)
L. Imre Barna
A hires kibédi hagyma
-Kibéd a Kisküküllö folyó mentén,Erdély szívében, Szováta fürdő
közelében található.
-A környék legnagyobb faluja.á
-Első feljegyzések 1499-ben említik a települést,amely azóta is őrzi
identitását 99% magyar a lakossága.
-A kibédiek generációkon keresztül palántás módszerrel termesztik, a
piros hagymát.Mely egyedülálló,húsos,édes,zamatos ízével rabul ejt,és
lenyűgöz minden fogyasztót.Olyan érzése lehet mintha gyümölcsbe harapott
volna.Ajánlom aki arra jár ne hagyja ki,kóstolja meg,a kibédi piros
hagymát, amely messzi földön híres méltán.Megtalálja az út mentén,koszorúba
fonva,vagy vessző kosárban a faluban árusító háziasszonyoknál.
Szólás szerint ha megkérdezel egy kibédit hová valósi, a válasz:
„Kibédi, mér kérdi,hagyma szagot nem érzi ? „
L. Magyar vagyok
- határa 4800 k.hold amiből 1350 hold szántó.
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-” A föld hiányát háziiparral pótolják,a cserép és tégla készítése mellett
főleg faiparuk fejlett,a szekérkerék faragása a falu sajátossága. Cseresznyéjük
híres ,nyár elején
jelentős összegeket
szereznek be
belőle. Nyári
gyümölcsüknek és veteményeiknek ,főleg a nagyban termelt hagymának
kitűnő piaca van a közeli Szováta-fürdőn.”
-„Gazdakör áll a fenn,még a háború előtt óta,ez a falu kulturális
központja, ahol könyvet és lapot lehet olvasni. A kibédi gazdakör faiskolája a
gyümölcstermelés fokozására évenként több ezer csemetét oszt szét olcsó
áron……….. Évenként 2000-2500 csemetét ültettek el az utóbbi időben.
-A vidék szövetkezeti életének mintaképe ez a falu ,négy szövetkezte van,
hitel,fogyasztási, tej és malomszövetkezete ,mely utóbbi …egyedülálló a
Székelyföldön. Mintegy harminc gazda közösen szövetkezeti alapon létesített
egy műmalmot.”
L.Bözödi György
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult .
-a kibédi gazdakör számottevő méhessel rendelkezett. A kibédi gazdakör
méhesét az impozáns ,müvészettörténeti szempontból is jelentős épületet
tervezte és épitette Torockai Vigand Ede.
L.Balaton Petra
-itt kezdődik a hires Küküllő-menti borvidék.Lakói századokon keresztül
földműveléssel, szőlő és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak,híres fuvarosok
voltak és sokan értettek a szekérkészítéshez, meg a kerékgyártáshoz.A piros
hagyma(lila hagyma) termesztése évszázados múltra tekint vissza…….
-a faluban négyforgós legelő van:Felső határ,Közbérc,Fenes,Gyertyános
valamint a Nagyaszó völgye és a Fenes észke.
-Kibéd jó gyümölcs termő hely,főként a szilva,alma és a cseresznye
terem nagy mennyiségben. Régi almás van a Búzgó dűlőben, cseresznyések a
Kétpatak közében,a Deszkavölgyben, és a Kerek mezőben, szilvás az
Akasztóhegyen.A kollektivizálás előtt 100 ha-nál is nagyobb szőlő is volt a
határban .
-Már a XIX. században volt a faluban malom és gyapjufésülde.
-évi három nagy vására van.
L.Sepsiszéki
-1938 januárjában itt Gazdakör, Hangya szövetkezet ,Hitel és
Tejszövetkezet működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
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-1940-ben a gazdakör elnöke Imre Zsigmond
L .EMGE
Kisadorján lásd NagyadorjánnálKisfülpös
Itt született Demény Lajos történész, az MTA külső tagja.
L.Wikipedia
Kisfülpösre vonatkozó 1772-i vallatásból.
-“...Mivelhogy (a faluból) a szászok elpusztulván, a magyar ülte volt
meg, a magyar is ennek utánna elpusztulván, Musnai Bán Pál templomhelyet
adván az oláságnak, az oláság megszaporodván, olá papot hoztanak, magyar pap
nem lévén, ők (ti. az oláhok) azóta papjuknak mind rétet, mind szántóföldet
adtanak a falu közönséges (közös) földéből, a mienknek (ti. a reformátusnak)
pedig nem adtanak mind e mai napig... a szentandrási fordulóban... az oláhok
adtanak a magok pap- joknak, a magyarok itt is föld nélkül maradtanak, sőt még
a magyar eklézsiának is elvették felét a Rósás nevezetű helyben, amelyet ma is
bír az unitus olá pap.”
L. Szabó T.
-1937 szeptember 12-én újjászervezték a kisfülpösi gazdakört.Az
ujjáalakitást gróf Teleki Artur tancsi földbirtokos szervezte meg aki a
községben a fogyasztási és tejszövetkezet lelkes vezetője.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Böjthe András ref. lelkész
L .EMGE
Kisgörgény-

Biró kúria (Kelemen Lajos)

-Hires hólyagos cseresznyéjéről, a szőlőjéről és híres állattenyésztők ,jó
zöldség termesztök.
L.Lármafák Székelyföldön 2011 .06.12
Bartók
Béla 1914 áprilisában az
iskola
udvarán
mai
napig
megtalálhatóeperfa alatt gyűjtött 12 népdalt. Ezt az eperfán elhelyezett kis
emléktábla is igazolja.
L.Wikipedia
-A Bíró kúria előtt veteményes és kukoricás kerttel. A főépület
kétségtelenül a Kisgörgényt környező néhány falu kisméretű udvarházainál
nagyobb és mutatósab volt,……..
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-„ a Vaján alól következő első baloldali falú Kis-Görgény mely Töm
patakának torkolatában fekszik-gyümölcséről és főként cseresznyéjéről híres.
Désy udvarház, Pásztohy udvarház,
L .Orbán Balázs A székely
Helynevek:
-1687 előtt: Csarna oldalon (sz.)
-1797 : Fényes Oldalon (sző.)
-1799 : Észak (pallag)
L. Imre Barna
-Somosd faluval határos a Kompát (ma Kompat vagy Kompot) nevü
térség, ahol a régi hagyományok szerint gyûléseztek, azaz komputust tartottak.
Ezt Orbán Balázs is említi. Ma kaszáló ez a határrész .
-Orbán Balázs idejében Kékhegynek vagy Képhegynek neveztek egy
másik határrészt,a miből később Kékhegy lett.
L.Kisgörgényi Református Egyházközség –honlapZakariásné Papp Magdolna: Akácok árnyékában

Kiskend
-Kaszálórét Rakás szegben, mellynek
szomszédja a Küküllő, kívülfelőll Koncz Mihálly

Kelementelke felőli

való

-Szántóföld: Az alsó fordulóra vagyon egy darab föld, melynek egy része
kaszálórét. Vicinussa alól felöl Albert György, fellyül felöli Szolga András. Az
alsó fordulón is vagyon egy föld, a régi kapun fellyül. Vicinussa fellyül Miklós
Márton, alóli Szolga Márton. Három vékás.
Anno 1777. az ecclesia jovaihoz accedált: 1. Egy darabocska szöllö a
ballavásári szöllöhegyben, a Kis-kendi nevezetű hegyben, az aljában a kiskendi
szöllök végiben felyül, melyet adott s ajjándékozott báró Henter Adám úr
őnagysága, melyről keze írását is adta. 2-0. Egy darab erdő a kiskendi határon,
az erdő-nek N[agy]Kendfelől való széliben, a n[agy]kendi ecclesia erdeje
mellett, melynek széle öl hossza ……
-Anno 1781. accedált az ecclesia javaihoz egy darabocska erdő, melynek
napkelet felől vicinussa a Pusz-ta Szőlő nevű hely, napnyugotról a Virgó, délről
a nagy kendi reformata ecclesia erdeje, északról a k[isj-kendi erdő. Hossza 380
öl, szélessége a Virgó felől yo öl, közepin y4, a Puszta szőlő felől való vége 40
öl.
L.Buzogány Dezső
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Kisillye
-1940-ben a gazdakör elnöke Kis Lajos tanító
L. EMGE
Kis-Küküllő menti borok- afehér , édes és száraz borok,Mátyás királyhoz
is eljutnakL. Seprődi János dicsői borász (sajátgyűjtés)
Kislekence
-„A szabédi szűk völgyből lelejtve, midőn a kicsinek Lekenczéhez ér az
útas, egyszerre váratlanul egy szép és meglepő látvány tárul fel; egy terjedelmes
tó, mely a kitágúló hegyek között ragyogtatja eget, s a partvidéket vissztükröző
hullámtömegét; szép terjedelmes víztükör ez, a Mezőség ridegségének csillogó
költészete, egyik szeme azon tó-lánczolatnak, mely a Vécscsel egy vonalba eső
Komlódtól kiindulva egész a Marosig nyúlik le. A lekenczei tó Sámsond,
Kölpény és Madaras közös tulajdona, s bár Lekenczének hozzá semmi
birtokjoga nincsen, az mégis lekenczei tónak neveztetik azért, mert a birtokló
faluk közül egyik sem fekszik közvetlenül a tó völgyében, hanem csakis KisLekencze, melyre én is a völgy elnevezésének dicsőségét ez okból átruházom.
-A lekenczei tó hajdan jóval nagyobb volt, hanem az újabbkori
lecsapolások által sokat kisebbedett, s egykor egészen el fog enyészni; pedig az
a mellett, hogy esőképzőként befoly az éghajlat javítására, a mellett, hogy e
rideg vidéket festőileg emeli, még nem is egészen haszontalan, mert a birtokos
faluknak nem kevés jövedelmet hajt nádja és halászata, mivel csuka, kárász,
czigányhal, keszeg nagy mennyiségben tenyészik e tóban; régen pozsár is volt,
de ez ma már kiveszett.
-E tó halászati jövedéke felett már régi időben sokat versengettek,
elannyira, hogy Bethlen Gábor fejedelem is beleszólott, s egy adománylevele
által szabályozta azt, melynek értelmében a halászati jövedelem 5 részre oszlik,
ebből két rész illeti a madarasi Mikes udvart, ki azért tartozik gyalomot (nagy
háló) adni a halászathoz, a jövedelem másik három része pedig egyenlően oszlik
Madaras, Sámsond és Kölpény községek közt stb.Bethlen Gábor ezen jog
szabályozása még ma is érvényben van, a mennyiben a halászatot ma is közösen
űzi a nevezett három falu a Mikes utódokkal. A halászatnak pedig a mezőségi
tavakon két neme van, u. m. a vészszel való halászat és a gyalmászat; mindkét
modort itt néhány szóval ismeretni helyén látom.
-A vész nádból kötött oly kertelés, mely zik-zak alakban van csinálva,
minden két keskenyedve egybe szűkülő ily kertelés csúcsánál kasnak nevezett
köridomú kerítés van, az egésznek alakja ez:
-Ilyen vész a tószéleken minden irányban levén elhelyezve, s mivel
néhány lábnyira a víz színe fölé emelkednek, a távolból úgy néznek ki, mint
150

valami vízi erőditvények, vagy valamely őskori czölöp-épitmények titokteljes
karozatai; de azoknak tekervényes tömkelege nagyon veszélyes a szegény
halakra, mert magok is könnyen bebonyolódnak oda, e mellett meg a halászok
csólnakra ülve nagy rudakkal csapkodják a tó vizét; a szegény rémületbe hozott
halak befutnak a vész kertelésébe, onnan a csúcs szűk nyilatán át a kasba, hol
aztán szépen fogva vannak, míg a halász oda megy meretyüjével (csulya idomú
kis háló), s szépen kimeri a vészbe szorult halakat.
-Ennél nagyszerűbb a téli gyalmászat, melyet a birtokló három falu
összes lakossága együtt szokott végrehajtnai ily módon. Az ehhez
használt gyalom egy ily idomú nagy háló:
-Mikor a tó télen befagyott, kigyülnek zeneszóval nevezett faluk lakosai,
s legelőbb a tó egyik végén egy asztalnak nevezett nagy négyszög lyukat
vágnak, ettől kiindulva kétfelől kisebb üregeket nyitnak mindig szélesedő
arányban bizonyos pontig, hol ismét keskenyedőleg vágják az üregeket, míg
azok egymáshoz közelitnek, hova ismét egy nagyobb kivonónak nevezett
háromszög idomú üreget metsznek ilyen formán:
-Midőn mind ez készen van, akkor az asztalnál beeresztik a gyalom-ot, a
két végén levő hosszú kötelekre egy-egy hosszú rudat kötve, ezen rudakat aztán
áttűzik az első szembe levő két lyukig, hol kihúzzák a kötelet mindaddig, míg a
gyalom vége a lyukhoz ér, ekkor újra visszabocsátják, s tovább tűzik
mindaddig, míg a kivonóhoz érnek, hol keresztbe téve a gyalom végén levő
kötelet – hogy ekként a gyalom szája bezáródjék – kivonják, s szerencsés
húzásnál 5–6 mázsa hallal jutalmaztatnak, sőt a nagyobb czegei tónál volt eset,
hogy 50 mázsa halat is húztak ki egyetlen gyalmászattal. Hogy ezt aztán
többször ismétlik, s a tél folytán gyakrabban teszik, azt felesleges mondanom is.
Ím ez a „gyalmászat”, mely kifejezés régi latin szövegű perokmányokban is
előfordulván, oly régi eredetű műszó, melyet nyelvészeink figyelmébe ajánlani
bátor vagyok.
L. Orbán Balázs A székely
- Kislekencén a falun kívül van egy malom, egy malomház …..
L.Pál Antal Sándor.
Kissármás-

- Beteg Sándor udvarháza gazdasági udvarral és épületekkel.
L .Keresztes Gyula

Nagysármás szülte Kissármást...a két települést csak a temető választja el
vagy köti össze.
L.Mezőségi tóvidék
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- „….. a kissármási Bolygó köszvény, rüh, süly gyógyítására alkalmas
vizét,…..”
L.Müvelődés 2007 június
-Itt született Szász Ferencz (szövérdi) gazdasági szakíró 1893-ban
Kissármáson. Gazdasági Akadémiai oklevelet és politikai doktorátust szerzett.
Sürün jelennek meg a gyakorlati és elméleti mezőgazdaság körébe vágó irásai: a
„Magyar Nép" c. népi folyóiratnak közgazdasági szerkesztője. E folyóirat,
kiadásában jelent, meg érdekes könyve: M i n d e n n a pi k e n y e r ü n k
1927-ben. Népszerüsitő természettudományi irásokat is közöl,…….
L.Erdélyi Lexikon
-Az 1940 február 17-21 között
Kolozsváron tartott
EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták báró Bánffy
Marieannt , Biró Józsefnét és Szász Dezsőt-Kissármás.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Kisszentlőrinc
-ma csupán 36 magyar lakossal.
Helynevek:
-1641 előtt : Sz. Lőrinczi Templom alatt (tóhely), Templom felett (e.),
Nyár szeg (e.), Szőlő oldalon (sz.), Vecze átallyában (sz.), fel hágora menőben
(sz.), Kebelei határszélben a' Szovát kuttyánál (sz.), Hideg kutnál (sz.), Sz.
Lőrinczi határban Nagy hégy megett Szovát kuttyánál (sz.), Felhágoban (sz.),
Vecze ősvényinél (sz.), kert felett (sz.), Kerek tóban (pallag, sz., r.), Gyűrűs
földben (sz.), István őri árkánál (sz.), Bodiczában (sz.), Mihályos földben (sz.),
Nagy erdő alatt (r.)
L. Imre Barna
Kisteremi
Kis-teremi tenyészet-1903.
Tulajdonos: báró Solymosy László.
A ménes helye : Kis-Teremi, Kis-Küküllő vármegye Nyárádtői. ménese.
Állomány 10 drb. lipizai fajtájú anyakancza, melyekre saját mént
tartanak.
L.Podmaniczky
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Kórod

Kornis család udvarháza /Kóródszentmárton község része./
L. Keresztes Gyula

-“…nevezetes a méltóságos Kornis-kúriáról…”
L .Benkő József
- A XVIII.század elején Kórod határa 71 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
Kóródszentmárton

udvarház

Itt született Kolosváry Sándor (1840–1922) jogász, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Itt született Orbán
Rozália, Bolyai János felesége.
- 1507-ben több család; így a Kórógyszentmártoni, Vajai, Szentbenedeki,
Kórógyi Silei, Simonfi, Teke, Karácsonfalvi Mihályfi, Kórógyszentmártoni
Bicsak családok birtoka volt.
-1638-ban fából épült régi udvarház állott itt, egykori nemesi udvarházai
mára mind elpusztultak.
L.Wikipedia
-1661-ben példáúl a korodszentmártoni nemesség kérte az esperest, hogy
időlegesen enyhitse patronusi terheiket:
„A Korodi es Sz: martoni ügye fogyot Nemessegnek praedikatornak valo
fizeteseket mostani hadakozasoknak idejen jövendö bekesegnek idejeigh
eggyezzö ertelemmel engedtük egy szeker fára Harom harom kalongia buzara
masfel kalongia zabra s a garas penzre.
L.Kiss Réka
-csűrös-, veteményes-,gyümölcsöskert …..Kóródszentmártonban.
L. Bíró Vencel.
-1638-ban fából épült régi udvarház állott itt, egykori nemesi udvarházai
mára mind elpusztultak.
L. Wikipedia
-1714-Szántóföld vagyon a két fordulóra nr. 6. Az felső fordulóban
három. Első vagyon a Küküllőre alájáróban, mellynek alsó szomszédgya Illyés
András, felső Huszár Gá-bor. A második vagyon a gyepűre járóban, mellynek
alsó szomszédgya Farkas Péter, felső Szász György háza után való föld. Ezen
földnek napkelet felőli való fele a szőlő ösvényére megyen, en-nek a darabnak
szomszédgya alóli Farkas Péter, fellyül Ráduly Mihály. Az harmadik vagyon
azon földön fellyül, a Porgalát nevű gyepűre jár véggel, amellynek alsó
szomszédgya Ráduly Mihály, felső Varga György. Az alsó fordulóra is vagyon
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három szántóföld. Az első a Középlábban, mellynek alsó szomszédgya az
országúta, felső pedig Illyés András. Ennek egy részecskéje az alsó végibe
elvétetödett ország úttyának, mely elvétetett részecske helyében jött cserében az
alsó be-reknek felső végiben, a vízen túl. In vicinatibus: napnyugotról Farkas
Sigmond uram orotván földe, észak, dél és napkelet felől a tó kerületi. A
második is vagyon a Középlábban, mellynek also szomszédgya Ráduly Simon,
felső Román János. Harmadik vagyon a Kisalma völgyben, mellynek alsó
szomszédgya Birtalan Márton, felső Molnár István.
Kaszálórét vagyon nr. 2. Edgyik a kóródi határszél felé, túl a vízen,
mellynek felső szomszédgya Buda Mihály, alsó Illyés András. A második
vagyon a malomnál, tói a vízen, fele kenderföld, fele kaszálóhely, mellynek alsó
szomszédgya Buda Mihály, felső Román János.
Kaszáló rét vagyon nr. 4. Az első vagyon az alsó határon a Küküllő
parton, mellynek alsó szomszédgya a földek lábjai. A második vagyon túl a
vízen, az Alsó Berekben, Nagy György irtása, szomszédgya mindenfelŐll a
berek, mellette mindenfelőll tó. Az harmadik vagyon a Felső Be-rekben,
szomszédgya mindenfelőll patak, árok, berek. Item egy réttye van az
ecclesianak Czompó nevű hellyben, mellynek vicinusa alól Antal István, fellyül
vicinussa Nemes Györgyék bírják, belső végiben tó, észak felöliföldek vége.
Item egy erdeje a csókái Bérczút mellett, véggel mégyen az udvarheli
határszélre. Ráduly Simon adós lévén az ecclesianak 3 forinttal, adott az
ecclesianak egy rétet zálog-ban az alsó fordulóban az útra járó nyilakban.
Vicinusa fellyül Ajtai Gábor, alól Sarkadi Dánielé.
L.Buzogány Dezső
-A koródszentmártoni
inventáriuma.

kúriánál

levő

gabonák

és

szerszámok

L.Valantiny-W’Kovács András
-1873-ban a falúban 112 gazdának

45 k.hold szőlője volt.
L .Csávossy

-A XVIII.század elején Kórodszentmárton határa 103 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Korodszentmártonban és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni
.A jóféle leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól
kiállja; minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
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Koronka

gróf. Tholdalagi kastély ,híres parkját Bodor Péter tervezte

-1580. március 24-én ….. örök jogon adományozták
részbirtokot, székely örökséget és nemesi udvarházat, ……..

a koronkai
L. Szatmári

-„Bodor Péter tervezte a hagyomány szerint a koronkai angolparkot; a
120 holdas kert maiglan is Erdélynek egyik legszebb parkja. Már fekvése is
gyönyörű a szimmetrikus, lágy hullámverésként ható dombokon; a Zsuzsahegy,
a Piskótahegy, a Makkosdomb enyhe lejtői önként kínálkoznak a szentimentális
kertstílusnak; gloriette állott az egyik halom tetején s elragadó kilátás nyílt a
regényes vidékre. A koronkai könyvtárban Johann Erras bécsi műkertész 1832-i
virágháztervét s Zalabsky 1825-i angolpark-tervét is megtaláljuk; ezek azonban
nem valósultak meg s a Bodor szerepe – ki a család kertésze volt, – sokkal
valószínűbb a kert kialakításában.
-A hatalmas, XVIII. századi faóriások közé a legváltozatosabb
növényeket ültették; a koronkai park a 30-as évek táján az ekkor divatba jött
dendrológiai kertstílus jegyeit is magán viseli, a különféle színhatású fák
alakították ki a derűs vagy komoly hangulatot.
L .Bíró József
-A 17. század végi leltárban olvasható „... két lóistálló,egy
szekérszín,ökröknek való pajta,,disznópajta, serfőző és gabonaház ,gyümölcs és
veteményeskert...”
„...a dombok határolta völgyben épült kastélynak óriási méretű ,díszes
parkja volt,amely a kertészként itt tevékenykedő neves székely ezermester
Bodor Péter munkáját dicséri”A park 120 hektáros volt.” A legszebb a kert
volt,területre nagyobb schönbrunni ,angol stílusban ,gyönyörű bokrokkal és
fákkal,művészien telepítve.”
L. Bicsok- Orbán
-Az
1724-es
leltárból:Szalonna
tartó
hely,
a
palota
„hijában.”(padlás)......... „négy apró kasban clevigeri szilva és barack”kb 27
véka, és hetvenöt véka aszú szilva, káposztásház, veteményeskert,
gyümölcsöskert „feles gyümölcsfákkal „ ,,egy téli veteménynek való pince ,,két
aszaló és egy gyümölcstartó ház.” két istálló, gabonásház lenmaggal, lencsével,
babbal,, korpával, egy szin rozzsal ,,közliszttel,, majorságnak való utolybúzával
,,törökbúzával,, búzával, külyü-vel. (zuzómalom) A szinben ”.........hét béres
szekér, marokvasas, hegykarikás, mindenik fakó. Szekerek mellé két
kenderkötél és egy lánc. Két eke vagyon hozzá tartozó eszközeivel, hat téslák,
ketteje vasas, sikoltyus, négy fasikoltyus és nyolc jármak, melyek is most mind
barázdában vannak. Egy társzekérre való ernyő .Borona öt.”Csűrkert csűrrel és
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asztagokkal,két tó a koronkai határban , akoly, pásztorház és egy egykövű
malom.”
L. B. Nagy Margit
-Erdély legszebb s legnagyobb kastélykönyvtára kétségkívül Koronka
ékessége. Toldalaghi Ferenc vetette meg a ma 10.000 kötetnél is többet
számláló gyüjtemény alapját; a gróf Katona Annát, a külföldi egyetemeket járt,
tudós bibliofil Katona Zsig- mond leányát vette nőül s így apósa becses
gyüjtésének is birtokába jutott. Utódai, Toldalaghi Viktor, László és József
grófok könyvbarátsága csak növelte a bibliotéka anyagát, melynek terme
szemre is ritka látványosság. A könyvek között Titus Livius 1498-i kiadása mint
incunabulum válik ki, utána az 1514-i nürnbergi Biblia; miniatür Elzevirek,
Stephanus- és Plantin-nyomtatványok seregestől találhatók a polcokon.
Negyven magyar ősnyomtatvány között különleges ritkaságokat látunk itt,
amelyeknek alig egy-két példánya ismeretes; a könyvtár két magyar unicuma a
Practica Arithmetica 1678-i szebeni kiadása és Comenius Amos latin nyelvtanának 1703-i sárospataki nyomása. Latin klasszikusok, Erdély történetének
forráskiadványai, az országgyűlések irományai, nagy díszművek, mint Palladio
eredeti foliói, Hogarth metszetei ötlenek szemünkbe; különleges értékű a
kohászati, bányászati, mezőgazdasági irodalom s Erdélyben egyedülálló a
genealógiai és heraldikai szakmunkák páratlan gyűjteménye.
-„..kiemelkedik közülük az értékes leveleket tartalmazó
levéltár Koronkán maradt része …”

ToldalaghiL .Bíró József

Határdűlők:
Hágó, Tatárkút, Vácmány, Tekernyős.
-Szőlő dűlők: Újhegy, Róma hegy, Csonkás.
-a belterületi kertekben gyümölcsösök.
L.Sepsiszéki
- 1911-1912 között itt népház alakult.
- az akció kedvezményes szőlőkiosztási programját 1902 őszén
indította, az oltványokat ingyen vagy mérsékelt áron egyházak,iskolák vagy
szegény kisgazdák kapták. Maros-Torda megyében a kirendeltség 50000
amerikai sima szőlővesszőt és 10000 amerikai alanyra oltott gyökeres kész
oltványt adott.Magán szőlőminta telep is alakult.A gyökeres oltványokkal minta
szőlőtelepet létesített Koronkán.
L.Balaton Petra
Helynevek:
- 1657 előtt: Hőlgye patakában (sz.), Kaján torkában (e.)
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- 1666 : Bodon uttya mellett (sz.), patak mellett (sz.), Szőlőre megyen
lábbal (sz.), Szőlő alatt (sz.), Bordás hegynél (sz.), Sz. Iváni utra jövőbe (sz.),
Nagy Gyertyános alatt (sz.), Maál farkánál (sz.), Maál kőzőtt (sz.), Rővid
hágóban (sz.), Csere alatt (r., sz.), Hágo főn (sz.), Akaszto hegy megett (sz.),
Nagy borozda háton (sz.), Sz. Benedeki vőlgyben. (sz.), Tekenős Végiben (sz.),
Váczvánban (r.), Bos patakánn (r.), Bos patakánn fellyül (sz.), Mogyoros pataka
előtt (r.), Szőlő megett (e.), Horos patakjában (e.), Simon vőlgye orránn (sz.),
Tőlgy gyakor felett (e.)
- 1687 után : Uj hégyben (sző.), Csonkás Végiben (sz.), [314.], Szőlö
végében Szilas farkon (sz.), Út kelőben (sz.), Berek háton (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Akasztó hegy, Berek hát, Bordás hegy, Csere, Hágófő, Horos
pataka, Kaján torka; Maál farka, Mogyorós pataka, Nagy borozda hát, Nagy
gyortyános=ma Gyertyános) Rövid hágó, Simon völgye, Szentbenedeki völgy,
Szentiváni útra jövő,Szilas farka, Szőlő alatt, Tekenős, Tölgy gyakor,= ma
sűrü) Váczván.=Vácmány)
L.Székely oklevéltár VI.k.
- 1813: A' Kertben . Kűlőmb kűlőmb féle kőrtövéj óltoványok négy .
Megint künn a' Palora való udvar keritésiben almafa oltoványok kilentz szál –
Koronka.
L. E.M.Sz.T.
- 1937 szeptemberében Koronkán gazdanapot szerveznek,versenyfejéssel,
állat ,termény és háziipari kiállítással. A fejési versenyt Duka János nyeri 4 ½
perc alatt 8 liter tejet kifejve,a tehén gróf Toldalaghy János gazdaságából került
ki.
Az állatkiállításon a simental tehenekért dicsérő okleveleket
kapnak:Bozsi Sándor,Pécsi Károly, gróf Toldalaghy József, és Balázs József.
Yorkhsire sertésekért dicsérő oklevelet kaptak:gróf Toldalaghy József,Szabó
Károly,Király Ferenc,Démel Imre.A termény gyűjteménykiállitásukért: Pécsy
Károly,Kiss Antal K, gróf Toldalaghy József,Szabó Károly ref.lelkész, Balizs
Elek S.almáért, dr. Fekete Gyula, Balázs Károly M,Kiss Antal M, Keresztes
Gyula,Balázs Károly,Kiss Antal,Pécsy Ferencné,Kiss Károly D kapnak dicsérő
oklevelet. Továbbá –falvédőkért és ágyterítőkért: Papp Ida,Toth Ilona,Székely
Károlyné,Keresztes Margit,özv. Toth Lajosné, Nagy Ferencné és Nagy Jusztina.
Szöttesekért:Keresztesi Juliska,Erdős Balizs Antalné.Himzésekért:Keresztesi
Gyuláné tanitónő, és az V. el. oszt,Kiss Jolánka háromszéki díszruhái nagy
értéket képviselnek és nagy feltünést keltettek Pap Ida,Bozsi Emma,Kiss Teréz.
Neccekért:Balázsi Dánielné, akinek kiállított tulipános díszitésű butorral
berendezett székely szobája külön említést érdemel.Ágynemű:Balázs Elekné
úgynevezett vetett ággyal,melyet György Józsefné készített elő kiállításra.
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Kalotaszegiekért: Erdős Regina, Pécsi Ferencné, Kiss Antalné.
Száröltéses laposhimzéssel: Erdős Aranka, feketehimzéses konyha garniturája
nagy feltünést keltett,továbbá Károly Gergelyné.Háziszöttes ágynemüek:Balázs
Antalné, Pap Ida aki díszes és művészi készítésű hárászból készült tűpárnáiért
is dicsérő oklevelet kapott. A gazdanapot délután síkfutás és kötélhúzás zárta.
A jó gazdasági eredményeket bemutató kiállítást gróf Toldalaghy József
hatalmas parkjában tartották meg.
Ekkor a gazdaköri elnök Kiss Antal.

L.Erdélyi gazda 1937 október 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Kiss Imre
L. EMGE
-Vajda Domokos (196. sz. koronkai téli gazd. tanf. vez.) dicséretben
részesítése-1944L.M.O.L.
Kozmatelke

Dorgó István udvarháza
L. Keresztes Gyula

- Barcsai Ákos (1610-1661 Erdély fejedelme itt hunyt el.
L.Wikipedia
-A falunak egyetlen jó kúria külsejü kőháza van s az is a falú egyetlen
magyar családjáé.
-1448 január elsején —………. látjuk a falú nevét egy levélben, melyet
harinai Farkas Miklós írt szentkirályi Bolgár Lászlóhoz. Arra kéri benne, hogy
egy kozmatelki jobbágyának ellopott s Zabajthon megtalált ökrei ügyében
igazat szolgáltasson. A jobbágy nevét nem ismerjük, de az már a fennebbiekből
bizonyos, hogy a falunak 1315-től 1448-ig ismert birtokosai, — s részben lakói
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— magyarok voltak. Csak a még régebben élt Renold ispán volt szász, s az ö
révén lakhattak itt szász jobbágyok is.
L.Kelemen Lajos
Körtvélyfája

Macskási (Márk ) udvarház és a Bálintitt udvarházak.
L. Keresztes Gyula

„-A falu neve a körtvély szóból ered, ez a körte régies neve, a fa, fája
szóalak nem szorul különösebb magyarázatra.”
„1589. január 10-én Báthori Zsigmond elrendeli, hogy a Poka-i Pokai
Péter magtalan halálának közhírré tétele után a gyulafehérvári hiteleshely
requisitorai (levélkeresői) iktassák be a vajdai kincstárat annak Keortvelyfaia
birtokbeli részébe és nemesi udvarházába.”
-„1590. július 1-jén,….. Kovacsóczy Körtvélyfáján udvarházat is
építtetett,……..
-„A település lakóinak alapvetõ foglalkozása a földmûvelés és az
állattenyésztés volt. 1896-ban Körtvélyfája 1986 kataszteri hold földterülettel
rendelkezett, melybõl 1086 hold szántó, 81 hold kert, 20 hold szõlõ, 223 hold
legelõ, 253 hold rét, 141 hold erdõ és 182 hold terméketlen terület. Mindez 252
gazdaság között oszlott meg. A lakosság állatállománya ugyanebben az idõben:
442 szarvasmarha, 9 ló, 369 sertés, 436 juh, 2557 baromfi, 37 méhcsalád. „(A
magyar korona országainak mezõgazdasági statisztikája. 1897)
Néhány határnév:
-Szántóföldek az alsó fordulóban: Lenszeg, a Maros felőli Luczai rész
föld, Borsószer, Patakra járó föld.
-Szántóföldek a felső fordulóban:Csere patakán túl, Petelyei határszélen,
Szőlő út melletti föld, Szabad pusztában levő földek, Bálintit úr szőlőse, Kender
földek, Járai patak melletti kaszálok..
L. Szatmári László
-1940-ben a gazdakör elnöke Márk Károly
L. EMGE
Kund
1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és Folyfalvi részbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
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Kutyfalva

Dégenfeld kastély.

-„ Az épület körül két üvegház és szép dendrológiai park is volt.”
L .Bicsok -Orbán
-A kastélyhoz tartozó gazdasági épületek közül a parádés lovak istállója
az udvar dísze volt
L .Keresztes Gyula
-Kutyfalva határában található magyar nevek: piscina holthmorus,
fossatum Abbaspataka, via Altalut, via lapidosa volgo Kewesut és mons
fygefarka tanúsítják, 1440- ben.
L.Iczkievits
-XVIII. sz. eleje: Vágjon Dátosi buza a Gabanàsban . . . Árpa volt 24
véka mely el is vetődet [Kutyfva AF; Törzs].
L.E.M.Sz.T.
-Nagy Endre gazdaegyleti titkár, szakíró,
sz.1883 Kutyfalván.
Gazdaságtanintézetet végzett, majd államtudományi doktorátust szerzett,öt évi
gyakorlati működés után a Szamos megyei Gazdasági Egylet titkára lett. A
Désen megjelenő Egyleti Értesítő szerkesztője. Önállóan megjelent műve: A c u
k o r r é p a t e r m e l é s e (Erd. Gazd. E. kiadása 1926). A széki ref.
egyházmegye világi főjegyzője.
L.Erdélyi Lexikon
Küküllődombó
-A szájhagyomány szerint eredetileg Dombó nem a jelenlegi helyén,
hanem a nyugatabbra eső Királyfalva felőli völgyben, a “Nyergesek és a
Hangás” nevű domboktól körülvett völgyben volt. A második tatár betörés
alkalmával (1650 körül) a falu felégettetett és utána ebben a településre
alkalmasabb völgyben épült fel. Azt a völgyet, hol a falu újrépült Kisdombónak
nevezték el.
L.Wikipedia
-Jobbra jól mívelt szőlőhegyektől koszorúzva Dombó és Királyfalva
községek maradnak el. Mind a kettő borairól híres.
L.Osztrák –magyar
-Az 1873-as nyilvántartásban 82 gazda 114.k.holdon termel szőlőt
L.Csávossy
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-…….a második világháború elõtt Gazdakör és Hangya Szövetség
működött; 1928- ban fúvószenekar, az 1930-as évek elején állatbiztosító
társulás, 1938-ban fogyasztó szövetkezet,……
L.Miklós Zoltán
-A küküllői Gazdasági Egylet az 1938 szeptember 18-án szervezett
kiállitás alkalmával gyönyörű tenyészállatot kapott.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1

L.Erdélyi gazda 1940 október 1
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron tartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Gál Elemért .
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Leppend.:
-az itt termett 1841-es asszúbor az 1855-ik évi bortárlaton a következő
véleményt nyeri el ”....a bírálók szerint a tokajival mérkőzhetik..”
-1869-ben 53 hold szőlő tulajdonos gróf BethlenFarkas híres pomológus.
L .Csávossy
Megjegyzés.Leppend 100%-an román falu volt ezidőben is, de a
tulajdonos a bonyhai gróf Bethlen Farkas aki telepíti és vezeti a szőlő
termesztését és a bor készítését.
Kiss Károly
Lőrincfalva -a Daczó, a Macskási és a Székely családok udvarházai.
L. Keresztes Gyula
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-Itt született Benkő Samú- Lőrincfalva 1928 , művelődéstörténész,
tudományos kutató-Szülőföldjéről 1972-ben ír „Murokország” címen.
L. Sepsiszéki.
1493. nov. 25. Lőrincfalva.
Özvegy Bolyai Pongrácné Anna asszony Lörinczfalván Nagyerdő nevű
erdejét a meghívott nyárádtöi és keresztúri lakosok jelenlétében a
lörinczfalviaknak zálogba veti.
L.Barabás
Helynevek:
-1659 : Pad (sz.), Csere között (sz.),Követs (sz.), Nyárád parton (sz.),
Cserés (r.), Porond alatt (sz.),Porond allyában... a' hosszúban (sz.), Nagy föld
(sz.)
-1692 : Nagy földben (sz.), Rétifőldön (k.), Kurtában (sz.)
-1687 után: Kis Sugoban (n.)
-1803 : Tök földön(sz.), Kurta lábban (sz.) .
L. Imre Barna
Helynevek:Cserés, Csere köze, Kövecs, Nyárád part, Pad (1659.), Patakra
járó (1685.), Porond alj.
L. Székely oklevéltár VI.k.
Lúdvég
sokszor Szászlúdvég is. a Farkas család udvarháza, -Bornemiszaudvarház (18. század).
-Az udvarházhoz szép nagy park és gyümölcsös tartozott,gazdasági
udvarral. (Farkas)
L .Keresztes Gyula
-1898-ban 1812 kataszteri holdas határának 46%-a volt szántó, 36%-a
erdő és 13%-a rét.
L.Wikipedia
Lukafalva ma Dózsa György
-Itt született Székely József agrármérnök, mezőgazdasági kutató és
szakíró (1928. szeptember 22-én).
Bereczki Máté szakmai és baráti kapcsolatai:
-Lukafalváról (Marosszék, Erdély), Porzsolt Ádám, néptanító,
barátomtól, sóvári — név alatt kaptam egy jókora nagy, bordás, aranykaféle
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almafajról gyümölcsöt is, ojtó-veszszőt is, mely szintén különbözik a
………sóváriak mindenikétől.
L.Bereczki Máté III.
Porzsoltféle sóvári.
Származása. E jeles alma valószínűleg egyike azon számos, jeles
gyümölcsnek, melyekkel Pomona Erdélyt ajándékozta meg. Maros-Torda
megyében „Sóvári alma" név alatt ismerik és tenyésztik. Ojtóvesszejét 1881-ben
kaptam Porzsolt Ádám néptanító, barátomtól, Lukafalváról. Nálam is termett
már a faj fán. Minthogy könyveimben, a külföld gyümölcsei közt, hozzá
hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt hasztalan kutattam; mint terjesztésre
méltó hazai fajunkat fönebbi névre keresztelve ezennel bemutatom körülményes
leírásban is.
Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon januárig söt tovább is tart.
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-gyümölcs.
L.Berecki Máté IV.
-A két világháború között a falu összterülete 1400 k.hold . /Luka+
Illencfalva/
L. Bözödi György
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
Helynevek:
-1643 : berek előtt (sz.), Csegelyben (sz.),Patak (p.), felső réten (sz.)
-1659 : Sós Mihály kertire járo (sz.)
-1684 : Patakra menőbenn (sz.)
-1685 : Patakra járo (sz.)
-1755 : kenderes (r.)
-1778 : kis kertes (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Csegely, Felső rét, Kenderes (1755.), Rücske (1709.).
L. Székely oklevéltár VI.k.
-1937 szeptemberében gazdanapot tartottak itt..

163

L. Erdélyi gazda 1937
október 1
-1938 februárjában 30 gazdával EGE tanfolyamot tartottak.Gazdaköri
elnök Kósa János,Mátyás Lajos szövetkezeti elnök.A tanfolyamon részt
vesznek gazdák Illyefalváról és Teremi újfaluból.
L.Erdélyi gazda1938 március 1
-Lukafalva, Maros-m. Megfigyelő : Péter Domokos. A havi gyarapodás
0.80 kg. szeptemberben nem lesz valami hordás, akkor a betelelés nagy gondot
okoz. Mérleges kaptár súlya 42.10kg.
L.Méhészeti Közlöny
-1940-ben a gazdakör elnöke Adrián Zoltán.
L. EMGE
Magyarbölkény
-Itt született Szabó Lajos író, drámaíró, főiskolai tanár 1912. szeptember
21-én.
- Itt született Ádám Zsigmond nyelvész, egyetemi tanár, műfordító 1913.
június 15-én.
-A Gőrgényszentimrei vár kirendeltségéhez tartozott, más falukkal egyűtt
( Felsőbölkény, Kakucs, Szentmihály, Soropháza, Nádas, Hétbükk.)
L.Wikipedia
-Régebb a faluban Gazdakör is létezett, mely 1905-ben alakult, 1938-ban
-újjászervezték; 1941-ben 142 tagja volt. A Hangya fogyasztási szövetkezetet
1916-ban létesítették; 1941-ben 120 tagja volt.
-Területe 1653 kat. hold. Lakóinak alapvető foglalkozása a földművelés
és az állattenyésztés. Régebb a földművelés mellett kiegészítő jövedelmi
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forrásként egyesek kádármesterséget is folytattak, vagy Régenben vállaltak
munkát
L.Bíró.
-1940-ben a gazdakör elnöke Deák Lajos
L. EMGE
Magyarbükkös - Kemény udvarház-sokszámú gazdasági épülettel.
L.. Keresztes Gyula
-Itt született 1607. december 14-én Kemény János erdélyi fejedelem.
-Itt született 1903. augusztus 1-én Szász Ferenc, szövérdi és lándori
növénynemesítő, mezőgazdasági szakíró.
L.Wikipedia
- Bükkös határában: folwdfarka, Chekelakathorka.
L.Iczkovits
-Leltár Kemény Péter
udvarházából 1646-ban. „A pincében ezek
vannak: 13 bükkösi bor,, negyvenesek. Egy küs átalag bor,mintegy 14 vedres
lehet. Egy átalag ürmös bor.......Egy kevés maradék must.” Serfőző,
sütőház,tiszttartó ház,szekérszín,gabonásház „.... kevés kész ,csépelt búza ,vetni
való....... búza utolja ,kenyérnek való.”,régi sütőház gyümölccsel, szabóház „
57 sajttal,18 kalongya kender-rel „egy kert fákkal,két istálló három lóval,lisztes
pince,majorház 24 őszi sajttal és őt tömlő túróval,csűröskert búza,árpa rozs,
zab és alakor asztaggal. Kis búglya köles és széna. Veteményes kert és
tehénmajor. A pincében két dr faggyú, tiz ejtel méz, 25 ejtel vaj és 9 kosár méh.
L. B. Nagy Margit
-„A szőlők és erdők által koszorúzott hegykebelben e csinos falu oly
festőileg fekszik, hogy bizonynyal mindenkit kellemesen fog meglepni annak
minden várakozást felülmuló szépsége, és e hatást nem kis mértékben emeli az
előtérben csoportositott udvarházak tömege, azok közt főleg azon roppant
fedélzetével kiemelkedő ódon curia, mely Kemény János fejedelemnek volt
lakása,....
L .Orbán Balázs A székely
-Stirling János nyomán csupán említés szintjén emlékeznék meg azokról
a további erdélyi kastély-, illetve kúriakertekről, melyek a szóban forgó időszak
szellemiségét segítettek átmenteni az utókor számára, hiszen a kertek főbb
jellemzőit idézett szerző tárgyalja, a kertekre vonatkozó leírásokat,
számadásokat közli. Eszerint Brökeoson (Alsó-Fehér vm.), Görgényszentimrén
(Maros-Torda vm.), Kománán (Fogaras vm.), Drassón (Alsó-Fehér vm.),
Uzdiszentpéteren (Kolozs vm.), Magyarbükkösön (Alsó-Fehér vm.),
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Nagyteremiben (Küküllő vm.), Gerenden (Torda vm), Szilágycsehin (KözépSzolnok vm.), Porumbákon (Fogaras vm.), a hajdani kertleírásokban fellelhető,
reneszánsz kertekre utaló nyomok a táblás kiosztást, a lugaskert és a filegória
meglétét, valamint a különböző dísz- és gyógynövényekből nyert disztillátumok
készítéséhez szükséges desztillálóműhelyek (liktáriomok) jelenlétét is
bizonyítják
- A nehéz sorsú Kemény János fejedelem Magyarbükkösön született, ahol
egy 1647-es összeírás15 filegória és lugas összekapcsolt kialakítását mutatja,
míg egy néhány évvel későbbi, 1655-ös inventárium16 már többudvaros
rendszerű, differenciált reneszánsz kertet említ. Eszerint a belső
veteményeskertbe „murok 9 ággyal egy darab földben […] szekfü, és rósa tő 2,
meggyfa 2; bokor basarózsa, sallia, izóp, istenfája külön 50.” A ribiszkét a
leltárban ...........a tengeri szőlő helyett „veres szőlőnek” nevezik, és az izsóppal,
valamint a szegfűvel együtt a táblás kiosztású kertben szegélynövényként
alkalmazzák. Az udvarház külső kertjében – a „régi veteményeskertben” – a
barack-, szilva- és meggyfák mellett petrezselyem és rózsa is helyet kapott,
valamint tárkony, csillagvirág, harangvirág és „Boldog Asszony mentája”.
Stirling kommentárja szerint a növények elrendezéséből és az alkalmazott
növényfajokból kitűnik, hogy „a középkori gyógynövényes kerti tábla
hagyományai tisztán, változtatás nélkül tovább élnek”. A kertösszeíró még azt is
megjegyzi, hogy „ugyanitt találtunk méheket No. 61”, ami a kertrész gazdasági
jellegére is utal.
L.Fekete Albert
-Bükkösön a Keményeknek több kúriájuk is volt.

Kemény János udvarháza Magyarbükkösön
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A bükkösi Kemény-udvarházról közölt kép a helyzetet jól magyarázza. A
kép baloldalán magában áll a földszintes udvarház, tőle jobbra és balra
tisztviselő lakások következnek a háztartáshoz tartozó épületekkel, szemben
meg a magtár látható. Az egészet kerítés veszi körül, amelyen át – éppen
szemben – galambdúcos kapu vezet az udvarra. Távolabb az istállók látszanak.
L. Bíró Vencel
Magyardellő -

Jármi család udvarháza-

-Újabban Újdellő
L . Keresztes Gyula
Magyarfülpös
-A falu egyik fele az országút hosszában nyúlik el. Ez az újabb rész. A
másik – a régebbi – balra marad, benn a szőlőhegyek alatt. Mondják, hogy
legelőbb a falu még künnebb – a „Telek” nevű határrészen feküdt, s úgy
költöztek lakói bennebb. A cinterem gyümölcsfái úgy elrejtik,………
L.Kelemen Lajos
-a 14. század elején két Fülpös volt, Nagy- és Kisfülpös (Nogfilpus
Kysebfilpus);
-1502-ben lovakat,nyájakat hagyományoznak végrendeletileg.
-1589-ben egy nemesi udvarház tulajdonosi megerősitésében részesül
Radvánczi Márton itélő mester.
-A falu egyik fele – az újabb rész – az országút hosszában; a másik – a
régebbi – az országúttól északra, benn a szõlõhegyek alatt fekszik.
Helynevek
-1773-:Felső fordulóban:Ropo szántó,Kis erdő szántó,Koporsó oldala
szántó, Deák hegye szántó,Voka kenderföld,Szil irtovány föld,Telek kenderföld.
Alsó forduló:Határfara járó szántó,Erdő farkon szántó,Híd szer
kenderföld.
Kaszálóhelyek:Első fokos,Hideg kút felett,Által nevű hely,Far alatt
törökbúza föld.
Erdök:Hegyes alatt csere, Pap ösvénye szálfa,Vágás út között
szálfa,Szentiványi határszél cserés, bokros.
Szölök: Újj hegy, Cseresznye nevű hegy, Régi cseresznye nevü hegy,
(még több szőlő létezett név nélkül jelölve)
L. Magyarfülpös
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- A Magyarfülpösön tartott gyümölcstermesztési tanfolyam.-1944L.M.O.L.
Magyarkirályfalva
-A királyfalvi -1647- udvarháznak például „öregh czifra töredezett
deszkás “ kapuja volt „ uj sendelyezés alatt“.
L.Várí Zsuzsánna ?
-A törökök ellen folytatott harcának jutalmául Báthori Zsigmond 1590ben Pekri Lajosnak adományozta a királyfalvi uradalmat.
L.Fejlesztési
-1630-ban két hordó bort és egy ürmös átalag bort adományoznak.
L. Erdélyi testamentumok
-125 királyfalvi gazda termelt 1873-ban 133 .k.holdon szőlőt.
L. Csávossy
- A XVIII.század elején Magyarkirályfalva határa 320 köböl nagy
volt.Királyfalván például, ha csak a jobbágy háztartásokat vesszük alapul, a 33
jobbágyháztartásnak egy kivételével mindegyike rendelkezett szőlővel.A
legnagyobb, 100 urnás szőlővel egy Bogai István nevű jobbágy birt.
L.Kiss Réka
- Pekry Géza(1885-1965)- „Tevékenysége gazdasági szakemberként is
jelentős,,birtokain modern gazdálkodást folytatott, magyarkirályfalvi, birtokán
szőlőt termesztett,……….”
L. Bicsok- Orbán
-„...Magyarkirályfalva
határában
az
Alsóláb
fertályban
a
szőlőtermesztésnek 150 éves hagyománya van...” Itt termesztett szőlőfajták:
Királyleányka, Chasselas, Rizling és Ottonel Muskotály.
L. Népujság 2011 szeptember 13
-Kemény István árváinak udvarházi leltárából 1647-Két jó istálló,
élésház,szekérszín két
jó hintószekérrel,gabonásház búzával, tönköllyel,
kölessel, alakorral, zabbal, ószalonnával, kőpince két kád káposztával,
vereshagymával és , fokhagyma elég. Az udvarház mellett gyümölcsöskert,
veteményeskert és egy csűrkert ó és új asztagokkal,jégverem.
L. B. Nagy Margit
-A Kis-Küküllő vidéki szőlőtermesztésnek kiemelkedő települése
Magyarkirályfalva. A falu szájhagyománya hitelesnek tűnő legendát őriz a
küküllő mente leggyakoribb szőlőfajtája, a Királyleányka eredetéről.
Királyfalva legősibb és ma is leggyakoribb foglalkozása a szőlő és a bor. Ezt
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igazolják az egyházi irattárában megmaradt Protocollumok és Libellusok. A
falu lakosságának túlnyomó többsége ma is a szőlőből él.A legenda:„Mikor a
nagy szabadságháború vót, akkor sak ember és legény kellett a csatákba, és
mefagyatkazatt a királyfalviak ereje. Má nem tudtak fizetni se a banyhai
földesurnak, se az egyháznak, mert nem vót mit. Aztán vót itt egy nagy tudós
pap, és ez értette jól a borcsinálását. Ha már nem tudták vót megfizetni az
esketést és keresztelést(a temetésért nem járt stóla), akkor kelltt a papnak fizetni
napszámat. De nem csak dogaztak, hanem kellett vigyenek abból a
szőlővinyigéből öt-ötet. Ötet a menyecskék és ötet az ura. És mikor született a
sak gyermek, inkább leányka, mind ültették a papi szőlőbe, és azzal fizették
meg a papat és a kántart. Ha erőst sok leányka született és helyekbe, csak háram
nevet adtak nekijek. Nem vót csak Kata, Mári és Anna. Még mük sem kaptunk
más neveket mind máig. Asztán sak gyenge gyermek is vót, ha meghóttak, a
kertbe temették,de melyik más született helyettek, az is azt a nevet kapta.
Dugdosták vót a vinyigét a papnak, s osztán megerőssedett és kiért a szőlő. Lett
belőle ez a bar néz, ez a mai. Na, asztán a pap, mert akas ember vót, látta, hagy
egy új szőlőfajta született Királyfalván, és aztat meg kell becsültetni. Ezért
mikar már sak vót belöle, att a nagy hábarú után csinált vót egy nagy keresztelőt
a templamba a barnak, mert már annyi vót belőle, hogy „királyfalván az eökeör
(ökör) is bart iszik” (Ez egy azóta szállóige.)Hát arra a névre akarta keresztelni
a bart, amelyik keresztelőért a legtöbb vinyigét ültették és kapálták nekije. Há
ez Mári név lett vóna, vagy Anna. De att vót egy Miklas, azak már akkar is
olyan nagyhangúak vótak, há att vót az a Miklas Jánas vagy hugy a bánatba
hitták, és ó mondta, hagy nem haggya, mert az ő gyereke Klári lett, és ő ültette a
több vinyigét. Há azak, mindig ilyen kurátar és priesbiterek vótak, engedtek
utána, még a pap se akart véle kötezkedni, és engedtek vót utána. Nem
keresztelték Márinak a szőlőt, de miután nagy kárpálás vót (veszekedés), a pap
leállitatta a veszekedést a templamba, és ő elnevezte, hagy mindenkinek legyen
igazsága, leánykának a bart. Igy a falu nevével lett a bar KIRÁLYLEÁNYKA!
A királyfalvi református egyház termelte először a királyleányka szőlőt
nagyobb területen, a mai papi szőlőnek nevezett Kis és Nagy Hangáson. Ennek
a szőlőnek a művelését vette át az egyháztól a falu, mely után következett a
környék és az egész Kis-Küküllő mente. Ma a folyó mentén, de Erdély és
Románia más részein is sok száz hektáron termesztik a KIRÁLYLEÁNYKÁT"
A szüret az aratókaláka utáni legnagyobb esemény, mely megmozgatja a
falu apraját és nagyját. Bár munka a szüret, azért mégis a legnagyobb ünnepnek
minősül, melyen a királyfalvi minden népi érték felmutatja arcát. A szüretek
össznépi értékeire utal az is, hogy a XVII-XIX. századokban ez alkalmakkor
leállt a bíráskodás a közeli városokban, esetleg falvakban, a diákok és mesterek
segédjei szabadságot kaptak. A szüret az egyik legvidámabb ünnep, melyhez a
faluban hozzátartozik a friss kalács illata, a must, az óbor, a hegedű és
énekhang, valamint a birkapörkölt. Ma is sok szüreti népdalt ismer és énekel a
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falu lakossága. A szőlősgazdák legkésőbb augusztus 20-ig be kellett fejezzék az
utolsó munkálatokat a szőlőjükben. A lágyszemre kapálás és gereblyézés után
minden gazda, átadta a szőlősét a vincellérnek. A vincellérek augusztus 20-a
után felelőséget vállaltak a szőlőért. A legmegbízhatóbb embereket választotta
meg a falu előljárossága mindig, akik a vincellérségük alatt nem hordhattak
csak egy lábbelit. A felgereblyézett szőlős földjén csak az az egy lábnyom volt
hivatalos. Ha a vincellér csizma-talpa mellett más cipőnyom is felismerhető volt
a talajon, akkor nyilvánvalóan más járt a szőlőben és ilyenkor a vincellér ezért
felelőséggel tartozott. A vincellér szerepe augusztus 20-tól október 20-ig tartott.
Kötelessége volt, hogy elzárja a bejáratokat, szemel tartsa a réseket. A régi
időkben fegyver, esetleg riasztó fegyver is volt a kezében, mely a
szocializmusban elvétetett tőle. Előzménye az volt, hogy megyei aktivista
párttitkárok is szerették a szőlőt, és nagy előszeretettel látogatták Királyfalvát
két-három rendőr kíséretében úgy a szüret táján. Volt olyan vincellér, aki rájuk
tartotta fegyverét és riasztó lövést adott le. Sajnos a fegyver még a háború
elejétől nála maradt és eldugott fegyver volt, melyért hosszú éveket kellett
börtönbe ülnie. Mindig a vincellér leleményessége volt, hogy milyen formában
adta tudomására a falunak azt, hogy a szőlőkaput lezárta. Ezt minden gazdának
tudomásul kellett vennie, és csak meghatározott napon – főleg szombatonmehetett ki a saját szőlőjébe gyümölcsért. Ha a szőlősében járt a gazda
szombaton, akkor újra el kellett gereblyézze a földet és csak úgy hagyhatta el a
területet. Neki más nyoma volt, mint a vincellérnek. A szőlőbe csak
meghatározott helyen volt szabad ki- és bemenni ezeken a napokon is. Ez volt
egykoron és erre a mai napokban is büszke lehet a királyfalvi polgár.Az idők
teltével a gazdasági körülmények miatt és főleg a rendszerváltás után ezek a
szokások egyre halványabbá váltak, szőlő sincs annyi mint régen, nagy része
kipusztult, így a szőlősök nagy részét szántóföldd
L.Erdélyi utazások
Magyarpéterlaka

Körössi György udvarháza.-

-A törökök ellen folytatott harcának jutalmául Báthori Zsigmond 1590ben Pekri Lajosnak adományozta a péterlaki uradalmat.
L.Fejlesztések
-„…Régebben a falu gazdaságában jelentős szerepe volt a
szőlőtermesztésnek, melyről a következő mondás is tanúskodik: “Péterlakán az
ökör is bort iszik”.
Akkoriban a domboldalak tele voltak szőlőültetvénnyel.
- Az állattartás régebben sok család megélhetését biztosította, nem idegen
a péterlakiak számára ma sem. Kevesebben ugyan, de léteznek még
szarvasmarha tenyésztők és méhesgazdák is, kihasználva a vidék erre alkalmas,
kedvező természeti adottságait
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-Magyarpéterlaka, ahol még számos kemencében sül a kenyér, a kalács, a
pince mélye rejti a kertben termesztett zöldséget, gyümölcsöt, és disznót
vágnak…….”
L. Magyarpéterlaka
-1940-ben a gazdakör elnöke Körössy Albert
L .EMGE
Magyaró -

Várkastély.

- itt született Tömösváry Ödön (1852-1884) zoológus.
-A Magyarói Református Egyház irattára őrzi azt az 1715-ből származó
oklevelet, amely szerint egyezkedés folyt a falu és az Egyház részéről Bánffy
László földesúrral a csere- és tölgyerdőkben a sertés és szarvasmarha
legeltetéséről. Egy 1779-es oklevélből megtudjuk, hogy a három nagy
csereerdő: a Körtvélyes (ma Fickó cseréje), az Oláholdal és a Tölgyesoldal
ekkor már az Egyház tulajdona volt.
L. Zsigmond József.
-„…már 1903-ban a gazdák kitüntek a legelő feljavítási munkálatokban.”
L. Balaton Petra.
-1936/37 telén a Földműves Szövetség kéthetes gazdasági tanfolyamot
szervez.
L .Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Kocsis János Andrásé
L. EMGE
- Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag, háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari
csoportban Szász Gáspárnét és Palkó Györgynét.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Magyarózd

Radák-Pekri kastély.

A kastély építése elött udvarházak léteztek.
-Itt született 1909. október 9-én Horváth István költő, író, Magyarózd
falumonográfiájának, a Magyarózdi toronyaljának az írója..
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Mejegyzés : A fenti kép amelyet Horváth István a Magyarózdi
toronyalja című könyvében tesz közzé, nagyon megfelel munkám
igazolására.Ugyanis leolvasható a térképről az uraság és a falu népének
mezőgazdasági tevékenysége. A Kendereskert,mely igazolja,hogy falu
termelt kendert, s amit bizonyára fel is dolgozott,s leginkább saját
használatra.Tehát a falu népe házi feldolgozó tevékenységet is folytatott. S
azt is megtudjuk,hogy a Kenderes kert mellett egy rét volt, feltehetően
kaszáló az állatok takarmányozására használva az ott termelt szénát. A
térképről leolvashatjuk,hogy a Belső erdő alatt szántók voltak.Tehát a falu
népe szántott,vetett.Ezt igazolja a falu másik oldalán levő Tövis elnevezésű
szántó is. A Belső erdőt még két erdő követi, a Szurduk alatti és a Bükk
erdő/feltehetően bükkfa erdő/.De a helyrajzi vázlaton megtaláljuk a volt
uradalmi udvart is, ami elég kiterjedtnek tünik a kastéllyal és a
halastóval, söt az is kiderűl,hogy az udvar mellett ott volt a Rapó legelő
/feltehetően az urasági legelő/A Csűröskertet
szintén az uraság
használhatta , a Kutricás résszel együtt. A Csűrös kertben a gabonafélék és
a takarmányok voltak leraktározva,leginkább fedél alá. A Kutricás helyén
lehettek az uraság állatainak az istállói-lovaknak, szarvasmarháknak,
sertéseknek, juhoknak és szárnyasoknak.S következnek, bizonyára a falu
déli oldalán a híres magyarózdi szőlők.Ezek az Aranyoldal,Mál,Garsa
oldal, s a meg nem nevezett szőlők a Pázsint út utáni hegyoldalon.A falu
felett lehetett az urasági szőlő , s elég kiterjedt részen termelt a falu népe is
szőlőt .
A Horváth István által közölt helyrajzi vázlat nagy előnye, hogy róla
le lehet ólvasni sokat arról, amivel a falú népe foglalkozott,mit termelt.Jó
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fogodzó lehet egy olyan monográfia kiegészítő megirásánál, amely a
mezőgazdasággal bővebben foglalkozik.
Kiss Károly
- A záloglevelek 1697.okt.4-én Tordán váltattak vissza,azon feltétel
alatt, hogy gróf Pekri Lőrinc Thordádinak az azokban lekötött jószágok
visszabocsátásáért fizet 1000 frtot, 80 veder ózdi bort, 60 köböl búzát.
Megjegyzés. Ez a kitétel igazolja az ózdi bor finomságát és értékét.
Mert csak ózdi bort fogadnak el zálog kiváltásra.
-Ózd népe…..még a XIII.században is faluközösségben élt.A nyillal
osztott földek ,erdőrészek,a kisnyílak nevű földek ,közerdő nevű határhelynevek
,valószinüleg a késöbbi osztozások mellett is őrzik a hajdani faluközösség
emlékét.
-A tagosítást 1907-ben ejették meg, addig kétfordulós rendszerben
dolgozták a határt.
-A kastély mellett ,a falu felől egy száz éveket látott veszendő
szílfaféleség áll, nyugati oldalán két halódó hatalmas feketefenyő.A múlt
századbeli híres park,amelynek a halastó körüli egyik óriás hársfáján az ágak
közé filegória volt építve……….
-A gazdagabbak cséplőcsűrjében a fal mellett kétfelől végig gabonás
szuszékok sorakoztak. Jónéhány helyen sajtó volt ,méteres átmérőjű fákból
épített hatalmas alkotmány külön épülettel ……..
-…..a Pásztorközt volt ,a községi kovács műhelye és lakóháza,mindkettő
a község tulajdonában.
-Cséppel hosszú hetekig csépelték,tisztították a behordott asztagba rakott
búzát. ……..a búzát a nagycsalád együtt csépelte……
-A búza csépléséhez két, de legtöbbszőr négy ember állott s esetenként
hat is. A kévékből ,fejjel összetéve „ágyat raktak” ,majd szemben állva ütemes
beosztással
lenditették sújtásra a hadarókat.Az ütemet veszélyes volt
mergbontani………
-A nagyöblű cséplőcsűrben ,a fal mellett,jó rendben és kéz alatt
sorakozó szuszékokl álltak, ahova a kicsépelt ,polyvától ,gaztól felezővel,
szórólaspáttal, karélorostával megtísztitott búzát elhelyezték. Egy felező és egy
szórólapát elég volt az egész nagy családnak.
-A gabonát osztozáskor ,miként a kendert az asszonyok ,családtagokhoz
mérten adták ki.
-A nagycsalád Magyarózdon annak idején főképpen önellátásra termelt.
Bor és ökrök eladásával az adót fizették ki és a vásári holmikat szerezték be.
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-A borért a helyszínre szálltak ki a szászrégeni borkereskedők.Szólás
mondás
„Ózd ahol az ökőr is bart iszik”
-Az ózdi nagy szarvú,magyarfajta ökrök általában keresettek voltak a
környező vásárhelyek minden marhapiacán.
-Az uradaloma a XIX század végétől országos viszonylatban is korszerű
színvonalra emelte mezőgazdaságát.
Magyarózd
határában
sok láb-bal összetett
határrész névvel
találkozunk.De csak a kszálók esetében használják.Egy láb meghatározása.”…..
egy 150-200 öl hosszuságú kaszálón amikor a kaszások megállnak a felső
végében és végig néznek rajta ,azt mondják ,hogy lesz vagy öt-hat láb..Aztán az
első rendet megkezdve vágják 30-40 lépésig hosszában ,onnan visszatérve
,mindegyik rendet mindaddig a hosszuságig vágják, amíg elérik a kaszáló
szélességét határoló barázdát.Mikor elvégzik az első lábat levágták, és kezdik a
másodikat.
Kapálóban és más helyt a lábot a pászma helyettesíti.
Határnevek:Bodóláb-szántók,Kendereskert-kenderrel bevetve,Szíl alatt –
szántók, Szíl- legelő- tetején szántóval, Telek-szántók, Telekláb-szántók,
Szilgödre, Lábvége -valamikor szántó volt, Sós-alatt szántó és legelő-, Leglő1907-ig szántó, (ekkor volt a tagosítás), Hegyláb-legelő,Kövesdomb-szántó
(ősszerakott kőhalom fedőkővel),Falka-szántó,Farkasikút-szántó,Hegy–szántó
és ugar, Kisnyílak-szántok,Szénafű alatt-szántó,Kürsőszénafű-szántók,Széperdő
ma szántó, 1860-ban még erdő, Fogadóná, Terekbúzaföldek szántó,1907-ig
legelő, Kőkut szántó,Kasárhely –szántok ,1907-ig legelő,Balabás-1907-ig
juhlegelő,Harac- szántók,1907-ig kaszáló, Berső szénafű –szántok, valamikor
kaszáló volt, Szénafű- széje
szántok,kiirtott erdők, Kenderpatak –
kenderáztatásra alkalmas árokkal, Kürsőerdő-erdő-, Samasbérc-szántok, Erdő
alatt, Erdő, Raszlábárka –szántók-, kal körül véve, Közerdő-kisgazdák erdeje,
Bersőerdő alatt-szántó, Szurduk alatt- kaszáló és szántó, Szurduk erdő,
Csundré- kaszáló,Kertmeget szántók a Fersucca gyümölcsös kertjei mögött,
Cigányakná, Rapó—legelő, régebb szántokkal, Bükktető-erdő, Kikes -szántólegelő, Hálavetőhelyek-erdő (vadaknak hálot vető helye), B arázda –szántó,
Süleji tető-szántok, Zállagas-szántó kaszáló, Herperdő-szántók, Batas –martos
szántók, Buturka-szántó-legelő, Zállagas alatt-szántók, Csutakláb-szántók,
Sziget-zántó, hargas-szántó, Aláé mál- erdő, Cser alatt-szántok, Csere –erdő,
Cseremegett, Irtaványok – erdei feltört irtások, - szántok-, Cégéres-kendertókkal
már 1711ben, Tékut, Hosszú-szántó 1711-ből, Csitkósrét- rét, uradalmi csikók
részére, Csüreskert -4 hold uradalmi kazlak 1815-ben ,Rét, -1711-ben” Az
rétben a To gátig, melj vagjon a Bükkösi határban „
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„.1805 A’ rétben a To vagy a malom Hely” Papréttye-az egyházé,
Hegyalatt-szántó, 1805-ben is, Csillaghegy – valamikor szőlő, Peterkáj 1735ben és 1805-ben
szőlő,ma legelő, Aranyodal-valamikor szőlő ma
bárányleglő.aranyszínű bort adott,már 1735 ből, Mál szőlőhegy-1676”…az
malba…” ,1699”…az ózdi határban a málbeli szőlő…”,Mál gödre –szőlő,Máltető -szőlő,-1674 „….az kerek szőlőt…”,1711”….Kerek Szőlő….mely
igen jó helyen
s nagy hegynek tetején lévén építve ,finom jó bort
terem….”,Garsa -szőlő-17112 „…az Ózdi Majorság ,Garasa Nevű Szőlőnek
hason fele…..”,1805-„….A Garsa szőlő…”,Temető szőlő,Berek-legelő,
Berektető-szántok-, Berek alatt-szántók,Tisztás -szántók-1711-ben „….a Falu
erdeje a Garsa szőlő megett….”Töviss-szántó- 1869-ből,Emezőodal –rossz
szántó,Hatszélgödre,Pázsint kaszálók-szántók 1869-ből, Szőkésdomb, Égett –
szántó valamikor legelő, Hálás
-szántók, Élszőlő—1826-ban”….ÉlSzőlő…”,Kápálnánál-szőlő,,Siksárkútnál-szőlő, Berbenci szőlők, Kalibáná,
Hosszúszőlők, Sinai hegy szőlők, Gödörszőlők, Kürsőszőlő- 1659-ben”…
Feczke farkú szőlejét….”Barzás, Terekbúzáskert-szántók.
-A határnevekben létező mezőgazdsággal kapcsolatos
határhelyrész
nevek: Mozsár tagja-(általánban ökör név),Samujancsi vackorfájánál,Bihajtó a
Szénafűben- kákás és poshadt vizű(ez arról valhat hogy a faluban bivalyat is
tartottak valamikor), Urak lábja, Horváth Ferenc vadalmafájánál, Repittődombludak repitésére használták, Pujka tagja, Feri Pista kertje( a kertekben általában
gyümölcsöket találunk), Kender tóknál-(kenderáztatásra használt mesterséges
tavak)
Utcák neveiből:Virágháznál-(valamikor udvari virágházak voltak itt )
Kutrica(cselédházak voltak itt )
L. Horváth István

-„...szőlő és lomberdők által koszorúzott hegyek keretében a
legmeglepőbb képet mutatja; mit nem kevéssé emel a falu előterében báró
Radák Ádámnak fenyves erdők közé foglalt ódon kastélya ..”
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-„ Vallásos, szorgalmas és munkás emberek, kiknek fő foglalkozása a
szőlőmívelés, s Ozd nemcsak sok bort, hanem oly jó minőségüt is termel,
melynek az egész országban hire van, s mely Erdély borai közt a legkiválóbb
helyet foglalja el. „
L. Orbán Balázs A székely
-Lengyel Ádámnak….., ozdi borai……….
L.Borászati 1874 augusztus
-1911-ben Maros-Torda megyében Nagyózd
folyamodott segélyért tenyész-apaállatok beszerzésére.

község

gazdaköre

L.Fehér vagy tarka
Magyarsáros:
Bandi Dezső (Magyarsáros, 1919. október 7. – Békéscsaba, 2005. július
23.) iparművész, művészeti író, népművelő.
L.Wikipedia
-1869-ben 97 hold szőlőt dolgoz meg a falu.
L .Csávossy
-Az 1940-februárjában tartott záróvizsgán gazdák és gazdasszonyok
vettek részt.

L.Erdélyi gazda 1940 május 1
-Bandi Dezső Múzeum van a faluban. Itt élt a hírneves fafaragó
képzőművész Bandi Dezső.
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Magyarsároson és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
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leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
Magyarzsákod

Horváth-Bajnoczky kúria-

-1873-ban a falu határában 25 k.hold szőlő volt.
-1897-ben 27 k.hold
L.Csoma Zsigmond
- lakosai székely földmivelők……
L.Szász Ferenc
-Itt alakul meg 1934- ben 92 taggal az első a menta termelők szövetkezete
és szövetkezeti központja melyet a székelyszenterzsébeti Orosz Pál dr. indít el.
-a szomszédos Szásznádas és Hidegkút határában 120 hold földet vettek
meg amelyen 37 gazda osztozkodott ehez járult egy saját tulajdonban levő 50
holdnyi terület amelyet 12 gazda birtokolt.Ezeknek a területeknek a felén
közösen gazdálkodnak, másik felét legeltetik marhákkal és juhokkal.Ezt a
munkát közösen választott majorbíró vezeti .
L .Bözödi György
-a harmincas (1930) években Magyarzsákod volt a gazdasági élet
központja, a környék egyetlen malma is itt működött
L. Dr. Farkas Tibor
Makfalva:”. a Dózsa család udvarháza-feltehetően Dózsa György
szülőfaluja.
L. Keresztes Gyula
-………évenként három ló
szombaton heti vásárral……..

és juh vására igen jó sokadalommal,

-Wesselényi Miklós telket adományozott a falunak s ahová iskolát is
építtett….füvésztet és természettudományt is tanultak
L.Dr.Szentiváni Ákos
-Makfalva. (Marosszék) Itt tartatik leghíresebb lóvásár a1 székely földön,
az innen kivitt lovakat Magyarországon, nyomtatásra használják. Szarvasmarha
vására sem megvetendő.
L.Nagy
- a falu határa 4900 k.hold amiből 1400 ha szántó,
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-„a lakosság egyharmada él földművelésből,a másik kétharmada más
jövedelmi forrást keresett. De háza,kertje és legalább 1-2 hold földje minden
családnak van.
-a cserépedény készítése bizonyult a legmegfelelőbbnek, mert a
terméketlen hegyek kitűnő minőségű agyagot szolgáltatnak…..felveszik a
versenyt a korondival…”
- jelentős a faluban a szövőipar , ahol posztot szőnek.
-„ Fellendült a gyümölcstermesztés is, már odajutott egy-egy gazda ,
hogy két vagon almát adhatott el évenként. Gazdakör , virágzó szövetkezeti élet
van a faluban.”
L .Bözödi György
-”a fazekasságáról is híres ősi fészekben....”
L.Lármafa 2011 aug 29-én
-a makkfalviak, …..... edényt gyártanak,...”
L. Orbán Balázs A székely
-Helynevek.
-1687 előtt : Eczenyében (sz.), Eczében(sz.), Nagy Magosdon (sz.),
Nádas pataka mellett (sz.), Péter árka mellett (sz.), Eczében (r.) ,Hagymás telek
hosszában (sz.), Nagy vápa tővén (sz.), Fiu pataka mellett (sz.), Fel hágóban
(sz.), Csorgo hidgyára jő (sz.), Szarka tövis allyában (r.), Fiu patak tővén (r.),
határ kapuban (sz.), Hidegségben (r.), Ecsénye kurtájában (sz.), Szederjes alatt
(sz.), Malomlo út mellett (r.)
-1687 után : köves patak oldalában, Szép Mező árkánál (sz.)
-1700 : Havad Száda felé menő ut mellett (sz.), Havad Szádán (sz.), Föld
fokadás (sz.) Fazék veremnél (r.), Szaraz réth (r.), Sokadban (sz.), Árok között
(sz.), Istok Szegiben (sz.), Nagy Szegben (r.), Ecsenye Patakán fellyül (sz.),
Lökös kuttyán (sz.), Nagy Aszo pataka (p.), Andrásuta pataka kőzőtt (r.), lokötő
parlagnál (r)
-1709 : Sokad pataka fejében, Mihály cseréjének (e.), Kis Abod oldalán
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Makfalvi agyagedények.↑
-1821 Alma és Körtvéj oltások igy vagynak a –Makfva.
L.E.M.Sz.T.
- nagyvásárai becsületére válnak.
L. Benkő József
-Koós Mihály ,Szentkirályi István állategésszgügyi szakértő és Pálfy
Gyula állatorvos 1903 tavaszán a makfalvi vásáron vettek tenyészállatokat
(juhokat) a parajd környéki kisgazdák közti szétosztás céljaira.
-Makfalván a hitelszövetkezet volt a 10.000 K. összköltségű szövetkezeti
ház kezdeményezője 1911-ben.
-1903-ban Makfalva község a kirendeltségtől ,díjtalan használatra kap
Rijder-féle hordozható gyümölcsaszalót.
L.Balaton Petra
a Wesselényi Miklós által alapított iskola –„ az iskola százéves
tevékenysége nem maradt nyomtalan. A régi iskola, mely 1836 óta látta el
eleminél magasabb képzettséggel a vidék falusi gazdáit ,ma is áll……….”.
- Demeter Albert féle lisztörlő malom
- három országos vására volt.
L.Sepsiszéki
- 1940-ben a gazdakör elnöke Gálfalvy Pál
L. EMGE
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Malomfalva

Wesselényi –Kemény udvarházL .Keresztes Gyula

1505. dec. 31.
-A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvi részbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
-1649: minden buzaiokott, s gabonajokot,arattata es takarittata el, maga
szamara, Petky Mihalj uram [Malomfva MT; Bál.
L.E.M.Sz.T
-Hires zamatos és erős boráról.” Malomfalva borairól, valamint arról is
híres, hogy a marosi tutajozásnak itt van fő kikötője, hol négy negyed tutajt egy
egészszé szegeznek; a gyergyai tutajosok eddig jönnek, innen a tutajokat
malomfalviak, s vidékiek szállítják tovább. „
L .Orbán Balázs A székely
- az 1912-1913-as évek sok esője ellenére,itt sikerült kivitelezni
vízművet.

a

L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke br. Kemény Ferenc
L. EMGE
Marosagárd
-Neve a magyar agár főnévből való,1600-tól románok telepedtek a faluba.
L.Wikipedia
-Határterjedelme:1148 hold 1094 négysz. öl, ebből 522 hold szántó, 361
hold erdő, 10 hold szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.“
L. Orbán Balázs A székely
-Középkori magyar lakóiról a nevek vallanak: Pálffi Bálint, Nagy István,
Pálfi Balázs, Nagy Péter, Chatio János, akik 1575-ben a szentpáli csatában
vesznek részt. 1600-tól görögkeletiek telepednek a faluba.
L.Lestyán
Helynevek:
-1698 : Csatár hídgyára mégyen véggel (sz.)
L. Imre Barna
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-Marosszéken Agárdon van rigolirozva 6 hold szőlőhely lejtmérezett
vizvezető utakkal ellátva. Ebből az őszön be is ültettetett 3 hold. Tulajdonosa
marosvásárhelyi kereskedő Bucher Miksa ur. -1872 végénL.Borászati 1873 január
-1940-ben a gazdakör elnöke Gáspár Gyula
L. EMGE
Marosbárdos ma 6 magyar lakossal.
Helynevek:
-1676 : Bala hégyese (e.)
L. Imre Barna
Marosbogát
-Antal József Marosbogáton (Erdélyben) született 1919. március 28-án.
Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Bolyai János Református
Kollégiumban végezte. 1937-ben lett hallgatója Kolozsváron a Temesvári
Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Mérnöki Karának, s majd jogutódán, a
Magyar Királyi Gazdasági Akadémián kapta meg oklevelét 1943-ban.
L.IKR Bábolna 2005 december
-1840 körül Marosbogáton papirgyár működött .
L.Nagy
-gróf Hallerkői Haller József
képzett, szorgalmas, széleskörű
tapasztalatokkal dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései
Bogáton is messze földön kiváló hirnek örvendettek.
L.Chalupka
-Szongott Kristóf (Marosbogát, 1843–Szamosújvár, 1907)tanár, a
magyarországi örménység legjelentősebb kutatója. Szamosújváron és
Gyulafehérváron tanult. 1884–1904 között a szamosújvári örmény katolikus
gimnázium igazgatója volt, 1887-ben megalapította, haláláig kiadta,
szerkesztette és részben írta az Armenia c. folyóiratot. 1905-ben létrehozta a
szamosújvári Örmény Múzeumot, amelynek első igazgatója volt. Széles körű
kutató- és feldolgozó munkája során a magyarországi örmények eredetével,
történetével, művelődésével és néprajzával foglalkozott.
– F. m. A magyarhoni örmény családok genealógiája (Szamosújvár,
1898);
- A magyarországi örmények ethnographiája (Szamosújvár, 1903). – Irod.
Dankó Imre: Sz. K. (Ethn., 1968).
L.M.N.L
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-Itt született Halmágyi István Szobrász 1897. szeptember 1. (Marosbogát)
- 1987. április 24. (Budapest)
L.Wikipedia
-„A tokhalak életüket a Tiszában, a Dunában és a Marosban töltik, de
ebben a folyóban, mármint a Marosban ritkán úsznak húsz mérföldnél feljebb.
Mégis megesik ezeknek a halaknak az ívása idején, mint az 1768. évben, hogy
harminc
mérföldnél
feljebb
vándoroltak,
mégpedig
az
erdélyi
nagyfejedelemségben, Nagyenyed városán túl épp a bogáti gátig, ráadásul
akkora bőségben, hogy a tokhalakat mindenütt a legalacsonyabb áron adták el “
L. Benkő József.
Határnevek.:
-Szántók.:A hágón, Bakk-völgy, Béldi-tábla, Dombok-köze, Erdő-tere,
Fenes, Fenesi-forduló, Gerendi-völgy, Kuriálisták-táblája, Lapos, Ludasi oldal,
Macskási tábla, Szalka berek, Szénás-völgy, Sziget, Szőlő-alja, Szőlő-hegyek,
Szőlő-tér, Tul a vizi tér.
-Legelők, rétek. Felső ránták (r.) Gyulai ráma (r.) Közbelső ránták(r)
Közlegelő (1) Ránta (r.) Szalkaberek (1.) Szalka patak (1) Szélső ránták (1.)
L.Erdélyi gyopár
Maroscsapó

Sándor Kálmánné udvarháza
virágos kerttel, a Felszeghi udvarház.
L. Keresztes Gyula

-….. több kisebb-nagyobb földbirtokos lakik, kiknek udvarházai a
közeledő vasúti kocsik ablakából már messzire láthatók. Határában több kisebb
mintagazdaság van.
L.Osztrák-magyar
-1504-ben egy curiát említenek.
L. Orbán Balázs A székely
- A XVIII.század elején Csapón határa 140 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-1937 szeptemberében a Maros megyei Földmüves Szövetség tagsága
meglátogatta Muth Aurel földbirtokos kitünően kezelt gazdaságát, s különösen a
dohánytermlést.
L.Erdélyi Gazda 1937 október 1
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-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron tartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták dr. Felszeghy Andrást.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Marosfelfalu
-Kaszálóit pompás mezei virágok és gyógynövények tarkítják. A falu
lakosainak megélhetési lehetőségei közé tartozik a mezőgazdaság, a közeli
Szászrégen ipara…….
- a régi palabányában létrejött halastavat………
-Ugyancsak lenyűgöző látvány ha ősszel végigvonulunk a falun az
útszélén gyönyörű hagymafűzéreket láthatunk, amelyeket a falusiak eladásra
szánnak. A marosfelfalusi hagyma nemcsak az országban, hanem a határon túl
is, Magyarországon, Németországban híressé vált.
-Az évszázadok során olyan híres családok birtokolták, mint a
Losoncziak, Bánffyak, Dezsőfiek, Pásztóiak és Szobiak.
-1427-ben a falu birtokosa, Losonczi János fia, Dezső engedélyt kér egy
ferences ház alapítására és építésére: A ferencesrendiek kolostora felépül ,……
és müködik több mint száz éven keresztül, ……
L.A falu honlapján
-báró Kemény család 1802-ig, a malom működéséig, a szombati
malomvámot adta a papnak és az iskolamesternek.
-XIX. század végi statisztikai kimutatás szerint a falu földterülete 2845
hold volt: 1357 hold szántóföld, 71 hold kert, 387 hold rét, 162 hold legelő, 731
hold erdő, 1 hold nádas, 136 hold terméketlen terület.
-1897-bena gazdaságoknak 115 igásállat (17 ló-, 31 ökör-, 67 tehénfogat)
volt a tulajdonukban.
L.Bíró
-1940-ben a gazdakör elnöke Bod László
L. EMGE
Marosgezse Bánffy kastély és a gr.Toldi és Splényi udvarház.
„A kastélyhoz szépen rendezett és gondozott park tartozott.....”
L. Keresztes Gyula
- Itt született 1879. január 17-én Buday Árpád régész, egyetemi tanár.
L.Wikipedia
-a XVIII. században
monografiája. I. 466.),

tiszta

református
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falu.

( Alsó-Fehér

vm.

Marosjára
-A Hunyadiak korában a járai birtok a következőképpen oszlik meg a
családok között: Járai, Abafácsi, Ilyei, Szengyeli, Gyerőfi, Sembereki, Erdélyi,
Szénási és Galaczy.
- 1850-es években 300 holdas földesurak: Rozsnyai Ábel, Deák József,
Baranyai Ferenc, Józsa Sámuel.
- Az erdők ősi neve: Iszek, Ihály, Borzik (Borzlyuk), Nagy erdő.
- Marosjára területe mezőgazdasági földjeivel együtt 2067 hold, ami kb.
1200 ha-nak felel meg. Szántóföldje inkább agyagos, ennélfogva a szárazságot
elég jól bírja. Dombos lejtőiről a víz leszívódik, így a hosszabb esőzés sem árt.
Földjein minden növény megterem. Legelői, rétjei állattenyésztésre tették
alkalmassá. Szorgalmas gazdái 5-6 ha földdel jó módban élhettek és gondosan
megdolgozott kerteket, mezőket lehetett látni az 1962-ben történt kollektivizálás
előtt.
-Verőfényes domboldalain valamikor sok finom szőlő, gyümölcs
termett,…………..
-A cséplő, a malom, a sütőkemencék, a lekváros üstök, a sertéshúsok
füstölése, a tej helyi feldolgozása és a kisipar ágának sokfélesége igazolja, hogy
a falu nagyjából biztosította az önellátást saját magának. Még a ruházat nagy
részéhez is csak a gyapotot kellett megvenni, hiszen a kendert és a gyapjút is
házilag dolgozták fel. Mivel a faluban nagyobb kiterjedésű víztömeg nem
létezett, a kender áztatását a 7-8 km-re levő Maros vizében végezték el,
Gernyeszeg vagy Körtvélyfája közelében. A kender eláztatása és a 15-20 nap
utáni „kimosása” bizony nagy esemény volt egy család apraja-nagyja számára.
-Szövetkezet volt a faluban.
-Állatvásárokra leggyakrabban Hodosra (6km),
Petelébe (12km) mentek el a gazdák

meg

a

marosmenti

Határnevek a Teleki okmányiratokban:
- Szénásvalya, Küsvölgy, Almásvér, Nagytóverőfele, Halastó, Avaserdő
L.Bálint Csaba
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balatoni Petra
Maroskece

maroskecei Apor kastély

Maroskeresztúr

Ugron kastély

- A 15 holdas parkban ,halastóval és gazdasági épületekkel.
L. Keresztes Gyula
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-1800: senkinek nem szabad afféle ballango marhát ithon vagy kün
jártatni [Maroskeresztúr)
L.E.M.Sz.T.
-Főbb dülő nevek:Csepegető,Szörcsei tag,Hágó, Sinai hegy, Hosszú és a
Rét.
L.Sepsiszéki
-helynevek:
-1643 : Csepetegő! (sz.), Hosszu(sz.)
-1699 : Csepegő (sz.)
- 1687 után : Kis Hosszu (sz.), nagj hago (sz.)
L. Imre Barna

L.Erdélyi gazda 1940 szeptember 1
- Maros-kereszturi ménes-1903.
Tulajdonos : Knöpfler Elek.
A ménes helye: Maros-Keresztur, Maros-Torda vármegye
Állomány 18 drb. angol félvér anyakancza, melyekre egy saját angol félvér
mént és
Valdemora kisorolt lipizai fajtájú állami mént használnak.
L.Podmaniczky
-1940-ben a gazdakör elnöke Fülöp János
L. EMGE
Maroslekence-

-Kabos család udvarháza virágos kerttel.
L. Keresztes Gyula
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Marosludas
Bánffy kastély, Thoroczkai Klára udvarháza-és az Andrássy
család udvarháza.
L. Keresztes Gyula
-„...Ludas határán levő Bydeth nevű halastó ….”
L. Orbán Balázs A székely
-A leghíresebb Marosludasi udvarház a Thoroczkai Klára udvarháza
volt,…….
-1862-ben vásárjogot kapL.Szekeres
-A kolozsvári főügynök a bécsi mezőgazdasági gépgyár termékeit (fű-,
lóhere és gabona kaszálók,aratógépek, szénagereblyék) úgy reklámozta, hogy
azon neves gazdákra hivatkozott, akik ezen típusú gépeket használták: „Ilyen
gépek dolgoznak gróf Andrássy Gyula marosludasi birtokán.
L.Roth András
-Kendertermelés. Kendert eddig csak házi szükségletre termeltek; most
azonban Maros-Ludason a szegedi kenderfonó-gyár egy telepét állitják s ennek
hatása a szomszéd falvakban, pl. Gezsén a tömegesebb termelésben látszik is.
L.Lázár István

Köztelek 6.évfolyam 54. sz.1896 július 11
-B. 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. Maros-Ludason
is.
L.T.Nagy Imre
-Augustus 17-én Ludason voltam, hol Keresztes Áronnak két hold igen
derék és jó karikás mivelés alatti uj riesling szőlője van. Gr. Andrási Gyula
urnák van 1/2 hold rhenusi riesling szőlője és 5 hold régi ültetésű s különböző
fajú som, hóviz, vékonyhaju szőlőt termő karikás mivelésü szőlője.
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Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról,
(Az „Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
-A budai vinczellér- és pinczemesterképezdén vizsgázott Farkas András,
Maros-Ludasról.
L.Borászati 1880 júlis
-Kiállítási nagy éremmel lett kitüntetve Balla Pál, Maros-Ludas, kitűnő
fehér boráért
L.Borászati 1885 október
Népszerű gazdasági előadás Maros-Ludason. F. hó 7-én tartotta meg
az,„Erdélyi Gazdasági Egylet" népies gazdasági előadásainak egyikét MarosLudason, melyen a környékbeli kisbirtokosok és földmivelők szép számban
jelentek meg és érdeklődéssel, hallgatták a szakszerű, előadásokat. A résztvevők
száma mintegy 147-re rúgott. Az egylet részéről megjelentek K. Vörös Sándor
királyi tanácsos, gazdasági tanintézeti igazgató, Jakab László városi állatorvos,
dr. Szentkirályi Ákos gazdasági tanintézeti tanár és Tokaji László egyesületi
titkár. Előadást tartottak : Vörös Sándor és Jakab László. Vörös Sándor igazgató
a „Gazdaságok berendezésé-nek törvényeiről" tartott értekezésében ismertette a
mezei gazdasági üzlet természetét és alkotó elemeinek: a természetnek, a
munkának és a tőkének szerepét a gazdasági vállalatban, a bel- és külterjes
gazdálkodási s ezek kapcsán fejtegette a gazdasági szakértelem fontosságát,
végül példákban mutatta ki, hogy hogyan kell a gazdaságok két főágát: a
növénytermelési és az állattenyésztési ágat berendezni s egymással helyes
arányba hozni. Jakab László „A ragadós és járványos állati bétegségek közgazdasági és kereskedelmi szempontból" czimen tartott a kisgazdák igényeihez
mért előadást, melyben ismertette a ragadós betegségek okait, fejlődését,
terjedését és a védekezési módokat, végül jó tanácsokat is adott a gazdáknak a
sertésvész fellépésénél követendő védekezési eljárásókra nézve. A jól
megválasztott tárgyú előadás után az egyesület az egybegyűlt közönség között
több száz szakmunkát ingyenesen osztott szét.
L.Köztelek 1897 február 13.
-1937 szeptemberében a nagysármási gazdanapról dr. Szász Pál , gróf
Teleki Ádám és Szász Ferenc Marosludasra utaztak ahol a minden közügyből
részét kivevő Vásárhelyi István elnök marosludasi,bükkösi és ózdi gazdakörök
tagjaival fogadta a látogatókat.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
-1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
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-gazdaköri elnök Dániel Albert birtokos
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
Marossárpatak

Teleki kastély parkkal volt körülvéve.

-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve: Gróf Teleki Domokos, Sárpatak, kitünő boraiért.
L.Borászati 1885 október
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke gr. Teleki József
L .EMGE
Marosszentanna

-gróf Lázár József udvarháza kerttel.
L.Szentiváni

-1482. ápr. 25. Győr.
Mátyás király a Maros széki Szentannái s a Székelyfalva és Szentanna
közt levő Mezömalom nevű marosimalmot hűségéért Gyulakuti Balázsnak és
rokonainak adományozza.
L.Barabás
-Maros-Szt.-Annán Máriafi Albert urnál 10 hold szőlő megkezdetett
rigoliroztatni riesling ültetés alá. A vizvezető utak már lejtméreztettek. — 1872
végénL.Borászati 1872 végénHelynevek:
-1661 : Hordajában (e.), Volta (e.)
-1687 után: Átalban (sz.), Sz. Királyi út mellett (sz.), Fel hágoban (sz.),
Benefalvi malom ret (r.), Berekben (r.)
-1702 : temető uttyára jő véggel (sz.), Patakra mégyen
L. Imre Barna
-Helynevek: Agyagos (Benef. határában 1702.), Benefalvi temető, Köves
láb, Volta (1661.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
Marosszentgyörgy -Petki-Máriaffy kastély(1870)és uradalom,díszparkkalgróf Petkiek kastélya
L. Orbán Balázs A székely
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-Máriaffy Lajos(1868-1915) itt mintagazdaságot alakít ki.
L .Bicsok- Orbán
-Helynevek:
- 1693 : Akaszto fa alatt (sz.), Géllyén pataka mellett (sz.), Terebitsen (r.,
e.), Terebits Szu¬galyban (r.), nagy tővis S- élben (pallag), Pap Nádgya
széliben (r.), Kis réten (r.), Kopáron (r.), Kender Szegben (r.), Bethlen végiben,
Cserés Mezőn (sz.), Sás Tóban (sz.), Gyűrűs berek, kőves rét (sz.), kis rét előtt
L. Imre Barna
-Helynevek.:Akasztófa (1693.), Bethlen vége, Cserés mező, Gellyén
pataka, Kender szeg, Kis rét, Kopár _Kopáron van egy kis csegely, Kis réten és
Bethlen végiben is van egy kis csegely.) Köves rét, Nagy tövis széle, Pad nádja,
Sástó, Terebits, Terebits szugaly. (Nagyobbára mind 1693-ból.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
-1903 tavaszán alakul meg a Marosszentgyörgyi Tojásértékesítő
Szövetkezet 1000K állami alaptőkével és 1000 K kamat nélküli kölcsönnel.
-1908 nyarán itt állattenyésztési szövetség alakult.
L.Balaton Petra.
-1940-ben a gazdakör elnöke Debreczeni Jenő
L .EMGE
-Búza vetőmag szaporító gazdaság a m. kir. földmüvelésügyi
minisztériumi kirendeltség által beszervezve 1941—1942. évre Máriaffí Lajos
gazdaságában Marosszentgyörgyön Bánkuti-1.205. búzával.
L.Erdélyi 1941-42
Marosszentkirály

udvarház és kúria.

-régi neve Székelyháza, majd Hosszúfalu volt.
-A pálos kolostort a falu melletti
építették. 1370-ben telepedtek meg itt a pálosok.

Klastrom-tetőn

1350-ben

-1372-ben Bulgár László magister egy udvarházat adományoz a
remetéknek Szent István király szentegyházának plébánosi kúriája mellett.
L.Léstyán
1485. máj. 24.
A kolosmonostori convent előtt Tholdalaghi Péter és Bálint Tholdalaghi
Zsófia asszonyt Tholdalag felerészének és a Dobócz hegy alatt fekvő halastónak
elhagyományozásától, a szentkirályi pálosokat pedig azoknak elfogadásától és
elfoglalásától tiltják.
189

-1535. ápr. 27.
A kolosmonostori convent elöti Vecsey Antal, a szentkirályi pálosok
priorja és Szolnoki János scriptof egyfelől, Tholdalaghi Barnabás fia Mihály és
leánya Zsófia, Borbátvizy Jánosné másfelöl, tholdalagi halastavuk, illetve
nagyercsei telkeik felét kölcsönösen elcserélik.
L.Barabás
Helynevek:
-1609 : Poklos kútnál (sz.), Schola alatt (sz.), egyház ájan (- sz.), Pap
erdejének (e.), Gyepűs ájba (sz.), Kőzép lábban a' porgolát kapun kívül (sz.),
Kőzép lábban a' Kotyorban (sz.), Nyáras kút táján (sz.), Kalastrom alatt valo
kútnál (sz.), Porgolátra menőben (sz.), Templom alatt (sz.), Harczo Végire
megyen egy porgolát kapu, Ország uttya mellett a' Nyáras kutra megyen lábbal
(sz.)
-1656 : Egyház ája (e.), Sz. Király falva
L. Imre Barna
Helynevek: Barátok földe (náznánfalvi határon), Egyház ája, Gyepüs áj,
Hangyás oldal (1700.), Kalastrom alatt való kút, Kotyor, Középláb (a porgolát
kapun kivűl), Nyáras kút, Pap erdeje, Poklos kút, Porgolátra menő, Schola
alatt.(Nagyrészben 1609-ből.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
Helynevek:
-Klastromtető, Klastrom oldal, Bodó, Nagyrét, Hentergát, Irtás, Kajo-rét,
Lomordak, Méhszeg, Berekmező. Tomplomtér, Bogics, Templom-vége,
Templom-völgy, Berek, Köziberek, Grázna, Meleg-oldal, Bese, Ponya, Nyáras,
Kerekdomb, Szőlő-völgy, Avas, Bikás.
L.Erdélyi Gyopár -Szász Ferencz
-As első hegyközségi oltványtelep itt jött létre 1905 tavaszán Timár
János birtokán aki 10 holdnyi területet ültetett be amerikai filoxéramentes
nemes szőlőfajtával.
-A kirendeltség a Kolozsvári Gazdasági Akadémia diákjai részére
ötnapos tanulmányi kirándulást szervezett júniusban Székelyföldre.
Marosszentkirályon Tímár József szőlőoltvány telepét látogatták meg.
L.Balaton Petra
Egerszeg Marosszentkirályba olvadt falu 1930 körül.
Haszonbéri hirdetés.
Maros-Torda megyélben Maros-Vásárhelytől három kilométer
távolságban országút mellett fekvő gróf Toldalagi-növérek tulajdonát képező
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több mint 900 hold. Egerszegi birtok szőlőkkel együtt 1893.február hó 1 - t ő l
több évre haszonbérbe kiadó.
Szép uri lakház kerttel és gazdasági épületek jó állapotban vannak.
Bővebb felvilágosítást ad és a birtokot bármikor megmutatja M á r i a f f i L a j
o s Maros-Szt.-Györgyön, posta- és vasútállomás Maros-Vásárhely.
L.Köztelek 1897 augusztus 7
-1940-ben a gazdakör elnöke Mudra Alajos
L. EMGE
Marosugra

Haller kastély

Marosugra:Haller kastély.1907
191

-Itt született 1944. január
helytörténetíró, újságíró

12-én Komán

János pedagógus,

költő,

L .Wikipedia
-Parkja ,kertje és istállói voltak .
- Ugra határán (a Korehegy nevű szőlő alján)
L. Orbán Balázs A székely
Marosvásárhely.

Kendeffy palota

-A palotához több melléképület, valamint egy kert is tartozott,….
L.Központ
- a XV.században oppidum,mezőváros
L.Borossy
- (1467. máj. 27.)
A kolosmonostori convent tiltó levele szerint Vincze barát, a szentkirályi
pálosok priorja, meggyesfalvi AlárdLászlót, Pétert, szentannai Székely Ambrust
és a szentkirályi és székelyfalvi székelyeket a kolostor némely szántóföldeinek
és erdeinek élésétől tiltja.
L.Barabás
-M [aros] vásárhely 1616-tól fogva királyi város. Annak előtte mezőváros
volt, mely hat falukból állott öszve; ezek voltak: Nagy- és Kissásvári,
Gundolyfalva, Benefalva, Kisfalud és Székelyfalva.
Régen Székelyvásárhelynek, deákul Forum Siculorumnak hívatott,
minthogy a székelyek azon ökröket, melyeket a régi szokás szerint a királynak
koronázásakor, házasságakor vagy elsőszülöttjének születésekor adni
szoktak mind ide hajtották, és azok is, akiknek magoknak nem volt, itt vették
meg a királynak adandó ökröket; és oly alkalmatossággal itt nagy ökörvásár
tartatott.
L.Teleki Domokos
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Marosvásárhely cimere
A legrégebbi székely cimer
-1444-ben itt ferences kolostor alakul.(újjászervezéssel)
- új kolostor alakul 1735-ben
L. Bicsok
(1467. máj. 27.)
A kolosmonostori convent előtt Vincze szentkirályi pálos perjel
meggyesfalvi Alárd Lászlót Kisfalud végén a Maroson szándékolt malom
építésétől tiltja.
-1523. jun. 15. Hóderfája.
Héderfájai Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és székely alispán előtt
szentkirályi Csányi Balázs Székelyvásárhelyena Maroson levő malma fele
harmadrészét tartozékaival özvegy nagybölöni Forró Mihálynénak huszonöt
arany forintért zálogba veti
L.Barabás
-„….az 1552-es marosvásárhelyi országgyűlés súlyos büntetés törvénybe
iktatásával kivédte a gyümölcsösöket és a virágoskerteket.”
L. Fekete Albert
- Maros- Vásárhely főbírája és tanácsa a városi kovács-mesterek kérésére,
az ország és város elpusztúlása közben megszűnt czéhek és elveszett régi
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kiváltságaik helyett, immár megsokasodván, kovács-czéh alkotását megengedik
és őket kiváltsággal és czéhszabályokkal látják el.
Kelt M.- Vásárhelyt 1641. febr. 28-án.
Csak a minket érdeklő része.!!
-“Mindazonáltal a szántó vasakat ő kegyelmekehez nem ragasztják.,
hanem az itt való városi atyánkfiainak affélét indifferenter szabados lészen
megvenni.”
-“III. Az kovács mesterséghez illendő és nézendő mívet avagy műszert,
kit ők mesterségekkel tanúlnak, úgymint kaszát, sarlót, fejszét, kapát és akármi
névvel nevezett új mívet is, senkinek árúlni, s nyerességre is megvenni meg
nem engedtetik külömben, hanem az itt való lakos és városi atyafiak
megvehetik ugyan és másunnét is elhozhatják a kaszát és sarlót s házoknál
tartván azt száza számával adhatják s árúlhatják, mind sokadalmas és egyéb
időben is indifferenter; de készen, úgymint egyenként árúlni, adni, az
sokadalom estin és napján kivül az itt való városiatyafiaknak is tilalmas lészen.
Az külső hellyekrűl, várasokról hozott míveket penig, mind kasza, sarló, fejsze,
kapa es egyéb új míveknek is árúlása az szabad sokadalom napján kivűl
mindeneknek tilalmas lészen.”-“V. articulus. Hogy a kovácsi czéhbéli mester
atyafiak is az ő tisztekben és hivataljokban úgy járjanak és forgolódjanak, hogy
a fellyűl megírt eszközöket, avagy műszereket ők is meg ne fogyatkoztassák,
hanem mindenkoron continue elégséges mivek légyen mind kasza, sarló, fejsze
és kapa, hogy így se magunk egész városúl,se penig az külső rendek is azok
miatt meg ne fogyatkozzanak, mert ők is, ha ebben megcsüggednének és
hátrább állnának, ez is az articulus töllök tolláltassék és abrogáltassék.”
-“IX. articulus. Mivel penig az czigányok is afféle új mívben avagy
mivelésben igen gyakorta belé elegyítik magokat, vagy tud nak hozzá, vagy
nem (noha ők az város közzé semmi szedő-vedőt nem igen praestálnak), azért
ennek utánna, azoktól is afféle új mív, úgymint: szekér-, kerék- és tengely-vasak
is, ásó, kapa, patkó csinálás tilalmas lészen; de az foldozástól, ó-szerszám
vasazás, ásó, kapa, szántó-vas nádlás, fejsze aczéllás nekiek is szabados lészen,
mert attól meg sem tilthattyák őket is.”
-Apafi Mihály fejedelem a marosvásárhelyi ev. ref. lelkészek számára a
városi bortizedből még Bethlen Gábor által rendelt évenkénti 40 veder bor
kiadását helybenhagyja és újra elrendeli.
Kelt Szász-Medgyesen1662. okt. 26.
L.Székely oklevéltár
- Marosvásárhely egyik sajátos színfoltját képezte a „szántócéh”, amely a
kézműves céhek mintájára jött létre, és először 1519-ben említik. 1657-ben a
város 19 céhe közül ez volt a legnépesebb a maga 82 tagjával. Privilégiumait
1751-ben újították meg. Az 1764-es statútum pontról pontra követi a
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kézművescéhek szabályzatait. A céhrendszer felszámolása után szántócéh
tovább folytatta működését a két szántótársulat formájában. A város egy a XIX.
század végén készült leírásában még így emlékeztek meg róluk: a földművelő
polgárok nagy része a Szántó utcában lakik, „szorgalmas, munkás nép, mely a
mezei munka mellett mindig egy-két marhát is hizlal, eladja, soványt vesz,
ismét kiépíti, s így kereskedik. Asszonyaik tejet, veteményt hordanak egyes
házakhoz és a piacra eladni. a marosvásárhelyi polgárok gazdálkodásának része
volt a szőlőművelés is. …………….a szőlő részben státusz-szimbólum volt,
részben pedig a városi kiváltság szerves része. Szent Mihály- és Szent Györgynap között ugyanis idegen a városba bort be nem vihetett és nem árulhatott, ez a
polgárok kiváltsága volt, és jövedelmük egyik forrása.
L.Pál
-itt található Teleki Domokos herbáriuma az 1784-1788 évek közöttről.
Hét kötetben,280 lapon. Legrégebbi lapja 1677-ből amin a Secale visu rarissima
két fejű rozs található. Ez a legrégebbi magyar herbáriumi lap. Itt szerepelnek
először a népi megnevezések is.
L. Magyar Nyelvőr 2001 jan-márc szám.
-M. V á s á r h e l y t gyógyszerárus Brandecker Simon is szép kezdeteket
indított eperfa telepitésben.
L.Nagy
-vásárhelyi faiskola- :1902-ben 10 hektáros faiskolát hoznak létre.
-vásárhelyi tyúkfarm:1904-ben itt alakul meg az első erdélyi tyúkfarm
L. Pál Judit
-„Az agrártermelés perifériáival a millenniumi évek mezőgazdasági
minisztere,Darányi Ignác intenzíven foglalkozott. Egymást követően, a kedvező
tapasztalatok alapján, három miniszteri kirendeltséget létesítettek, hogy
a"primitív állapotok megszüntetésében" a vármegyéket segítsék, és ahol kell,
ellenőrizzék. Munkácsról szervezték
a
"rutén
akciót"
(1897-től),
Marosvásárhelyről (1902-től) a székelyföldi, Zsolnáról (1908-tól) a felvidéki
Hegyvidéki Kirendeltség munkáját. Tanfolyamokat, mintagazdaságokat,
parasztbérleteket létesítettek, hogy a tömeges kivándorlást fékezzék, a
gazdasági eredményeket javítsák.”
L.Romány Pál :A tanyavilág és a falukutatás a harmincas években—
KiadványokM a r o s v á s á r h e l y . Négy országos vására tartatik. Sz. Márton napi
dohányvására leghíresebb az egész országban; az ekkor itten találtató
dohánybálok számát meghatározni nem lehet, de nem hibázunk ha azt körül
belől 100,000, teszük. Ezen vásár áruczikkjei közt még szarvas marha,
gesztenye, mustár emlitést érdemelnek. —
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Sára-napkor
nevezetesebb
árruczikkek-,:
pokrocz-,
gyapott,
czondraposztó, vászon. Úr-napkor tinó és apró marha, virág-napkor inkább az
igavonó szokott elkelni.
L.Nagy
-ott vannak Vásárhelynek szép nyaralókkal,borházakkal és csinos
gloriettekkel tarkázott szőlői.
-Határa„.....mely 5732 hold 593 négyszög öl terjedelemmel bir. Ebből
erdő 1377 h. 182 négyszög öl, szőlő 163 h. 833 négyszög öl, a többi szántó és
kaszáló ..”
-„Okmányok által is támogatott hagyomány szerint e helyen szokták volt
a székelyek a magyar királyok alatt az ököradót beszolgáltatni........”
-„ 1554-ben Dobó István és Kendi vajdák a Maroson való malom épitésre
adnak szabadalmat Vásárhely lakóinak “
L. Orbán Balázs A székely
-A trágyának a szekérről történő lehúzására és a kupacok kialakítására
egy horog alakú kétágú szerszámot, ún. ganajvonót használtak. Ezt Erdélyben
már a 17. század első felében feljegyezték, 1632: „eg’ gane uono uala a
kezebe...” (Marosvásárhely), de elterjedtségét – legalábbis ezen a területen –
további adatok is bizonyítják, 1679: Ganaj vono nr. 1 (Uzdiszentpéter Kolozs
m. SzT. 4: 517).
L.Magyar Néprajz II.k.
- …….Marosvásárhely 1733-as összeírásakor hat embert találnak, akinek
a halászat a fő foglalkozása,…….
L.Dankanits
Marosvásárhely
-Négy országos vására tartatik. Sz. Márton napi dohányvására leghíresebb
az egész országban; az ekkor itten találtató dohánybálok számát meghatározni
nem lehet, de nem hibázunk ha azt körül belől 100,000, tesszük. Ezen vásár
áruczikkjei közt még szarvas marha, gesztenye, mustár említést érdemelnek. —
Sára-napkor nevezetesebb árruczikkek-,: pokrocz-, gyapott, czondraposztó,
vászon. Úr-nap-kor tinó és apró marha,Virág-napkor inkább az igavonó szokott
elkelni
L. Nagy Ferenc
-Helynevek:
Agyagos, Barom piacz, Berek, Bodon pataka, Czéllövő, Czigánymező (a
városban), Czigánysor, Csere erdő, Darvas álé (a városban), Dinnyeföld utcza.
(jelenleg Kör-utcza a városban), Disznó piacz, Elba (sétatér), Fazakasak rétje,
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Hideg völgy, Hóhérok gödre, Holt-Maros, Húgyó domb, Kádárok berke, Káli
patak, Kálvária, Kecske-köz (ma Petőfi-utcza a városban), Kis hegy, Királykút,
Klastrum-utcza (a városban), Kollégium játszóhelye, Kosár domb, Kosár domb
dűlője, Kőlábak (a városban), Köves domb, Lóvásár-tér, Mészárosok rétje,
Nagy erdő, Nagy hegy, Nagy Bolygó, Német város (a városban), Palásköz (a
városban), Papok csorgója, Páterek malma, Poklos patak, Postarét, Régi
baromvásár-utcza (a városban), Régi disznópiacz (ma Szt.-György-tér a
városban), Régi kollégium játszóhelye (a Teleky-kertben), Régi zsidó temető,
Róka, Róka pataka,Sásvári, Somostető, Szentannai berek,Szénpiacz (a
városban), Szökőkút (a városban),Tatárok szállása, Teleki-kert, Temetők,
Trébely, Trébely útja, Tyúkszer- utcza, Unomáj, Uszoda helye (a városban),
Vágott berek, Vállús kút, Vár, Vár csorgása, Vár gödre, Vár kútja. (E négy
utóbbi a városban.)
L.Székely oklevéltár VI.k.

Megjegyzés : Jónak találtam befogadni az utcák elnevezését is, mert
ebbők megtudjuk, hogy a vásárhelyi föld agyagos, és dinnyét is
termesztettek, sertés, baromvásár és lóvásártere is volt(sőt régi sertés
piacuk is volt), dolgoztak a városban fazakasok, kádárok, mészárosok akik
a rétek tulajdonosai is voltak, a páterek malmot működtettek.A Teleki-kert
dísznövények, díszfák, virágok, gyümölcsfák, szőlők esetleg zöldségek
meglétére is utalhat. Kútként válus kutat használtak az állatok itatására.,
ez azt is jelzi, hogy a piacokra a saját állataikat is felvezették.A Tyúk-szer
utca megléte nagyobb mennyiségű baromfi tartást jelezhet.
Kiss Károly
-Bodor Péter székely ezermester felépiti –tisztán fából, vasszegnélkül-a
régi marosvásárhelyi Maros –hidat 63 m hosszú és 8 m széles.-1818L.Csetri
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-Gazdasági előadások Maros-Vásárhelyen. A Gazdasági Egyesületek
Országos Szövetsége a maros-tordamegyei gazdasági egyesülettel karöltve a
kolozs-monostori gazdasági tanintézet tanárai közreműködésével MarosVásárhelyen f. évi márczius hó 12., 13. és 14-ik napján gazdasági előadásokat
fog tartani a következő programmal: márczius 12;, 13. és 14. d. e……... Dr.
Baintner Ferencz tanár:„ A növény ele táplálkozásáról", ugyanazon napokon d.
e………, Páter Béla tanár: ,A mivéleti növények — főként a gabonafélék —
betegségeiről és élösdieiröl/', végül ugyanazon napokra d. e………. Dr.
Szentkirállyi Ákos igazgató : „A fejős tehenek neveléséről és a tejről". Amint
értesülünk a Maros-Tordamegyei Gazdasági Egyesület ezen kedvező alkalmat
— midőn előreláthatólag számos intelligens gazda fog Maros-Vásárhelyen
egybegyűlni — arra is fel akarja használni, hogy a lóheremag és a komló
szövetkezési uton való értékesítésének kérdésében is értekezletet tartson. A
marosvásárhelyi gazdasági előadásokon a Gazdasági Egyesületek Országos
Szövetségét Forster Gézaaz OMGE. igazgatója fogja képviselni.
L.Köztelek 1900 március 7
-Magyar Királyi Növénytermesztési és Növénynemesítő Kísérleti Intézet
(Mosonmagyaróvár) 1941-ben- Állami intézmények: Budapest, Szeged,
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagybakta, Újvidék
L.Kajdi Ferenc 1

Marosvásárhelyi Cukorgyár 1914-ben(Segesvár hibás felirattal)
„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
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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.
L. Bodolai Gyöngyi
Bereczki Máté barátai:.
Lokodi paris alma
Néhány évtized előtt Erdélyben lépett a világra. Nevét viseli annak, a ki
magról nyerte vagy talán csak fölfedezte. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam
Maros-Vásárhelyről, a maros-torda megyei gazd. egylet titkárától Lokody
Jánostól, a kinek atyjáról keresztelték el ezen almafajt az erdélyi
gyümölcsészek.
L. Bereczki Máté IV.
Kendeffy kastély
A telekhez eredetileg melléképületek és …….nagyméretű kert tartozott.
Különösen Erdélyben jelentkeztek korán a szövetkezeti törekvések.
Marosvásárhelyen már 1840-ben alakult az első szövetkezeti intézmény,
melynek címe „Maros-széki Tüzkármentesítö Társaság" volt.
-Marosvásárhelyen 1907 januárjában alakul meg az első gazdakör
Tótfalussy József ref. lelkész kezdeményezésére.Támogatta Bernády György
polgármester és Koós Mihály kirendeltség vezető.1907 tavaszán 761 K 20f
értékben gazdasági gépeket kaptak a kirendeltség közbenjárására 30 %-os
árkedvezménnyel,kedvezményes vetőmagbeszerzésben is részesültek.
L.Székely szervezetek
-Székelyhídy Viktor 1903-ban a marosvásárhelyi Székely Gazda, „Rend a
gazdaságban” címû rovatában közölt sorozatot különbözõ mezőgazdasági
témákról: az udvar berendezéséről, a trágyakezelésről és a trágyázásról, a
komlóskertek felújításáról, a gyümölcstermesztésről, az állatok téli
takarmányozásáról, a székely kivándorlásról, a székely cselédek romániai
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sorsáról, stb. Keller Gyulának ugyancsak ott jelenik meg részletes cikke a
mezőgazdasági háziiparról.
L.Roth
-Marosvásárhelyen a 612 családfő közül 368 volt „városi”, ezek 64,67%a kézműves és kereskedő. A „városiak”-nak általában több földjük és állatuk
van, mint a többieknek, de még így sem érik el a falvak átlagát.
-A szőlő ritka jelenség a Székelyföldön, csak a peremterületeken fordul
elő. Marosvásárhelyen azonban hozzátartozott a város életéhez, minden
polgárnak volt egy darab szőlője is
L.Pál
-Szathmári S. Ferenc az 1873-ban nagy aranyéremmel kitűntetett „két
marha után való” vertvas ekéjét, bronzérmes kukoricamorzsolóját és az 1872ben nagy aranyérmet nyert „görbe göröndélyû”, valamint szóró- és
választóekéjét hirdette a Magyar Polgár reklámoldalán, a kitûntetés tényét
grafikailag is kiemelve.
-a Székely Hírlap 1871 júliusában örvendezve közölte, hogy hamarosan
gazdasági gépgyár fog megalakulni Marosvásárhelyt, a híres Bodor Péter
unokája, Szathmári S. Ferenc irányítása alatt.
-Szathmári 1872-ben be is jelentette marosvásárhelyi gazdasági
gépgyárának felállítását, melyben a helyi viszonyokhoz alkalmazott, s minden
idõben megrendelhetõ agrár gépeket gyártott és javított. A gépek széles
skálájából [ekék, kapák, boronák, hengerek, rögtörõk, vetõgépek, szénagyûjtõk,
cséplõgépek, választórosták, kukoricamorzsolók,szecska- és répavágók,
szõlõzúzók] a „minden jól rendezett háztartásnál nélkülözhetetlen” szivattyús
kútját jelölte meg figyelemre méltónak.
-a marosvásárhelyi Szathmári S. Ferencz utóda, Csiszér Lajos, aki
gépmûhelyében mindennemû gépek kijavítását szolid, mérsékelt díjak mellett
végezte, „a jó munka és az anyag azonosságáról” felelõsséget nyújtva, bármely
gyárban is készültek azok.
-A Maros-Vidék 1878-ban, majd a sepsiszentgyörgyi Nemere a prágai„Umrath és társa” mezõgazdasági gépgyárából származó kézi és vonóerõre
berendezett járgánycséplõgépeket ajánlotta az addig lóval nyomató
középbirtokosoknak, akik nem engedhették meg maguknak, hogy
gõzcséplõgépet vásároljanak. Ezek, a már célszerû szalmarázóval ellátott, rámán
álló vagy keréken járó cséplõgépek „sem nagy erõt, sem pedig érzékeny
vételárt” nem igényeltek, – a méltatók szerint könnyû árásúak, tiszta cséplésûek,
szilárd készülékek és nagy munkaképességûek voltak. Kategóriától függõen 1–8
ló vagy ökör hozhatta õket mozgásba. Marosvásárhelyt a „Creek”-hez címzett
Törpényi János vaskereskedésében lehetett õket megrendelni,………. Kínálata
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akkorra kiterjedt sorvetõgépekre, egyetemes ekékre, lóherefejtõ gépekre és
egyéb mezõgazdasági gépekre.
-a marosvásárhelyi – Teleki Samu és Haller György irányította –
gõzcséplõgép társulat, amely évrõl évre egyre több géppel jelent meg a piacon.
1871-ben büszkén jelezte, hogy beszerezte arra a csépeltetési idényre a
harmadik gõzcséplõgépét és a faaprításhoz helyenként szükségeltetõ fafûrészelõ
gépét. Ezekkel három különbözõ térségben dolgoztatott: Marosvásárhely és
Kolozsvár között, Marosvásárhely, Szászrégen és Vécs között, illetve
Marosvásárhely, Fehérvár és Marosillye között.120 1873-ban már 4 tökéletesen
felszerelt cséplõgéppel vállalt munkálatokat, jelezve, hogy „az idényre a repce
csépelését és a törökbúza morzsolását, szintén üzlete körébe felvette.” A
birtokosok és haszonbérlõk idõrendi besorolásuk érdekében a társulat igazgató
választmányánál kellett jelentkezzenek .
L.Roth András
-Az 1873-as bécsi világkiállításon a nemzetközi borverseny zsürije
Almássy Lajosnak, Erdélyország, Maros-Vásárhely, különféle boráért érdem
érmet adott.
L.Borászati 1873 szeptember
-Kitüntetett bortermelő.
A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában díszoklevélleli
kitüntetést ítéltek meg Báró Apor Károly M.-Vásárhely. Kitűnő minőségű
rajnai rizling- és tramini boraiért.
L.Borászati 1885 október
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-Az ezredéves kiállításon kitüntették a sokoldalu vetőmag termelésért a
Maros-Torda megyei gazdasági egyesületet.
L.Köztelek 1896 november 28
-Az ezredéves kiállításon versenyképességért kiállitási éremmel tüntették
ki Gáspár Antal, gyógyszerészt, Maros-Vásárhely.
L.Köztelek 1896 december 2
-Czukorrépatermelő gazdák értekezlete Maros-Vásárhelyt. A Nyitra
megyei gazdasági egyesület által megindított mozgalom immár az ország
legtávolabbi vidékein is viszhangra talált. A Maros-Torda vármegyei gazdasági
egyesület az OMGE. felhívására értekezletre hivta egybe a czukorrépatermelő
gazdákat, hogy ily módon az OMGE. által egybehívandó országos értekezletnek
anyagot szolgáltassanak, illetve óhajaik, panaszaik ott kifejezésre jussanak. Az
értekezletet sófalvi Illyés Lajos a maros-torda megyei gazdasági egyesület
alelnöke hivta egybe folyó 11-re Maros-Vásárhelyre. A kitűzött napon a vidék
gazdái nagy számban jelentek meg, ugy, hogy bár a czukorrépatermelés e
vidéken csak pár éves, annak fontossága minden törekvő gazda előtt ismeretes.
De kétszeresen van panaszra oka a maros-tordai gazdáknak, mert őket a
czukorkrizis ugy. is mint termelőket, ugy is mint gyárosokat sújtja, mert a
marosvásárhelyi czukorgyár a gazdák részvényein épült fel. Annál is inkább
érezniök kell a czukorkrizist, mert a kartelben álló finomítók valósággal
bojkottálják s összes czukortermelésükkel a külföldre vannak utalva. S ez a
körülmény adta meg az értekezlet jellegét. Az értekezletet Illyés Lajos nyitotta
meg a megyeház nagytermében s üdvözölve a megjelenteket az egylet nevében,
felkéri az értekezletet, hogy elnököt válaszszon. Az értekezlet egyhangúlag
Illyés Lajost választja elnökké, aki elfoglalván az elnöki széket, üdvözli az
OMGE. kiküldöttét RubinekRubinek Gyulát s az értekezletet megnyitja. Maga
az értekezlet három irányban tárgyalta a gazdák bajait és sérelmeit. Első sorban
a helyi panaszokkal végeztek, mi annál könnyebb volt, mert a marosvásárhelyi
czukorgyár igazgatója jelen lévén, a felhozott s indokolt bajok jövőben való
orvoslását igérte meg. A másik két irány országos szempontból tárgyalta a
czukorrépatermelés kérdését. Igen üdvös határozatokat hoztak Tímár János a
czukorgyár igazgatója javaslatára a czukorrépatermelési szerződések és az
átvételezés ügyében. Szakáts Péter, a marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamarai titkár indítványára pedig kimondották egyhangúlag az önálló
vámterület szükségességét, mely . egyszerre megszüntetné Magyarországra
nézve a czukorkrizist. Végül Rubinek Gyula hosszabb indokolás kapcsán
beterjeszti elfogadásra a pozsonyi értekezlet által elfogadott határozatokat,
amelyek a közös vámterületen bélül is megoldásra juttatnák a czukorkrizist,
amely határozatokat az értekezlet egyhangúlag elfogadja mint olyanokat,
amelyek az önnálló vámterület elejtése esetén ugy a czukoriparnak, mint a
répatermelőknek javukra szolgálnának. Az értekezlet Szakáts Péter indítványára
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a hozott határozatokat áttétetni határozza a megyei gazdasági egyesülethez, oly
kérelemmel, hogy azokat az OMGE.-nek meg-küldje s egyúttal az
egybehívandó országos értekezleten a maros-torda
megyei czukorrépa
termelők érdekeinek képviseletére kiküldöttekkel vegyen részt. Ezzel a
czukorrépatermelők ötödik vidéki értekezlete, véget ért.
-A Maros-vásárhelyi országos baromvásár 1897 év április hó 6-án fog
megtartatni, a kirakóvásárt pedig-8-án tartják meg
L.Köztelek 1897

február 13.

-Erdélyi hizó ökrök eladók Budapesten.
Br. Bors és tsa, M.-Vásárhely... Farkas & Illyés, Marosvásárhely
L.Köztelek 1897.július 24
Haszonbéri hirdetés.
Marostorda megyében Maros-Vásárhelytől három kilométer
távolságban országút mellett fekvő gróf Toldalagi nővérek tulajdonát képező
több mint 900 hld. Egerszegi birtok szőlőkkel együtt 1898. f e b r u á r hó 1 - t
ől több évre haszonbérbe kiadó, Szép uri lakház kérttel és gazdasági épületek jó
állapotban vannak.
Bővebb felvilágosítást ad és a birtokot bármikor megmutatja . .
M á r i a f f i L a j os
Maros-Szt.-Györgyön, posta- és vasútállomás Maros-Vásárhely
L.Köztelek 1897 augusztus 4
Egészen új magburgonya.
Gáspár-féle „Székely kincs" két kitűnő faj keresztezéséből nyert: korai
rózsaszín kifii burgonya mely mesés bőtermősége és betegségellentálló
képességénél fogva eddig páratlanul áll.
A gumó alakja: kifli. Szine: szép rózsaszín. Husa: sárga. Érési ideje :
julius közepétől váltva érik de azért májusig csirázatlanúl eltartható.
Mint kitűnő csemege és leghálásabb gazdasági faj méltán nevezhető a
jövő burgonyájának. 50 Ko. 6.50, 25 Ko. 3.60, 10 Ko. 2.—5 Ko 1,20, Kapható
Gáspár Antal gyümölcstelepén
Maros-Vásárhelyt
L.Köztelek 1899 március 4
szőlészeti borászati

-1913-ban Marosvásárhelyen
működött.

felügyelőség

L .Csoma Zsigmond
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Heti vásár a századelőn.
A székely kongresszus őstermelői szakosztálya alaposan tárgyalta a
gyümölcstermesztés ügyét .Gáspár Antal marosvásárhelyi földbírtokos az
okszerű gyümölcstermesztés meghonosítását a jövedelemkiegészítés miatt
tartotta fontosnak.
-1902-ben a kirendeltség itt 10 kat.holdas gyümölcsfaiskolát hozott létre.
-a minisztérium itt állami faiskolát tartott fenn ahonnan a községek
díjmentesen vagy kedvezményes áron gyümölcsfa csemetéket és oltóvesszőket
osztott ki.
-1903-ban a Marosvásárhelyi Első Szántó Iparostestület sorvetőt,
lóherevetőt, és szecskavágót kapott a kirendeltségtől.
-1903-ban a kirendeltség a Maros-Torda megyei gazdasági egylettel
Marosvásárhelyen egy komlótelepet hoz létre termelési kisérletek és
dugványok előállítására.
-1903 tavaszán agregológiai vizsgálatokat indítanak s evvel
párhuzamosan mintaszőlőtelepet hoznak létre az amerikai oltványok
megismerésére.Itt 3500 oltvánnyal oltványszőlő telepítés indúlt el, amerikai és
erdélyi szőlőfajtákkal.
- a tárca támogatásával itt 1903-ban szénkéneg raktárt építenek.
- 1904 tavaszán önálló szőlészeti borászati felügyelőséget hoznak létre a
tordai idevaló helyezésével.Vezetője Szemere Bertalan.
- 1904-ben Marosvásárhelyen baromfihizlaló telepet hoznak létre.
- A kirendeltség javaslatának megfelelően a minisztérium felemelte a
Marosvásárhelyi Úrlovas és Versenyegylet évi segélyösszegét,ezzel kiemelte
annak lóversenyét a helyi versenyek sorából és vonzóvá tette a magyarországi
istállótulajdonosok számára is.Az 1904 évi versenyeken az erdélyi lovak már
magyarországiakkal mérték össze képességüket.
-a
Magyar
Kölcsönös
Állatbíztosító
Marosvásárhelyen külön szervezetet létesített.

Társaság

- 1905-ig értékes ménekkel fedeztető állomás jön létre.
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1909-ben

-az erdélyrészi akció 1909-ben a mintaméhessel
kapcsolódóan
nyúltenyésztő telepet hoz létre,ahol belga hús és ezüst szörmenyúlat
tenyésztettek.A méhészeti tanfolyamon résztvevők nyúltenyésztési ismerteket is
elsajátithattak.
-a kirendeltség mintaméhest hozott létre Tótfalussy József református
lekész szőlőjében 1000 négyzetméteren,vezetője Boczonádi Szabó Imre ismert
méhész.
-1905 őszén a marosvásárhelyi Cukorgyár Rt. Megismerés céljából
30.000 q mésziszapot ingyen adott a gazdáknak.
-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.
-1906 szeptember 1-től Marosvásárhelyen
a Marosvásárhelyi
Takarékpénztár Rt. nyit kirendeltséget az egész Székelyföldre ,sőt az egész
Erdélyrészi megyékre is.
-1909-től a Székely Gazdák Szövetkezete –marosvásárhelyi központtal
székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi fiókokkal –forgalmazott gépeket és
eszközöket.
-Az erdélyrészi-székelyföldi kirendeltség gépkiosztási akciójának
eredményeként a Székelyföldi Gazdák Szövetkezete
marosvásárhelyi
központja 1908-ban és 1909-ben közel 1millió K. értékben adott el gépet.
-a segélyakció Marosvásárhelyen
minőségű dinnyemagvakat adott.

25 termelőnek

kisérletképpen

jó

-Az első házipari tanfolyamot a marosvásárhelyi Székely Iparmúzeumban
rendezték meg amely 1903 július végétől 3 hónapon keresztül tartott.
-a gazdaköri tagok feleségei és lányai számára a kirendeltség gazdasági,
közegészségügyi, gyermeknevelési, háztartási tárgyú alapfoku előadásokat
tartott, Marosvásárhelyt 1913 őszén 8 heteset.
-A kirendeltség a Kolozsvári Gazdasági Akadémia diákjai részére
ötnapos tanulmányi kirándulást szervezett júniusban Székelyföldre.
Marosvásárhelyen az MGVSz túrógyárát átogatták meg.
L.Balaton Petra
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- a közhatalomváltozás után a gazdatársadalom fejlesztése és érdekeinek
képviselete céljából létrejön a Maros megyei Földműves Szövetség és a
Transylvania tejfeldolgozó telep marosvásárhelyi központtal.
- a Földműves Szövetség előbb gazdaújságot ad ki Barázda címen és
gazdanapokat ,gazdaköröket szervez. A harmincas évektől megindítják a
gazdakörökben az esti és vasárnap délutáni szakelőadásokat majd nyolc napos
tanfolyamokat szerveznek.
-1936-ban megnyílik Marosvásárhelyen a szövetség állandó irodája,majd
az Erdélyi Gazdasági Egyesülettel közösen vetőmagot, tenyészállatokat
vetőgépeket oszt szét. Kiállításokat szerveznek 27 gazdakört újraalapítanak 14
vetőgépet, tenyészállatokat oszt ki.
-a Transylvania tejfeldolgozó telepet 1936-ban hozta létre a Gazdasági
és Hitelszövetkezetek Szövetsége. A Szövetség már 1929 után megkezdte a
gazdák szervezését. Míg 1929-ben összesen csak két szövetkezet működött ,
1936 végén már 110 s amelyek az 1929ben feldolgozott 96.000 liter tejjel
szemben 1936-ban már 10 millió literen felül dolgoz fel tejet. Ugyanígy
növekedve a gazdáknak kifizetett összeg 1,5 millió lejről 24 millió lejre.
-A központ hosszúlejáratú hitelt adott az újonnan alakult
szövetkezeteknek,beszerezte a gépeket,s valamennyi külön dolgozta fel és
értékesítette a tejet. 1936-ban egy modern telepet hoznak létre ahova 17 község
szállította a tejet. A termékeket 27 képviseleten az országban/ebből 6 a
regátban/ Angliában és Palesztinában értékesítették.
-Működésének méreteit mutatják számadatai: 1936-ban 2.680.000 liter
tejet dolgoztak fel,a következő évben 6.205.100 litert. Kötelékébe nemcsak
marosszéki és megyei szövetkeztek tartoztak,hanem a szomszédos Kisküküllő
megyéből ,sőt Kolozs megyeiekkel is dolgoztak.
L. Bözödi György
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Marosvásárhely:Hangya Szövetkezet székháza,1942
-1940-ben a gazdakör elnöke ifj. Tordai Ferenc
-Háztartási tanfolyamot szervezett az EMGE Marosvásárhelyen az
1940-es év áprilisa és 1940 augusztusa között,ahol Bocz Ida ,Domokos Jolán és
Orbán Júlia tartottak előadásokat,az egészségtant dr. Fritsch Béla és dr. Horváth
Jenő orvosok adták elő.
L. EMGE
-Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag, háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari
csoportban Kovács Benedeknét.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-A Zöldmező mozgalom erdélyi zászlóbontása 1941 március 2-án
történt meg Marosvásárhelyen a marosszéki gazda és földbirtokos társadalom
lelkes részvételével.
L.Erdélyi gazda1941 április 1
-A baromfitenyésztés fellendítésére Marosvásárhelyen a Földmvelésügyi
Minisztérium 20 000 tojásos keltetőközpont létrehozását rendelte el, egy 1941
februári rendelet baromfitenyésztő mintaközösségek megszervezéséről
határozott. -1941-44-Marosvásárhelyen a Mezőgazdasági Vegykisérleti Állomás az
élelmiszerek, mezőgazdasági termékek hatósági ellenőrzését végezte.- 19411944-Marosvásárhelyen Gyümölcsészeti Felügyelőség létesült. A székely
megyékben minden megyeszékhelyen gyümölcsészeti intézőségeket és
növénytermesztési körzeteket állítottak fel.
- Ugyancsak marosvásárhelyi székhellyel létesült az EMGE Olajos
Magvakat Termelők Szakosztálya, amely a szója vetőmagot és oltószert ingyen,
minden térítés nélkül bocsátotta a termesztők rendelkezésére.
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-A mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamon 1941–
Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön 454 hallgató vett részt.

42

telén

-1944 februárjában Marosvásárhelyen gyógynövény-beváltói tanfolyam
indult -1944 február 14-18 között -a Hangya szövetkezet székházában.
-Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön középfokú gazdasági
tanintézet létesült, szintén Marosvásárhelyen sajt- és vajmestereket képező
mezőgazdasági tejipari szakiskola kezdte meg működését 1942-ben.
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, ilyent 1941– 42 telén Marosvásárhelyen szerveztek
L. Oláh Sándor

A marosvásárhelyi Mezőgazdasági Iskola .Kós Károly tervei alapján.Indult
1943-ban.
Benefalva Marosvásárhely része
Határnevek::1702 : Agyagos alatt (sz.), Kőves lábban(sz.), Benefalvi
temetőn fellyül (sz.)
L .Sepsiszéki
Meggyesfalva ma Marosvásárhely
parkkal és halastóval.

része

Lázár kastély-20 hektár
L. Keresztes Gyula
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-„….régebben a Bálintitt-és Kornis-kastéllyal büszkélkedett, most talán a
Lázárral”
L. Benkő József
-1940-ben a gazdakör elnöke Dakó Lajos ref. lév. lelkész
L. EMGE
-Medgyesfalván szeptember 14-én volt gazdanap a Hangya Szövetkezet
központi telepén. Az EMGE elnöksége részéről mindkét helyen Mikó László
alelnök, főispán, míg a kirendeltség részéről Anghi Balázs jelentek meg.-1941L.Erdélyi 1941-42
-Lázár Jenő (szárhegyi) gróf, volt országgyülési képviselő, szül. 1845.
okt. 12., a családnak azon régi főágából, mely 1702. nyert grófi méltóságot.
Tanulmányait befejezve, miután (1869) nőül vette Bors Rudolfine bárónőt,
medgyesfalvai birtokára vonult vissza. Itteni kastélyában a műfaragásra
rendezett be műhelyt, továbbá szövészeti iskolát alapított s a régi háziipart
akarta meghonosítani. Igen szép gyüjteményei vannak himzési mintákból és
korsókból. Az 1885-iki kiállításon külön szobát rendezett be saját faragásai
számára.
L.Pallas Nagy Lexikon
-Marosvásárhelyen a Nagyhegy szőlő dűlüben ,eladó egy tömben,három
hold szőlő,tizennégy hold szántó,gazdasági épületek ,nyaralónak is beillő
hétszobás lakással,konyha,kamra,pince, és cseléd lakással,méhészet mely áll 60
kaptárból méhek nélkül.
L.Erdélyi gazda 1941 április 1
-Meggyesfalvi ipartelep asztalosüzemének kaptár készítés céljából
bővítése-1944L.M.O.L.
-A Marostordavármegyei Állattenyésztő Egyesület 1942 december 17-én
szervezett tenyészbikakiállítást és vásárt Marosvásárhelyen ahova 63 bikát
hajtottak fel.
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L.Erdélyi gazda 1943 február 1
-Költségadomány kiutalása a marosvásárhelyi szőlészeti és borászati
kerületi felügyelőség részére.-1944-Marosvásárhelyi gazdasági szakoktatásai intézmények beltelkének
átvétele.-1944-Gondnoki munkakör betöltése a marosvásárhelyi középfokú gazd.
Intézetnél-1944L.M.O.L.
Marosvécs-

A vécsi Kemény kastély

- Werbőczi a hagyomány szerint – Marosvécsen írja a Tripartitum egy
részét
L .Bíró József
- Kemény Kálmán (Kolozsvár, 1838. jún. 7. – uo. 1918) Alsó-fehér és
Maros –Torda megye főispánja.
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-1861-ben megnősült, és gazdálkodni kezdett a marosvécsi uradalomban,
ahol mintagazdaságot alakított ki.
-1865-től részt vett a megyei életben. Szerepe volt a marosvásárhelyi
cukorgyár létesítésében.
-a kastély körüli kertben van a család sírhelye és itt van az 1935-ben
felállított Helikon asztal is.
L. Bicsok Orbán
-az 1648-ban felvett inventárium {várleltár} szerint a háborús
csataterektől biztonságos távolságra megbújó várkastély mellett nagy területeket
magába foglaló gyümölcsös-, virágos-, veteményes és szőlőskerteket műveltek
a szolgálatra kötelezett népek.
L .A vécsi kastély Erdély ma 2012 május 18 varak.hu
-Az 1784-es és 1796-os vizitációs jegyzőkönyvben 5 malmot, sertést,
bárányt és sajtot említenek.
L.drd. László Lóránt
-az erdélyi kastélyok legtöbbjének mai napig is a parkok a fő díszei;
ilyen, a marosvécsi fenyves park is.
-az erdélyi flóra bámulatos gazdagsága fellendítette a kertművészetet s
egyéni vonásokkal tette jellegzetessé.
L .Bíró József
A kastély parkja
A marosvécsi várkastély mögött hatalmas park található. A park kinézete
az évszázadok során lényegesen megváltozott. A somoskert, a sáfrányos, a
virágoskert, a méheskert, a vár körül rikoltozó pávák mára sajnos eltűntek, de az
embert, ahogy a vár közelébe ér hatalmába keríti a történelem szelleme. A
parkban néhány különleges fa törzsére rögzített latin megnevezés utal arra, hogy
itt valamikor arborétum volt. A kastélytól nyugatra megtalálhatóak a földvár
fűvel benőtt terepalakulatai. Sajátos élményt nyújt a két vár egymásmellettisége.
A parkban, a tölgyfák árnyékában (melyeket egyes vélemények szerint még II
Rákóczi György ültettetett) található a Kemény család sírhelye. Itt helyezték
örök nyugalomba báró Kemény Jánost, feleségét a vár úrnőjét, Auguszta Patont,
valamint leányukat Kemény Klió operaénekesnőt, az 1935-ben felállított, s ma
már jelképnek számító Helikon-asztal szomszédságában. A Helikon-asztalt
ünnepélyes keretek között 1935-ben adta át Makkai Sándor Kemény Jánosnak
és feleségének, mint a Helikon íróinak ajándékát.
-A kőasztalt Kós Károly készítette és felirata Kuncz Aladár emlékét
örökíti meg.
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-Itt található Wass Albert író sírhelye is, mely az utóbbi években valódi
zarándokhellyé vált.
L.Kastélyok
-1880 körül híres erdélyi szürkemarha gulyája volt.
L.Dr. Szentkirályi Ákos
-marosvécsi cseresznyevásárok. ”a vár előtt egy zsindelyes nyári ház,
mellett egy nagy gyümölcsös kert, benne alma, körte, meggy és szilvafák”
L .Nagy-Tóth Ferenc I.
-A falu lakóinak egykori gazdasági helyzetéről képet alkothatunk az
1895-ös mezőgazdasági statisztika adatai alapján. E szerint a 179 gazdaság 2080
hold területtel rendelkezett, melynek megoszlása a következő volt: szántóföld
853 hold, kert - 68 hold, rét - 269 hold, legelő - 343 hold, erdő - 395 hold, nem
termő terület - 152 hold. A gazdaságokban 138 igásfogatot használtak: 25 ló-,
34 ökör-, 77 tehén-, l-l bivaly-, illetve öszvérfogatot.
L.Bíró
Maros-vécsi ménes-1903.
Tulajdonos: Báró Kemény Kálmán
A ménes helye: Maros-Vécs, Maros-Torda vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 6000 k. h.
Alapíttatott 1880-ban.
Rendszerint állami és magán angol telivér mének használtatnak, így
legutóbb Branyicskó (Chislehurst-Basta) angol telivér mén állott a ménesben.
Állomány 30 drb. angol félvér anyakancza, Az egész lóállomány 140
darab körül váltakozik. Őszi és tavaszi elletés.
Tenyésztési czél:Kellő nemességgel bíró csontos apamének nevelése a
köztenyésztés czéljaira, és kitartó, szívós hátas lovak előállitása katonai
czélokra.
A méncsikók kivételével -melyek csupán bekerített helyen kifutóban
mozognak - szabad legelőkön jár a ménes.
Az eladásra szánt csikók előbb nyereg alatt, a lóavató bizottság részéről
visszahagyottak pedig később hámba idomíttatnak.
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A méncsikók, az ez iránt az állammal fennálló egyezség értelmében 3
éves korig felneveltetnek, a mikor is az alkalmasok a tavasz folyamán 1400
korona átlagár mellett átvétetnek.
L.Podmaniczky
- 1913-ban 1000 K. segélyt kapott a 2100 K –ból felépülő községi
apaistálló (bikaistálló és disznóól) épitéséhez.A kirendeltség támogatásával a
község közlegelőhőz jutott.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke ifj. Márton Mihály
L. EMGE
-Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag, háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari
csoportban Sütő Józsefnét.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Mája
- 1509. jul. 26.
A kolosmonostori convent előtt egyfelől Was Gergely,másfelől neje
Margit asszony, özvegy frátai Boncza Miklósné és leánya Boncza Magdolna, a
berekeresztúri nemesi udvarházat, a Meggyes ágon és a Halom nem Náznán
ágán birt két lófőségi tisztséget s a májai és kendői székely
örökségeket,……………
L.Barabás
- Székely őslakói régen fakitermeléssel s famegmunkálással foglalkoztak.
L.Wikipedia
- 1803: az ... allodialis szántó földekről azt mondhatom, hogy a trágyát
meg nem szenvednék, az oldalosokat héjábais trágyáznák, mert annak ideibenn
a víz minden 'sírját azon földeknek el szokta mosni (Mája)
L.E.M.Sz.T
- mégpedig Mája……híres gyümölcséről, főként almájáról és körtéjéről,
amelyek egész télen át romlatlanul és ízesen megmaradnak
L. Benkő József
-májai cseresznye: a ropogós cseresznye hazája
L.Erdély ma 2011 05 3
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„....Mája, mely a Gönczér bércze alatt gyümölcsösöktől körülölelve...”
van.
L. Orbán Balázs A székely
Dűlői:
-Egres,Pálfiföld,Csortos,Csere,Temetőtető.-szántók.
- legelő a Göncér alja.
L.Sepsiszéki
-Helynevek:
- 1579 : Thamás Cseréje megett (sz.), Bökőgy allya altallya Szeriben
(sz.), Bűkk főn (sz.), Vértes főn, Ropóban, Pad háton, hosszu kert megett
-1672 : Bőkőgy pataka (p.), Hoszszu hágojában (sz.), Kőzép lábban (sz.),
Csortosban (sz.), Gaso (sz.)
-1748 : Arannyas oldalon (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek:
Bökögy, Bökögy pataka, Bökögy útja átalja szeribe, Bükk (1672.),
Bükkfő, Csortos, Gasó, Hosszú, Hosszú hágója, Középláb, Ropó, Thamás
cseréje,Vértesfő. (Nagyobbára 1579-ből.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
Helynevek 1902:
Szántók. Átal, Bakacs-oldal, Baknyuzó, Borsos-kert, Bögözoldal,
Bökkögy-szege, Bökkögy-oldal, Csortos, Dori, Dori-patak, Fekete, Göncséralj,
Hosszu-hágó, Hosszu-hordó, Hosszu-tanorok, Kacsó kert, Kerek-csere,
Kerekföld, Keskeny-oldal, Kéthegy-köze, Középláb, Laposcsere, Lovász
kápolnája, Macskalyuk, Merőcsere, Mocsár, Nagyrét, Násza, Omlás, Omlásoldal, Orotvány, Padhát, Ponkod, Rihágó, Ropó-kert, Suvadás, Tekenyős,
Temető-mege.
Rétek. Borozda-hát, Bökkögy-réte, Bökkögy-hágó, Csókrétje, Csortos,
Gazsó, Göncséralj, Hosszú-haraszt, Hosszú-tanorok, Kacsó-kert, Kerek csere,
Kerek-föld, Keskeny-oldal, Omlás-oldal, Padhát, Ponkod.
Szőlők. Ropó, Ropófő, Telek.
Erdők. Bökögy-erdő, Hegyesfő erdő, Ipacs, Kistilalmas-erdő,
Kövesdomboldal-erdő, Lögös-szély, Nyiralj-erdő, Ördöngöstó-erdeje, Tóbokra.
L.Erdélyi Gyopár
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-1940-ben a gazdakör elnöke Sikó László
L.EMGE
Márkod.
-mégpedig Márkod…….híres gyümölcséről, főként almájáról
körtéjéről, amelyek egész télen át romlatlanul és ízesen megmaradnak .

és

L. .Benkő József
- “...Márkodfalu...”

mely,.................

gyümölcstenyésztéséről

nevezetes,

-„...E dombok egyikét Zak szőlőnek nevezik, mivel – a hagyomány
szerint – ott régen őr állott, s ha ellenség közelített, hírt adott; onnan eredett
aztán Zaklató neve, de később szőlővel ültettetvén be, az eredeti név
megrövidítésével lett Zak szőlő...”. „... 1721-ben csak 20 gazda lakta, ma már
136-ra szaporodott számuk „
L. Orbán Balázs A székely
Berecki Máté barátai:
Markodi alma.
-Származása. E jeles alma is Erdély egyik, ős gyümölcse. Nagy Ferencz,
tanár szerint Marosszék hasonnevü községében,Brandeeker Simon és Dr.
Bélteki Zsigmond, jeles pomologok a harminczas években fedezték fel és
„Markodi nözsér alma" csudálatos elnevezés alatt kezdették elterjeszteni. Talán
épen ezen csudálatos elnevezésnek is némileg a gyümölcs azon
fogyatkozásának is, hogy kedvezőtlen évjárással,húsában, a bőr alatt taplós
foltok támadnak, lehet felrónunk azt, hogy ez almafaj még napjainkban sincs
kellőleg elterjedve ?! —
Ojtóvesszejét 1874. óta többen is megküldötték hozzám. Fajfámon több
ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen.
Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart.
Minősége. I. néha pedig csak II. rendű csemege- és háztartási gyümölcs.
L.Bereczki Máté III.
- szilvapálinkájáról és gyümölcséről híres Innen származik a valamikor
közkedvelt Márkodi nözsér almafajta” amely most már nincs,Sükösd Mihály
kertjében volt.......-nagyobb a ponyik almánál ,laposabb, inkább zöld.......őszi
alma volt „1917-ben felsorolt helyi körte fajták-„Búzával-érő-körte,Torzsátlan
körte(nagy, sárgás-zöld,fojtós),Nyakas körte(mert nyaka volt),téli és nyári Háj
körte,Sós körte,Tinó lábú körte, Bikatök körte, Vörösbelű körte, Méz körte,
Bölkényi körte, Vásárhelyi körte, Csókfalvi körte
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
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-Batul- és Pónyikfák, ők a legkomolyabbak, mint valami ősnövények
állnak itt .
L. Pomona
-legelője: Kada
L.Sepsiszéki
Helynevek:
- 1579 : Soogh orotványában (sz.), Kendő pataka mellett az al Kendőben
(sz.), Hosszu mál pataka mellett (sz.) Kápolna főben (sz.), Szilos kútnál (sz.), al
Kendőben (sz.)
-1748 : hegymegi (sz.)
L. Imre Barna
-1940-ben a gazdakör elnöke Siklódi Zs.P. János
L. EMGE
Mezőbanyica

-a Bánffy udvarház,

-egy nagy parkkal, virágoskerttel” ….a domboldalakon szőlővel,
gyümölcsössel övezve.”
L. Keresztes Gyula
-Banyica a gróf Bánffy tisztája-teher nélküli birtoka ,kinek itt óizletű
udvarháza van.Van hozzá, kert (hajtóágyak-melegágyak) s két virágház.
- de grófjuk mindkét falu-Harasztos,Banyica- szabályozta-a per alatt nem
vetettek-lett is változás a felosztásban.
- A határ mind gabonát mind bort jól terem…..jövedelem az erdőből és a
juhtartásból.Évi jövedelem 20-25.000 forint.
L.Dr.Szentiváni
-1814: a' mi a' Gabona béli Gyűjteményeket illeti. . ., azoknak el
tsépeltetéseket, és szükséges helyre való Fordittásokat . . . sem tselekszi
[Banyica K; BfR 117/1)
L.E.M.Sz.T
-Harasztos felől érkezve a Bánffy udvart látjuk meg a faluból legelőbb.
Elöl gyümölcsös, park és virágoskert, s felette a domboldalon szőlő és
gyümölcsfaerdő fonja zöld koszorúba. Parkjában óriási akácok, jegenyék
állanak, s bennebb hárs, orgona, gyertyán, fenyő és vadgesztenye nő.
Maga az udvarház hosszú, földszintes épület. Két részből áll, melyeket
széles, fedett veranda foglal össze. E veranda fedeléből emelkedik az a kis
torony, melynek két harangocskája Banyica kevés számú magyar lakóit az
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ünnepeken imára hívja. Az épület főhomlokzata délnek irányul, s a szembe lévő
Avas-erdő alól látszik a kerttel és parkkal együtt a legszebben.
A faluban a nyugati oldalból láthatunk egy darabot belőle, de ennek nagy
részét aztán eltakarják a hársak és gyertyánfák, melyek az épület előtt álló
lejtős, gyepes udvart fogják félkörbe.
Különben ez az udvarház az egész közeli vidéknek is legnagyobb és legszebb
épülete. Úgy látszik, hogy rég a Bánffyak bírják a hozzá tartozó birtokot, s erre
a környékre kapta a család egyik legrégibb őse, Dénes mester is adományait
Ezzel az adományozással kapcsolatban olvassuk legelőbb a falu nevét
1228-ban, midőn a Gertrúd királyné megöletésében részes Simon bántól
elkobozzák erdélyi birtokait. A bosszú a királyné halála után későn következett.
A gyilkosság 1217-ben történt, és egy évtized múlt el addig, míg Simon
bánt utoléri a büntetés. Ekkor veszi el jószágait II. Endre, fiainak, a
püspököknek és a főuraknak közmegegyezésével, „mert hallatlan gonoszul
elvetemülve, kegyetlenül, tetőtől talpig fegyverben, a királyi korona gyalázatára
és kisebbségére, ravasz, vérszomjas cinkosaival összeesküdt és boldog
emlékezetű Gertrúd királyné halálában részes volt”.
L.Kelemen Lajos
Mezőbánd.

Tövísy udvarház, Sófalvi udvarház, Sándor udvarház,
L. Keresztes Gyula

Szabó István évfolyamtársam” a bándi cigány emlékére.”
Kiss Károly
A középkorban tiszta székely falu, némelyek szerint ez volt Cigla mezeje
a székelyek ősi letelepedési helye, ahová a hunok maradékai húzódtak vissza. A
faluba a 16 – 17. században beolvadt falvak: Székelygerebenes, Adósfalva,
Súgófalva, Kistelek, Csükmöd, Rózsásfalva és Egerháza. Az Omlás déli
csúcsán a középkorban vár állott. A 17. században több nemesi udvarházat
említenek itt, köztük I. Rákóczi György özvegyének, Lorántffy Zsuzsannának
udvarházát. 1857-ben a falu majdnem teljesen leégett. 1859-óta rendszeres
hetivásárai vannak .
-tt született 1853. október 19-én Agyagási Károly orvos, költő, műfordító.
L.Wikipedia
- Itt is számon tartott gyümőlcsös kertek voltak.
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
-1484. jan. 23.
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-A kolosmonostori convent előtt szentmihálytelki Tompa Mihály kötelezi
magát, hogy ha a nejét, Krisztina asszonyt, Suki Jánost és Mocsi Salatielt
egyenlő jogon illető bándi székelységet és halastavat idegenektől saját költségén
visszaszerezheti, azoknak felét a fele költsége megtérítése mellett ez
utóbbiaknak visszaadja, ellenkező esetben hatalombajon esettül maradjon.
- 1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi, harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
- 1501.III.23-án egy malmot említenek
L. Vistai
Határnevek:
Bándi agy, Csith völgy (1682.), Darakulya far (ma Derekulja, Drekulja),
Fekete, Felhágó (1369.), Halál útja, Határka (1647.), Határka patakja (1647.),
Hideg völgy, Hosszú hegy, Kigyóhagymás mező, Ludas domb, Nagy völgy,
Omlás, Papája (ma Popája, Rózsás pad, Rózsás pataka, Szőlő far, Szőlőn felűl
(a gyepű mellett), Telek-út (ma Teleki út.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
-1831-ben Mezőbándon „telek benn a faluban 239, azok közül 71 curia,
ezeken kívül künn a mezőn molnárok, méhészek, fogadósok 34
L.Pál
-„....a bándi tavak. Mindössze három egymással egybefüggő tava van
Bándnak, ezek közül a legfelsőt Felsőtónak és Magyarok tavának is nevezik, ezt
Péchy Simon birta, de ő 1637-ben a bándi székelyekkel vagy inkább az ott levő
apró nemességgel elcserélte az alsó jóval nagyobb tóért, mely cserére fejedelmi
beleegyezést is eszközölt. Ekkor nyerte az addig Monos-tava nevet viselt nagy
alsó tó az Urak-tava elnevezést. A kettő között van egy kisebb tó,
melyet Egerházi tónak hagyomány szerint azért neveznek, mert régen ily nevű
falu feküdt partjain. Ezen tavaknak halászata, de főként nádja nagy jövedelmet
hoz be, mert a faszegény Mezőségen a nád mint tüzelő és épitő anyag nagy
szerepet játszik. Itt még több nyereményt nyújt azáltal, hogy a harasztosiak,
vajaiak és feleiek innen veszik pénzért a gyékény- s más nádkészitményeikhez
szükséges nádat.
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-A Magyarok-tava nagyszámú apró birtokos közös birtokában van, a
birtokviszonyt egy a Péchyvel tett csere idejében keletkezett egyezmény
szabályozta, mely sajátságos örökösödési és részesülési törvényeekt állitott fel,
valamint külön tóbiróságot is, mely e törvények szerint felebbezhetlen itéleteket
hozott stb ….....„
L. Orbán Balázs A székely
- Szálkái Antal, mezőbándi birtokos.
L.Marosvásárhelyi Pantheon
-Nemes Maros székben a M.bánd határon fekvő igen szép és nagy
kiterjedésű Drekula nevű hodály melynek egy része lucernával bévetve
használható, más része szántható állapotban és gazdasági épületekkel ellátva
van, jelen év április 24 –én itten Kolozsvárt a g.Gyulai udvarban árverés útján 4
vagy 6 esztendőkre haszon bérbe adatik.Bővebb utasitás vehető az írt udvarban.
L.Erdélyi Hiradó 1837 március 19
-Bethlen István országgyűlési képviselő és SárkányMiklós ügyvéd
javaslatára az MGVSz tervbe vette gabonaraktár építését és raktár szövetkezet
megalakítását a z értékesítő szövetkezet részéről.
-1903- ban
földbirtokos.

baromfi minta magántelepet hoz létre itt Sándor Pál

-itt 1905-ig értékes ménekkel fedeztető állomás jön létre.
-fajbaromfiak cserekiosztására 1902 és 1907 között minden évben sor
kerül mint például az itteni Aprójószág Tenyésztő Szövetkezetben is.
-1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszini
bejárásokat és vizügyi müszaki felvételeket végez Mezőbándon.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Tövisi Ödön
-A bécsidöntés előtti időszakban, az 1940. év április és 1940 augusztusa
között női háztartási tanfolyamot szervezett az EMGE Mezőbándon Bocz Ida,
Domokos Jolán és Orbán Júlia tanárnők vezetésével ,az egészségtant dr.
Legmann helybeli orvos adta elő. A tanfolyam időtartama 6 hét volt.
L. EMGE
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Helynevek:
-1617: Hideg Vőlgyében (sz.), Nagy vőlgybenű az alá jároban (sz.),
Szőlőn fellyül a' gyepű mellett (sz.), Telek utban (sz.), Omlás alatt (sz.),
Vásárhelyre menő ország uttya (u.), Ludas dombon alol (sz.), Halál úttya
mellett (sz.)
-1647 : Határka patakjára (sz.), Határkára menő gyalog ösveny,
Fejedelem Szőleje alatt (sz.), Teknősbéli kis berczecske
-1669 : Fel hágóban (sz.), Rosás pad oldalán (sz.), Kigyó hagymás tetőn
(sz.), Pap ája tetőn (sz.), Hosszu hegy alatt (sz.), Szőlő faron (sz.), Darakulya
faron (r.), Hideg vőlgyben a' Kis nyilakban (r.), Feketén (r.)
-1682 : Csith-vőlgyben (sz.), Rosás patakban (sz.) Bándi ágyban (sz.)
- 1684 : Csith-mőlgyben (sz.), Függőben (sz.)
-1801 : Halál uttyánál (sz.), Kis Erdő felőli (sz.), Setét Vőlgy farán (sz.),
Csűkmődön fellyül a' Dombok között (sz.) [369.], nagy dombok között (sz.)
- 1802 : ados réttye (r.), Kápolna felöli
L. Imre Barna
Bővebben Mezőbánd helynevei még a Mellékletben.!!!!
Nagy Elek udvarház.
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Ősz P. Zoltán:Szénacsűr egy falusi portán.
- A falunév eredetét többen a mezőségi tájakon gyakran fellelhető, fanyar
ízű gyümölcsöt termő cserje, a berkenye nevéből származtatják.
L.a falu honlapján
-„…Bergenye: Ez is a Mezőséghez tartozik, azt mondják. Nem az!
Székelyek lakják, akik adnak a csínra, kényelemre. Szabályos udvarai vannak,
tiszta házai, fehérre meszelt, szeglettel bíró fallal. Mintha a szalmazsúp is
mosott volna rajta. Az udvarokon elrekesztett hely állatnak, terménynek.
Határának minden ízén látszik a dolgos kéz…” (Petelei István)
-valamikor Túrósbergenye volt falu csúfneve,mert a falu lakói sok túrót
készítettek s az eresz alatt érlelték,majd túróként értékesítették.
-Tollashegy valamikor szőlővel volt beültetve ,és legelőnek is
használták.
- valmikor dohánytermesztó falu volt.
- kertjeikben sok gyümölcsös volt.
L .Sepsiszéki
-14 holdas szőlőmbe azonnali belépésre, nős önálló kezelőt keresek , ki
az oltványkészitést érti és a méhészetet is vállalná. Özv . Sándor Pálné ,
Mezőbánd, Marostorda megye
L.Borászati 1916 január
-1940-ben a gazdakör elnöke Soós Gyula
-Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 27
L. EMGE
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Helynevek:
-1613 : Telekben (sz.), Kis hídnál (sz.), Kőzép ájban (sz.)
-1692 : Horgasban (sz.), innentső Sós patakban a' Verőfény oldalban (sz.)
-1701 : Bergenyefalva, Gaál vermében (sz.), Szőlőfőn a' Bértzen (sz.),
Cseberfő alatt(sz)Meredekű útnál (sz.),Akaszto fánál lévő hégyben (sző.)
L. Imre Barna
Helynevek:
-Lázár-völgy, Közép-orr vagy Közép-aj, Tövisses, Falurétje, Telek oldal,
Kincses, Borsószer, Dombodfű, Külső-belső Szabadfű, Tulsó-Sóspatak,
Innenső-Sóspatak, Kisszénafű, Fertáj, Péterek gödre, Innenső sóspataki oldal.
Gárgyó alja (czigányszó), Gárgyó-tető, Felső-zabszer, Alsó-zabszer, Monostori
kútja, Felső-alsó-Kollát, Buturai, Büdös-sár, Megnéző-alja, Hosszú, Borozdákköze, Temető-tető, Lókötő, Vaczkorfák-köze (Salakány), Kis-Szugoj, NagySzugoj, Kishegy, Omlás, Alsó-Lókötő, Nyáras-patak, Küpüs-kút, Alsó- és
Felső-rét, Tollas oldal, Szőlő-oldal, Nyerges-oldal, Tó, Megye-erdő, FaluLázár-erdő.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
Nagy Péter:Mezőbergenye - 700 éves bölcsőnk Mezőbodon Bethlen
udvarház- nagy belsőséggel, tiszttartói házzal és gazdasági épületekkel.
L. Keresztes Gyula
-1694-ben itt tartották Bethlen Gábor lányának Kendeffi Gáspárral volt
fényes mennyegzőjét, melyen Erdély nemeseinek színe-java részt vett.
L.Wikipedia
-A Bethlen udvarház 1679-es leltárából:Kásatörő külyü.,gyümölcsösben
aszaló, három rendbéli istálló, szekérszín,egyik kis házban
árpa és egy
havasalföldi hordó található. Istálló,szekérszín,kőpince borvető korcsolya négy
drb,egy szinecskében vetőkas és két hajó. Kert 56 méhkosárral.
L .B. Nagy Margit
-„E hegykebelt köröskörül lomberdők és szőlőültetvények koszorúja
ékíti; a falu között is mindenütt gyümölcsösek és ákáczsorok díszlenek, s éppen
ez teszi e falut a fátlan Mezőség közepette oly meglepően széppé és kiessé.”
L .Orbán Balázs A széke
Mezőcsávás- -Jeney család udvarháza ,körülötte szép virágos kerttel.
- lakói híres ácsok és faesztergályosok
L .Keresztes Gyula
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- legfőképpen a tőgymakk, csipkebogyó,mogyoró,vackor gyűjtése volt itt
rendszeres.
- a századforduló tájáig a tölgyes erdőben a disznócsordát makkoltatták.
- a vad komlóból-Humulus lupulus- főzelék ételt készítettek.
L.Mezőség
-„Csávás lakói nagyon híres ácsok, kik a városi ácsokkal versenyeznek, s
nem csak a közel vidéken minden épületet ezek raknak, hanem még messzebb, a
Maros mentére is elhívják. Az ácsság mellett Csáváson még más mesterségek is
virágoznak, mint a szücsség, szabóság, csizmadiaság, s főként az orsó-,
fonókerekek és osztováták (szövőszékek) gyártásáig emelkedő esztergályosság;
de mindezen mesterségek csak télben, vagy nyárban mezei munkaszünetkor
folynak; mert itt a földmívelést mindenki előszeretettel űzi, s nyárban még a
nagyon jól fizetett ácsok is elhagyják nagy napidíjukat, hogy a hajlamuk és
jellemökkel öszhangzóbb és nem csekély élvet nyújtó földmíveléssel
foglalkozzanak; de így van ez a Székelyföld mindenik, még városi iparosánál is,
mert az iparos nálunk egyszersmind földmívelő is, szerzeményét mindenik
földbirtokba fekteti s csak úgy ízletes kenyere, ha azt maga által termelt
gabonából otthon sütheti.”
L. Orbán Balázs A székely
-A helynevek ……a régi, XVI–XVII. századi lakosokról vallanak:
Kölesér, Ménesaj, Mogyorós erdő, Porgolát, Ropó, Széles tövis, Vete kútja,
Hegyestető, Bakom, Nagyhegy, Nagyoldal, Káposztás csúp, Varjúszék, Beketáj,
Tormás patak, Kerek halom, Nagykút.
L.a falu honlapján
-Helynevek: Kölesér, Ménesaj, Mogyorós erdő (1612.), Nyíraj pataka,
Pad, Pinczehely, Porgolát, Ropó, Széles tövis, Vete kútja.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-1870-ben a mezőcsávási nagybírtokos Jenei József bora ”jó hírben
állt”az akkori magyarországi borok közt a Mezőség a „legkellemesebb zamatú
bort termeli”
L. Dr.Kós Károly A mezőség néprajza
Mezőcsávás
tudósítása.)

(Maros-Tordavármegye),

decz.

hó.

(Kispál

Mihály

(Vetés és őszi szántás tavasziak alá. - Vasekék terjedése; igen sok a
hármas eke. - Kukoricza ára. - A magas mustárak hatása a kisszőlősgazdákra. A peronoszpóra. - Marha árak)
-A hónapokig tartó szárazság után az oly epedve várt enyhe időjárás
megjött, s végre valahára vethettünk is; zöld vetés még nem igen van
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vidékünkön, s nem is annyi a bevetett terület, mint normális viszonyok között,
de hát elvégre is van vetésünk! Sokan tavasziak alá szántanak már. A nagy
szárazság s a talaj vele járó fizikai állapota kezdi meggyőzni a mezőségi
kisgazdát is faekéje haszontalanságáról, s úgyszólva naponta terjed a vaseke.
Egyátalán eke tekintetében határozottan téves úton járt a mezőségi nagyobb
birtokos is, a mennyiben csupa hármas és kis részben kettős ekével rendelkezik;
ezzel ugarol, ezzel kevertet, s ezzel takar, mindent ezzel végez, s az eredmény
nehéz, kötött agyagtalajunkon silány munka, gyönge termés. Azonban ujabban a
Sack-féle egyetemes eke nagy tért hódit, remélhető, hogy így a sokvasú ekék is
az őket megillető szerepre szoríttatnak vissza.
-Kitűnő tengeritermésünk \ kitűnő árakon kél; nem ugyan
terménykereskedőink, de a marosvásárhelyi és szászrégeni pia-czon kivül, a
mezőség egyes nagyobb falvait is ezerszámra elözönlő csiki székelység verte
föl az árát; a törökbúza hektója 5-5, 20, s még egyre emelkedik.
-Szőleink - errefelé még nincs filloxera - megmetszve, elfedve várják a
tavaszi j karikázást; a szokatlan magas mustárak (hektója
22-26 frt)
kisgazdáinkat is buzgó szölőmivesekké tették, mi első sorban a szőlőhegyek
nagymérvű trágyázásában nyilvánul. Csak a peronoszpóra ellen is
védekeznének. A peronoszpóra elleni kötelező védekezés tárgyában különben a
gazd. egyesületben indítvány tétetett.
A szarvasmarha ára sokat esett, 250-270 frttal szép egy pár igás ökröt
lehet venni a vásárokon, mi pár héttel ezelőtt hallatlan dolog lett volna, mert
300 frton alul ökörre alkudni sem lehetett.
L .Köztelek 1891 december 23
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult.
L.Balaton Petra
-A földmivelésügyi miniszter az 1898-ik évben pályázatot hírdetett
amelyen a a községnek a saját határában a harmadrendű második elismerő
jutalmat, azaz 100 (Egyszáz) koronát Jeney Józsefnek a Maros-Torda vármegyei Mezőcsávás község határában 10 k. holdon nagy költséggel, kiváló
gonddal és szakértelemmel létesitett közérdekű erdősítésekért. , nagy költséggel,
kiváló gonddal és szakértelemmel létesitett közérdekű erdősítésekért adta.
L.Erdészeti Lapok 1904 január
- híres a Jeney –birtok
- Legelők: Kisáj, Zongor.
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-régi hagyománya van a szőlőtermesztésnek-Szőlős dűlők: Naphegy,
Barom, Verőfényes, Beketáj. A szölöket gyümölcsfák szegélyezik: őszibarack,
körte,szilva,dió.
L.Sepsiszéki
-Mező-Csáváson Jenei József és Károly uraknak 15 holdnyi szőlőhelye
lejtmérezett viz vezető úttal, felásni megkezdetett. Nagy része rajnai rieslingel
lesz beültetve. —1872 végénL.Borászati 1873 január

.
A mezőcsávási harangláb-1570-ből.
-1940-ben a gazdakör elnöke Simon P. János
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-1940-ben az EMGE peronoszpórajelző állomást hoz itt létre, vezetője
Simon P. János
L.EMGE
Helynevek:
- 1612 : Mogyoroserdő (e.), Kőles erben(k.), füz kuton fellyül (k.), Ménes
Ajban (sz.), Ropo alatt (sz.), Porgolatra menő lábban (sz.), Motsárban (sz.),
Pincze helybenn (sz.), Majos ősvényben, Széles tővis alatt (sz.), Kis Ajban a'
Szőlő mellett (sz.), Vete kuttyánál (sz.), Nyir Aj patakjára jő lábbal (sz.),
Mogyoros mellett (sz.), Padban (sz.)
-1676 : Nyires Végben (sz.)
-1687 : Kut fő (sz.)
-1687 után : Also majos ősvenyben (sz.), Pókai utnál (sz.), Tővis végben
(sz.), Beke ája hídgjánál (sz.)
-1723 : Ménes Ájbéli (e.)
L.Imre Barna
Mezőfele
- 1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvi részbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
-A falu lakói híres ácsok, építőmesterek voltak.
L.Wikipedia
-Batul- és Pónyikfák, ők a legkomolyabbak, mint valami ősnövények
állnak itt .
L. Pomona
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- a XIX. század derekán Benkő Károly ….. ezt írja: "A mezőségi tavakból
gyűjtött nádból (!) készítenek……., Felében szatyrot, kenyérformákat
(szakajtókat), ételhordó kantárokat stb."la.
L.Nagy Ödön
-„....Felében szatyorkötés foly,”
L. Orbán Balázs A székely
- 1275 h. 934 négyszög öl, ebből 676 h. 652 öl szántó, 46 h. erdő 25 h. jó
bort adó szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.
-Az utazó Orbán Balázs elismerően ír a falu lakóiról, a férfiak híres ácsok
és építőmesterek voltak, a nők pedig nádmunkával foglalkoztak, szatyrot,
lábszőnyegeket, kosarat, gyékényt készítettek. A falu melletti magas Hanga és
Őrhegy oldalán szőlőt, almát, barackot és igen híres cseresznyét
termesztettek, amiket a nádból készült cikkekkel együtt a Mezőség más
településeiben eladva virágzó kereskedést folytattak, aminek általános jólét lett
az eredménye, ez a "falu csinosságában, a lakóházak kacér tisztaságában
nyilvánul meg".
-Épitési anyagban e vidék nem igen bővelkedik, mert erdőik
használatával fösvénykednek, azért a házfalakat vesszőből fonják, de ezt
egyenlően bevakolván, szépen fehérre kimeszelik. A tetőzet náddal van fedve
leginkább, de azt nagyon ügyesen tudják alkalmazni, úgy hogy könnyűsége
mellett mégis biztos vizháritóul szolgál. A jobbmóduaknál a cserép- és
zsindely-fedelek alkalmazása is diavatos.
A rendszerint egy fedél alatt álló gazdasági épületek a borsajtóval együtt
az udvar hátulján vannak, mit a veteményes és gyümölcsös kert követ. Ilyen a
lakberendezés a mezőségi székelynél. A család belélete ismét éppen oly vonzó
és patriarchális, mint bárhol egyebütt a Székelyföldön, melynek a munkásság,
összetartás és szivélyesség fő jellemvonása."
L.A falu honlapján
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
- “…………..a mezőfelei tavakat,-“……..
L.Müvelődés 60.
-Barabás Endrének a XX. sz. elején írt monográfiájában Feléről ezt
olvashatjuk: "A sásfonás (így!) és szatyorkötés termékei már kereskedelmi
forgalomba is kerültek. Mezőfelében az összes lakosság ………., a háziiparral
foglalkozik..
- A gyékényt -Typha- a feleiek nádnak nevezik, a nádat pedig csősnádnak
mondják.
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-1910-ben az itteni tagosítás után a falu egész határa 1285 hold és 742
négyszögöl. Ebből a falu belterülete 51 hold, másfalusi birtokosok tulajdonában
volt 51, közbirtokossági legelő 170, erdő 5% terméketlen terület 104 hold,
összesen 429 hold, amit levonva az egész területből, marad 756 hold
megművelhető terület a lakosság birtokában. Ez bizony édeskevés volt ahhoz,
hogy az akkori 661 főnyi lakosság (1910. évi népszámlálás) belőle megéljen.
-Felében nem terem meg a gyékény, itt nincs is tó, ámde a közeli és
távolabbi mezőségi falvak határában a közelmúltban még bőven termett 1962-ig
a feleiek az alábbi mezőségi tavakra jártak gyékényt vágni: Mezőkölpény,
Mezősámson és Mezőmadaras közös tavára, továbbá Mezőbánd, Rücs, Gyeke,
Nagycég, Katona, Vasasszentgotthárd, Szék, Báré, Gyulatelke, Magyarszovát,
Nagycsán (a feleiek Pusztacsán néven emlegetik), Aranyosegerbegy, Mezőzáh,
Mezősályi, Körtekapu és Faragó tavaira, de alkalmasint elmentek Alvincre, a
Bánságba és a Bihar megyei tavakra is. így pl. Érmihályfalvára.
-A gyékény aratása, feleiesen a nádvágás, a férfiak dolga volt, s ma is az,
hiszen ez 3-4 hétig tartó, nagy erőfeszítést igénylő munka, amelyet többnyire
vízben kell végezni.
-A nádvágás csoportos munka, mert egy embernek túl hosszadalmas
volna. Általában 2-5 ember áll össze egy csoportba, ám olykor 10-15 is…….
-Magát a nádvágást csepűingben, gatyában és bocskorban végezték,
gyakran derékig vízben állva. A gyékény levágása úgy történt, mint a szalmás
gabona aratása, vagyis az ember balkezével összefogott 4-5 szálat, a jobb
kezében tartott sarlóval levágta, maga mellé letette — ez a marok — s annyi
markot tett reá, amíg egy 25-30 cm átmérőjű csomag lett belőle. A csomót a
közepe táján összeakasztotta, vagyis lazán megkötötte, a következő csomót
keresztben reá tette és így tovább. Egy ember délig 15-20 csomót vágott és azt
az első csomónál fogva a vízből kihúzta a partra. Ott a csomókat összerakták,
vagyis felállítgatták, hogy a víz folyjék ki belőlük. Ugyanúgy tettek este a
délután levágott gyékénnyel is. Másnap reggel a csomókat, amelyek még
mindig csak derekukon voltak megkötve, széjjelhúzva egyenként leterítették a
tóparti gyepre, hogy száradjanak, így maradtak — az időjárástól függően — 1-2
hétig, akkor megforgatták s további heti száradás után rendesen, vagyis minden
zsúpot a gyékény hosszúsága szerint három vagy négy helyen megkötöttek.
Végül pedig a zsúpokat 50-60-as csomóba rakták össze. Ezt a gyékényt már
lehetett szállítani………..
-Az egy csoportbeli nádvágók egyenlő arányban osztották el a zsúpokat, s
most már ki-ki egyedül gondoskodott a Felébe szállításról. A mezőségi tavakról
ló- vagy marhaszekérrel hozták haza a gyékényt. Itthon a zsúpokat a kerítések
és épületek mellé állították úgy, hogy a legfelső kötést meghagyták, a másodikat
meglazították, a alsó kettőt pedig eloldották, a zsúpot széthúzták, hogy a szél
járja és a nap süsse. így hagyták 2-2 hétig is, hogy jól kiszáradjon, mert
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különben megpenészedik és hasznavehetetlenné válik. Azután a zsúpot újra
összekötik s kb. 120 cm magasságban favágó tőkén fejszével elvágják. Vannak,
akik nyeléből kivett, élesre fent kaszával vágják el a zsúpot úgy, hogy a zsúpot a
lábuk közé szorítják, s két kézbe fogva a kaszát, alulról metszik el a kasza
vízszintes húzogatásával. A zsúp alsó része a jó nád, de ebből is, mielőtt
feldolgoznák, leválasztják a hártyaszerű vékony leveleket, a rosszhajat, amit
egyeseklipinkának is neveznek. A jó nádból készülnek a szatyrok, táskák,
falvédők és még annyi más művészi szépségű nádportéka. A zsúp felső része
a nyira, amelyből lábtörlőt és gyékényt szőnek. Ezeket Felében is készítik
egyesek, de a nyira nagyobbik részét eladják a szomszéd falusi ménesieknek,
akik csak lábtörlő-szövéssel foglalkoznak, és főként a harasztkerekieknek és
szentgericeieknek, akik — különösen az előbbiek — több mint egy évszázada a
gyékényszövésre álltak rá s annak éppen olyan elismert mesterei, mint a feleiek
a szatyorkötésnek. (A gyékény szőnyegféle, amellyel melegágyat védenek a
fagy ellen, illetve krumplit és veteményt takarnak be vele az őszi fagy ellen, de
felhasználják az építkezésnél is ideiglenes kerítésnek s a frissen öntött betont is
védik vele a fagytól.)……..
L.Nagy Ödön
- itt a gyékényt nádnak nevezik amit gyékényfonásra használnak.
L .Sepsiszéki
Termékek
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A nád szárítása
Helynevek:
-1682 : Széna fű Széliben (sz.), Atalban (sz.), Korhányon (sz.), Közép
lábban (sz.), Korhány oldalon (sz.), Bakmonyason (sz.), Bércz utban (sz.),
Hoszszubann (sz.), Kis Erdő térin (sz.), Vadad megett (sz.)-1687 : után dio fánál valo oldalon (sz.) ,Falu erdeje (e.), tisztás tulso
szélin (sz.), Bakmonyos mellett (sz.), Átalban (sz.) mezőfele
-1715 : Hanga (sző.)
L. Imre Barna
Helynevek:
Átal, Bakmonyos, Bércz út, Falu erdeje, Falu patakja, Hanga, Hosszú,Kis
erdő tére, Korhány, Középláb, Kútfő, Tisztás, Vadad mege. (Csaknem
mind1622-ből.)
L.Székely oklevéltár VI.k
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- 1905-ben a Mezőfelei Székely Társaság vállalta el a községek és a
gazdasági program közötti adminisztrációs és beszerzési feladatokat a
tenyészsertések beszerzésében.
L.Balaton Petra
Mezőgerebenes

-Haller udvarházzal.
L .Keresztes Gyula

-1495. ápr. 6
A kolosmonostori convent elölt szentannai Tóth Miklós és Balázs
petenyeházi, szentkeresztfalvi és seredeni, illetve dombi, tuzsoni, dátosi,
gerebenesi, sályi, benefalvi és szabadi részbirtokaikat és a székelyvásárhelyi
malombeli részeiket elcserélik.
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
Mezőkapus-Sándor János udvarháza,Sándor Pethő udvarháza és a Desbordes család
udvarháza.
Sándor János(1860-1922) feleségével az ottani szerény udvarházból
kényelmes kastélyt alakítottak ki.” Szép, nagy kerttel, ősi platán és
gesztenyefákkal ,hatalmas almafákkal.”
L. Keresztes Gyula
- Sándor János (Marosvásárhely, 1860. nov. 14. – Budapest, 1922. júl.
16.) Kis-Küküllő megyei főispánnak itt is volt birtoka.
-részt vett, a marosludas–besztercei vasút kiépítésében.
-a mezőségi utak kiépítésében, erőfeszítéseket tett a Tordai-hasadékban a
turizmus fejlesztésére az Erdélyrészi Kárpát-Egyesületnek egyik alelnökeként
- szorosabbra vonta a megye és a megyei gazdasági egylet viszonyát
- megkezdődött a Kis-Küküllő-völgyi vasút építése.
-a Széll-kormány idején a földművelésügyi minisztérium által felállított
székelyföldi kirendeltség vezetésével is megbízták.
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-Sándor Jánosnak három megyére terjedt ki mintegy 1800 holdja,
amelyet–mintaszerűen kezelt: Torda-Aranyos, Maros-Torda és Kisküküllő
megyére.
-Mezőkapusi birtokán létrehozta az Első Erdélyi Nádszövőgyárat.
L. Pál Judit
Mezőkölpény

gróf Kuun udvarház és birtok.

-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi, harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
-A kis falú gyümölcsösökkel és szőlővel körülszegélyezett
-„.Kun család udvarháza különálló istállóval , gabonással és pincével.”
L .Keresztes Gyula
- a gróf Kuun birtok 1945 előtt kb.150 hold szántoból, 60 hold erdőből,
11 hold szőlőből állott.
-Híres jó,zamatos és erős boráról Kölpény”.... a szőlők és
gyümölcsösöktől körülölelt csinos falucska, egyik, székely szorgalom által
teremtett, kies oáza a Mezőségnek „
L .Orbán Balázs A székely
-Barabás Endrének a XX. sz. elején írt monográfiájában ezt
olvashatjuk……. Mezőkölpényben 280 családban foglalkoznak a háziiparral.
L.Nagy Ödön
-1870-ben bora ”jó hírben állt”, az akkori magyarországi borok közt a
Mezőség a „legkellemesebb zamatú bort termeli”
L. Dr.Kós Károly A mezőség néprajza
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult .
-az akció kedvezményes szőlőkiosztási programját 1902 őszén indította,
az oltványokat ingyen vagy mérsékelt áron egyházak,iskolák vagy szegény
kisgazdák kapták.Maros-Torda megyében a kirendeltség 50000 amerikai sima
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szőlővesszőt és 10000 amerikai alanyra oltott gyökeres kész oltványt adott. A
gyökeres oltványokkal minta szőlőtelepet létesített Mezőkölpényben
L.Balaton Petra
- Az itteni gazdatanfolyamot 1940
gazdával.

január 15-25 között tartották 29
L.Erdélyi gazda 1940 március 1

- Szőlő dűlők: Csajakfark, Csajkahát, Korhány alja, Mocsérszer, Szilas
-1940-ben a gazdakör elnöke gróf Kuun Géza
L. EMGE
Helynevek:
-1653 : Erdő Végben (sz.), felső Szilosba (sz.)
-1662 : Kapusd előtt (sz.), Csajka háton (sz.), Kép hégy (sz.) ,Vér Padban
(sz.), Som hosszában (sz.), Motsár Szerben (sz.), Korhányban (r.), Kata
Vőlgyében (az utótag eredeti beírása főlgyében ; a kiigazítás egykorú) (sz.),
Mogyoros alatt (sz.), Mogyoros végben (sz.)
-1664 előtt : Thamás tavánál (sz.), Soos kutnál (r.), gát alatt (k.), Nána
padgya tetőn (sz.), Csajka faron (sz.), Kapusd élőn (sz.), Szegény Szer főlde
-1664 : Bocsk alatt (k.), Patak (p.)
-1687 után : Fiu Padban (sz.), Bocs kallyában (k.)
-1787 : Motsár vagy Büdös Tonál (sz.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Bocsk, Bocsk alja, Csajka, Csajka far, Csajka hát (1653.),
Erdő vég (1653.), Fiú pad, Gát alatt, Kapusd elő (1662.), Kata völgy, Kép hegy,
Kor hány, Mocsár vagy Büdös tó (1787.), Mocsár szer, Mogyorós, Mogyorós
alja, Mogyorós vég, Nána padja, Som hossza, Szegény szer, Szénafű (1664.),
Thamás tava, Vérpad.
L. Székely oklevéltár VI.k.
Mezőkövesd
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
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felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
Mezőmadaras
Pataki udvarház, Bethlen-Orbán udvarház parkkal és gyümölcsössel.
-(1473. Jan. 15.)Csapi János a kolosmonostori convent előtt tiltakozik
Szinnyei Pál familiárisa útján Galaczi Jánosnak és sámsondi Ivó Bálintnak
Sámsond, Kölpény és Madaras lakosai képében az erdélyi vajda elött tett azon
bevallása ellen, mintha ö a madarasi határon levő halastavát az említett három
falunak ajándékozta volna.
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
- 1639-ben Lázár Judit Domokos Istvánné udvarházát emlegetik
L .Erdélyi testamentumok
-„.....Patakinak szép udvarháza,gyönyörű kertje, szépen berendezett
gazdasága és híres ménese figyelmet érdemel.”
-Jó zamatos és erős bora van
L .Orbán Balázs A székely
-A falu közepén állt az iktári Bethlen család kúriája, melynek utolsó
tulajdonosa az Orbán család volt. Kertjében temették el Orbán Károly 48-as
főhadnagyot, Bem hadsegédét.
-A Komlód-patak közelében sóskútja van, határában több iszapvulkán is
működik. Egykor a falu közepén is tört fel ilyen forrás.
-A mezőmadarasi meteorit 1852. szeptember 4-én hullott. Bejutott a világ
nagy gyűjteményeibe.
A Vásárostetőn egykor híres vásárokat tartottak.
L.Wikipedia
- Sándor János agyagfalvi (-mh. 1788) alispán.
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-“…… Mezőmadarason, anyjától örökölt birtokán letelepedve, messze
földön híres gazdaságot folytatott. Időközben egykori katonatársával, Szálkái
Antal, mezőbándi birtokossal kibékült………..”
L.Marosvásárhelyi Pantheon
- állatállományban gazdag falú.
L. Keresztes Gyula
-1870-ben bora ”jó hírben állt”,az akkori magyarországi borok közt a
Mezőség a „legkellemesebb zamatú bort termeli”
L. Dr.Kós Károly A mezőség néprajza
- Az 1900-as években egy cséplõgépet a gazdaközönség rendelkezésére
bocsájtott egy kolozsvári vállalkozó.
L.Roth András
- Tilalmas dűlő- szántó,
- a Töviságy,Tizedes és Nádastető szőlősök.
- a falu belterülete és határa egyaránt kiváló gyümölcstermesztésre.
- Szénáságy Madaras szórványtelepülése.
- a Malom patakon, malom dolgozott.
L.Sepsiszéki
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult .
- Mezőmadaras székhellyel értékesítő szövetkezetet alapítanak.
L.Balaton Petra
-1938-ban 40 gazdával EGE tanfolyamot szerveztek.A tanfolyamon részt
vettek a „Szénáságyi „gazdák is.A záróvizsgán pénzt gyűjtöttek egy vetőgép
vásárlására.
L. Erdélyi gazda 1938 február 1-én.
-1940-ben a gazdakör elnöke Szénáságy tanyán Orbán Károlyföldbirtokos-, a faluban Fodor Endre.
L.EMGE
Helynevek:
-1612 : Gyűrű Szeg (e.)
-1718 : Szateleki új hegjben (sző.), Som haton (sz.), Tizedesben(sz.), ton
tul a Gyér Csere alias Dércsel oldalon (sz.), Veres Cserén (e.)
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-1730 után : Kaptán lyukban (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek:
Gyér csere alias Dércsel, Kaptán lyuk, Somhát (1718.), Veres csere.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Helynevek:
Borju-tilalmas, Büdes-tó, Kilip, Szőlő-megett, Nádashegy, Szőlők alatt,
Töviságy, Malomoldal, Fogadónál, Soós Pál pad, Határ-hegy, Örök, Verőfény,
Kilenczes, Istentava (valamikor legelő volt a helye; egyesek állítása szerint
kútásáskor szakadt fel vízmennyisége, mások szerint meg egy égiháború
alkalmával borította el a helyet a víz. Valószínűleg vulkanikus erő alkotta; az
égiháborús néphagyomány is emellett szól), Kilenczes észka, Harmad-völgy,
Nagyvölgy, Szénás-ágy, Megyes-pad, Paprét, Alsó-tó, Somomlás, Sóskút
melléke, Rózsa-kút, Tizedes, Kaptánylyuk, Agyagos, Gyümölcs-kút, Sós,
Dércsel oldal, Csorgó. Akasztófa-szerte (a hagyomány szerint akasztófa állott
ott), Kincsesdomb (alatta kincs van; a róla szóló monda, egészen ugyanaz, mint
a bándi Omlás-hegyhez fűzött), Gyilkos (meredek, rossz közlekedési hely.
Hagyomány szerint Borbély Lőrincz fát hozott a Gyilkoson, de kerékkötője
elszakadt s őt a szekér oda ölte), Fekete (hajdan az odatelepített fekete ráczok
szállása), Csepnyőd (a rácz falu közepe), Legények szénafüve (közhely volt,
melyről ki-ki a mennyit egy nap alatt lekaszálhatott, az az övé volt),
Szegényszer (ebből, ki a mennyit szánthatott, az volt az övé), Felső-tó (Rákóczi
György 23 székely embernek adta. Volt tóbíró s ez minden esztendőben egyszer
lakomát kellett adjon a gazdáknak. Ennek két fogásból kellett állnia s az első
húsos volt mindig. Bor is bőven kellett legyen, hogy a gazdák berúghassanak,
kiket aztán a tóbíró vitetett haza.)
Az egész madarasi határ különben 6 és fél tábla: 1. Domokos t., 2; Szabad
t., 3. Kornis t., 4. Szabad t., 5. Szentkereszti Sándor t., 6. Bethlen t. A fél tábla
15 emberé.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
-Mezőmadaras községi közös legelő megjavítására államsegély kiutalása1944L.M.O.L.
Mezőméhes
Béldi kastély-valamikor nagy parkkal és az Illyés család
udvarháza dús növényzetű parkkal .
-Egykor Kis és Nagyméhes
L .Keresztes Gyula
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-1293.Frátai Ösz ispán és fiai az erdélyi káptalan előtt Nagy- és
Kisméhes, továbbá Velkeraloka nevű örökös földjeiknek felét Náznánnak és a
szentkirályi serviens székelyeknek ötven márkáért eladják.
L.Barabás
-Benedek Zoltán (Mezőméhes, 1927. szept. 11. – 2002. okt. 12.,
Nagykároly) – földrajzi szakíró. Középiskoláit a kolozsvári ref. kollégiumban,
szaktanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen végezte. 1950-től
Nagykárolyban középiskolai tanár. A honismereti és tájkutató nevelés
szempontjából is számottevő népszerűsítő, valamint módszertani és tudományos
írásait a Korunk, Tanügyi Újság, A Hét és napilapjaink közlik, szaktanulmányai
romániai és magyarországi tudományos folyóiratokban jelennek meg.
Munkái: A szőke Szamos földjén (Antenna, Kv. 1973); Az időjárás és
előrejelzése (Antenna,
Kv.
1977); Vándorló
kontinensek,
változó
tengerek (1977); A Szilágyságtól Új-Guineáig (Bíró Lajos természettudós
életútja, 1979); Az élet fejlődése a Földön (Antenna, Kv. 1979); A Föld
élete (1980)
L.R.M.I.L.
-1294-ben Nagy Méhesben ……templom áll, amint azt, a székeskáptalan
oklevele megörökíti, amely szerint Ősz ispán és fiai Nagy és Kis Méhes,
valamint Velkeraloka nevű földjeik felét eladják Náznánnak és a szentkirályi
székelyeknek.
L.Mezőség.
-1427-ben Méhes hungaricalis et possessio Méhes volahalis (uo.), 1437ben Meheus (uo.) formában szerepel.
L.Léstyán
- 1672:ezen kerdesben Forgo Földben haromszor volt Gabonája es beis
Takaríttatta Senki nem elenzette rola ö kegjelmet [Mezőméhes TA; WassLt].
- 1674: Az veszedelem elöt mindeltigh ugy tudom hogy tsordák, es hizo
barmok járták az kerdesb(en) forgo helyet [Mezöméhes TA;WassLt] |
L.E.M.Sz.T
-Az 1427. évi oklevélben említett hungaricalis melléknév is katolikus
lakóira utal.
- a Kolozs vármegyei Méhesen a Hársastó -1534 XI 27- Tanúvallatás a méhesi udvarház svédek általi felégetéséről -1715-.
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-Wass Ádám méhesi udvarházának leltára Kovács Ádám tiszttartónak
történt átadása alkalmával -1776-, utóbbi számadásai -1776–1777-, ezek
felülvizsgálatai.
L.Valentiny-W’Kovács András
Mezőménes
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-Barabás Endrének a XX. sz. elején írt monográfiájában
olvashatjuk……. Mezőménesben 34 családban foglalkoznak a háziiparral.

ezt

L.Nagy Ödön
Helynevek:
-1620 : hoszszu erdőben (e.), Lajtorásnak (e.), Somba (e.), Falu erdeje
(e.), hosszu erdő alatt (k.), Kapus megett (sz.), Fel hágon (sz.), éhmezőben (sz.),
Csicsaly alatt (sz.), Hoszszuban (sz.).
- 1687 után: Oltoványban (sz.), Kerek Tővisben (sz.), Ehmezőben (sz.),
Szilosban (sz.), Csicsay alatt középben a Barazdák kőzőtt (sz.), Kerek
Szaykában (sz.), Gáth alatt (k.), Száraz patak fején (sz.), Csicsaj alatt (sz.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Csicsaly, Éhmező, Felhágó, Gáth, Hosszú erdő, Kapus
mege, Kerek szájka, Kerek tövis, Két határ között, Lajtorjás (erdő), Oltovány,
Som (erdő), Száraz patak feje, Szilos. (Főként 1620-ból.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
Mezőpagocsa
-Teleki Éva és Mária grófnőknek Pagocsán fehércurkán nyája vot
L .Dr.Szentkirályi
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-Orbán Balázs a S z é k e ly G a z d a s z ö v e t s é g igazgatója, itt
született 1873-han Mezőpagocsán.
L.Erdélyi Lexikon
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Szentkirályi
Bélát..
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Mezőpagocsai ménes-1903.
Tulajdonos: Simay L. Pál.
A mező-pagocsai- ménes helye: Mező-Pagocsa
A ménest 1880-ban jelenlegi tulajdonosa alapitotta és pedig a közös
hadsereg és honvédség lovas ezredeiből kisorolt kanczákból.
A ménes részben természetes, részben mesterséges legelőn jár. A
ménesben rendszerint állami kisorolt mének fedeztek és pedig alapitása óta az
évek folyamán 2 lipizait és 5 arabsot használtak. Ez idő szerint Amurath
Bairaktar arabs és Bibor Gidran angol félvér kisorolt állami mének fedeznek a
ménesben. Szükség esetén a ménes néhány anyakanczáj át a marosvásárhelyi
állami fedeztető állomás ménjeivel is fedeztetik. Ez idő szerint az állomány 10
drb. arabs fajtájú anyakancza. Az egész lóállomány 40 drb. körül mozog.
Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Katonai hátaslovak és könnyű kocsilovak előállitása.
Takarmányozás: Egy éves korig jó minőtégü széna és fejenkint 3 liter
zab, azontúl nyár elején szabad jászlon luczernaetetés, később tarló
szabadulástól késő őszig legeltetés, s ekkor éjjelre szalmát adagolnak. Télen réti
szénát, száraz luczernát kapnak, éjjelre árpaszalmát elegendő mennyiségben. A
felállitott csikók jó minőségű szénát, elegendő mennyiségben és fejenként hat
liter zabot kapnak.
A számfelettiek pótlóként értékesíttetnek, az ilyenekül be nem váltak
hámba taníttatnak, s mint kocsilovak értékesíttetnek.
Szentkirályi-féle mező-pagocsai ménes-1903.
Tulajdonos: Özv. Szentkirályi Gyuláné.
A ménes helye: Mező-Pagocsa, Maros-Torda vármegye.
Állomány 18 drb. angol félvér anyakancza, melyekre tulajdonos saját
mént tart.
A számfeletti ivadékok mint pótlovak értékesíttetnek.
L.Podmaniczky
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Mezőpanit
udvarháza.

Bethlen család udvarháza malom épülettel és a Zsigmond család
L. Keresztes Gyula

-„.kultúrtörténeti szempontból jelentõs fõúri hajlék a mezőpaniti Bethlen
kastély, …”
L.Fekete Albert Szemelvények
-1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvirészbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
-1630-ban egy udvarházat említenek
L. Orbán Balázs Kiegészítések
-„…. 1734-ben is a Macskásiak birtokaként említik, de megjegyzik, hogy
a településen Bethlen Istvánnak van udvarháza…..”
A mezőpaniti udvarház virágkorában nemcsak lakóigényeket elégített ki,
hanem a birtok gazdálkodásának irányításában is fontos szerepe volt
A kúria helyének megválasztását meghatározta a környezet. Sokat
jelentett például egy út közelsége (esetünkben az udvarház az országút mellett
épült), mivel ez lehetővé tette a többi birtoktesttel való összeköttetést. Szerepet
játszott az is, ha a falu több nemesi család között oszlott meg. Ekkor a kúriát a
birtokhoz tartozó részre, a saját jobbágytelkek közé kellett építenie a
tulajdonosnak, úgy, hogy két-három telket egybeolvasztott. Paniton is több
részbirtokos volt, ezért feltételezhetjük, hogy a Macskási kúria a család
birtokrészének központjában helyezkedett el. Az udvarházhely minden esetben
két részre tagolódott: külső és belső „pertinentiák”-ra. A külső tartozékokon a
különféle kerteket, a veteményest, a csűröskertet, gyümölcsösöket.
-A „belső pertinentiák” kifejezés a telek beépített területére vonatkozott,
az udvarházra és melléképületeire. B. Nagy Margit a különböző telektípusokat
több kategóriába sorolta.A leírás alapján a mezőpaniti a többudvaros rendszert
követte, ugyanis a lakóudvar (amelyen az udvarház és a funkciójuk révén
szorosan hozzá kapcsolódó épületek – konyha, illetve a tiszttartó háza – voltak)
és a gazdasági udvar zsindellyel fedett kerítéssel volt elválasztva.
“…….itt Panitban vagyon egy curialis házhely, melynekis délről
szomszédja a mező, északról pedig a szőlőre kijáró út.”- vagyon a sütő házEzen sütő házban vagyon két téglából rakott, félignél viseltesebb sütőkemence,
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melyeknek egyikében, úgymint amelyben fejér cipót sütnek, belé fér circiter 35
cipó. A másikban pedig, melyben köz cipót szoktanak sütni, belé fér circiter 200
cipó.- Ezen a sütő házan felyül északra vagyon az udvarház …… Az…..
udvarház alatt vagyon két pince, melyek is nagyobbnak, és kisebbnek
neveztetnek .Vagyon ezen pincében öt pár aszok fa, és hat vékonyka ágosakon,
két felől elé bocsáttatott rudakon fekvő, sövényből font alma potz.Ennek
hosszúsága 5 öl, ’s 1 ½ lábnyom, szélessége pedig 3 öl, egy
lábnyom…………….
Ezen bé keríttetett helyecske eddig elé virágos kertnek tartattatott,
melyben most is vagyon egy veszni tért vén szilvafa, ’s két ugyan csak
veszendő félben lévő szilvafa csemete………………..
Innen fordulván északra vagyon egy nagyobbára jó sendely fedél alatt ,
erős és vastag nem régen vágott alatson,töke lábakon álló jó erős cserefa
lábakba vésett cserefa sasok közé rakott, szépen öszve eresztett fenyő
boronákból állítatott
s belül , tizenegy nagyobb, ’s aprób rekeszekre
szakasztatott ,felyül fenyődeszkákkal alul pedig fenyő gerendákkal pad
oltatott, még jó állapottyában lévő, erős jó gabonás, melynek ajtaja mellyéki
cserefából, levele pedig fenyődeszkából duplásan csináltattanak és cigány
csinálta vas sarkakon forogván vas reteszszel záródik melynek is elötte vagyon
egy kisded rostáló tornácocska.Ezen gabonásnak hossza kívül,a szélén
mérettetvén ,8 német ől egy lábnyom híján szélessége pedig a végin 4 német öl.
meg Erre a gabonásra négy kisded cserefa grádicsan hágnak fel. Alól ezen
gabonáson, napnyugatra térvén vagyon egy földben vert karokra font, szalmával
fedett új törökbúza kas, melyben elférne circiter 232 köböl csős törökbúza,
melyis mintegy fél magosságnyira környül van kertelve, ’s felyül pedig bé vant
[!] tövisselve, hogy a marha ’s S[alva] V[enia] a sertések (minthogy az udvaron
vagyon) hozzá ne térhessenek.
Ezen alól, ugyan csak napnyugotra, vagyon egy, cserefa talpokban vésett,
ugyan cserefa lábokan, vagyis ágosakon álló sajtó szín, melynek két felől való
oldala bé vagyon, két felől pedig nincsen bé kertelve; ezen színnek nagysága
akkorára terjed, hogy még szekereket is szoktanak egyik részib[en]
tartani,…………..
Ezen alól vagyon egymás mellett két, a közlebb leírt szekér színhez
hasonló oldalú, nyolc,nyolc ökörre való, alól hídlás nélkül való, felyül ágboggal
bé hánt tetejű, földben ásott cserefa sasok közé rakott fákból való, felyül pedig
hosszú fenyő gerendával tetézett jászlú S[alva]V[enia] ökör pajta.
Ezeken alól egymás mellett vagyon ugyancsak két ló istálló, melyek[ne]k
edgyike, úgymint a felső, csak egy kicsin helyt, az alsó pedig egészen
padolatlan, és hídlás nélkül való, felyül pedig mind a kettő gerendákra hányt
ágboggal csináltatott bé, mind kettőben sövényből font jászol lévén, az
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egyiknek teteje
……………….

hosszú

fenyő

gerendával

vagyon

bé

párkányozva,

Ezen alól ismét, külön fedél alatt, vagyon egy rodhadásra készülő cserefa
tőke lábakon álló,fenyő boronákból rakott, ugyan fenyőfa szarufájú,
megsuhodozott szalma fedelű, circiter 12 S[alva] V[enia] sertésnek való,
hizlalni való S[alva] V[enia] sertés ól, melyis közből, hasonló fenyő
gerendákkal keresztül rekesztetett, az edgyik oldaláb[an] vagyon csinálva egy,
csak nem semmire kellő, meg rodhadozni kezdett, és megrágatott cserefa hosszú
válú…………………...
Az egész curiális hely azon részének, melyen az eddig feladott, és leírt
épületek feküsznek mely meg mérettetvén hossza tészen 54 német öleket,
szélessége pedig ismét 36 német öleket),……………..
Mely csűrös kert meg mérettetvén, hoszasága tészen 58 n[émet] ölöket,
szélessége pedig 52 n[émet]öleket………..
Ennek a közepében vagyon egy jó erős, földben ásott cserefa sasok közé
bocsátott fenyőfa boronákból kirakott oldalú, ’s ugyan jó fenyőfa szarufákra
hányatt, meg lyukadazott szalma fedelű, a mint láttzik, nem felette régen épült,
jó erejiben lévő csűr, melynek hosszúsága tészen 11, szélessége pedig 3 öleket,
s négy lábnyomnyit……….
-alkalmas szarufájú jégverem……………..
-Ezen csűrös kertnek a napnyugot felől való résziből bé kerítettek egy
darabot veteményes kertnek, melyben vagyon a kert mellett apróstól edgyütt
mintegy 30 szilvafa, és 3 potzok édes almafa ültetve, mely kertnek hossza 33,
szélessége pedig 18 német öl. Ezen veteményes körül a kert, noha lészás, és
támaszos volt idejében…………
-ezen csűrös kertnek észak felől való oldalánál (mely ezelőtt régen akol
volt) vagyon egy darab dohányföld, melynek hossza 75 német] öl, szélessége
pedig 55. Ezen dohányos kertet minden esztendőben, bizonyos falusi
emberek[ne]k, taxára ki szokták osztani, úgy hogy minden esztendőben négy,
négy bál dohány szokott bé jőni a meg írt m[é]l[tósá]gos udvar számára. Ezen
kertnek az edgyik szegletin egy jobbágy cigány, a másik szegletin pedig a
kertész laknak, melyről a sessiok seriessében bővöbben fogunk szóllani. Ezen
kert[ne]k fennebb említett részit, amelyet t.i. taxára ki adtak,mind kerttel az
udvar tartya, úgy szántását is az udvar szokta végben vitetni…………..
Továbbá, a fellyebb megírt curiának, vagyis udvarnak, napkelet felől való
részin egy, jó,erős cserefából faragtatott ágasú, ’s mellyékű, nem igen régi,
kötött ajtó (melynek cserefadeszkákból csinált levele, jó fa sarkakon forogván,
tőke zárral zárattatik) nyílik bé a gyümölcsös kertben, melyben feles, mind vad,
mind pedig jóféle alma, körtvély, szilva, meggy, som, és kőrisfák tanáltatnak.
Ezen gyümölcsös kert, a helynek fekvése úgy kivánván, két részekben
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mérettetett, úgy tudnilik, mintha kettő volna, melynek azon részénél, mely
vagyon az otoványok gödre felől, hossza 100, szélessége pedig tészen 50
n[émet] ölöket. A más részének pediglen, mely az udvar mellett az uttzára
véggel le rúg, hossza 50, szélessége pedig 48 öl. Ennek kerítése némely helyt
jobbacska, denagyobbára igen meg rongyollatt, úgyhogy ezentúl az egész
kerítésnek nagyobb része újat vár. Ezen gyümölcsösből ugyancsak vagyon más,
a közlebb leírt ajtóhoz mindenekb[en] hasonló ajtó (ki vévén azt, hogy ennek
fenyő, amannak cserefa levele vagyon…..
Vagyon még ezen kívül, a meg írt udvarral által ellenben egy kert, mely
régen veteményes kert vót, most pedig egy részit kaszálják, más részit pedig
ugyancsak taxájára, mint a másikat,dohánnyal ültetik bé, melyből taxa dohány a
m[é]l[tósá]g[o]s udvar számára bé jő mintegy egy bál dohány. Ennek hossza 58,
szélessége pedig 32 öl. Ezen kertnek az uttza felől való oldala, úgy az északra
menő vége jó, nem igen rég tsinált támaszos, lészás, csere karokra font kerttel
vagyon körül véve. A patak felől való oldalát pedig csak tövis gyepűvel
csinálták bé, melynek fűzfa karai nagyobbára megfogantak. A délről való végin
eddig szolgált sátaros kertet ezentúl újjal szükség felváltani. Ezen kertnek a
végiben vagyon egy házacska, mely tyukász háznak tartatott régen, de erről a
sessiok seriessébben többet lehet látni. Ezen kertet is az udvar tartya kerttel, úgy
szántását is az udvar viteti véghez...
Az udvarház leírása egy 1760. május 13. és június 20. között felvett,
könyv formájú leltár első részében található. Az összeírást, amely marosszéki
(Mezőpanit, Kisfalud, Mezőmadaras, Csittszentiván, Mezőbánd, Galambod),
Torda (Pete, Mezőrűcs), Kolozs (Királyfalva, Szentgyörgy, Domb,Mezősáli) és
Küküllő (Szásznádas, Hétúr) vármegyei, valamint Kővár-vidéki (Aranymező
részbirtokokra vonatkozik, a királyi tábla jegyzői, Bothos Sámuel és Huszár
László végezték.
L.Bogdándi Zsolt
- Benkő József 1778-ban megjelent híres művében" …...... Mezőpanitról
megírja, hogy a falu híres kölestermesztéséről,
L.Nagy Ödön
-„Keletre a Lyuk-Tetõ csúcsa emelkedik, nyugatra az Agyagos, melynek
egyik része a Borsfû. Nevét a borsfabokrokról kapta. A hagyomány szerint egy
idevaló harcos hozta a fát, Törökországból. A borsfa gyümölcsöt a nagy hideg
miatt nem termett, de a fáját pipaszár készítésre használták. A falu lakói híres
dohánytermelõk és szarvasmarha-tenyésztõk.”
-“Panit területén találunk olyan spontán flóraelemeket, amelyek
nagyszámban fordulnak elő, de más vidéken nem lehet fellelni ezeket, ezért
243

helyileg védett növénnyé nyilvánítandó: az erdei szellőrózsa, a farkas boroszlán,
a kockás liliom, a törpemandula, a turbán-liliom és a nagy ezerjófű.”
L. Panit község Web oldala.
- Mezőpanitban ……1871-ben …..„szántóeszközül helybeli faragók által
készített faekék használtatnak.
L.Dankanits
-Szept. 29-én meghivás következtében Panitot látogattam meg, hol a
szorgalom és kitartásnak — a szőlőszet mellett — ismét egy szép bizonyitékára
találtam, t. i. a befásitásban. Itt a legmeredekebb s csaknem haszonvehetlen
oldalokon 30 hold gyönyörűen "beállított ákáczos erdő van, melyen keresztül
szabályosan vezetett utakon mentünk a szőlö'be, a hegy déli oldalára. E hely
teknyős fekvése igen kedvező', a beállítás tervezetének megkészitésével engem
tisztelt meg a tulajdonos grófné. Előadást tartottam a falusiaknak és a
gyenge mivelés mellett. Uralgó szőlőfajok a vékonyhéjju, kövér, járdovány és
kevés som. Egy hold mivelése 65 frtba kerül.
Fekete Pál szőlészeti vándortanár jelentése szeptember hóról
L.Borászati 1872 november
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult .
-1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszini
bejárásokat és vizügyi müszaki felvételeket végez Mezőpanitban.
L.Balaton Petra
-1936/37 telén a Földműves Szövetség kéthetes gazdasági tanfolyamot
szervez.
L. Bözödi György

Vetés muzsikával.
-Legelők: Nyáras, Ponk és Dal.
L.Sepsiszéki
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-„...most -a dohányból- a legkitűnőbbet termelik...”
L. Orbán Balázs A székely
-1940-ben a gazdakör elnöke Gál János
L. EMGE
-határkiterjedése 1871-ben: 3.313 hold, melyből szántóföld 2.067 hold,
kaszáló 40 hold,szőlő 693 hold,legelő 1091hold, erdő 1373 hold.
-a nép kezén levő termőföldből egy családra 9 katasztrális hold jut, 50
hold és pár vékás tulajdon között.
-a föld minősége egy részben homokos agyag, más részben sűrűbb
agyag, a völgyeken iszapos korhany.
-tagosítás folyik a faluban.
-a gazdálkodási rendszer kétnyomásos ,a határ fele ugar,másik fele”
vegyesen beosztott veteményezés…alá .”
-„Amióta a dohánytermesztés lábra kapott,mely most fő pénzforrását
képezi a községi gazdálkodásnak,azóta a háromnyomásos gazdaság vétetett
fel:egy őszi,egy tavaszi és egy ugarnyomással. A kétnyomásos időben az őszitöbbnyire búza- három szántással műveltetett: a háromnyomásos óta leginkább
csak kettőben,részint azért,mert azóta jobban meg lévén puhulva a föld,nem
kívánja a háromszori szántást,részint mert idő és munkaerő nem jut reá. A
tapasztalás az ,hogy csak egyharmad hever ugarban,és különösen a dohány
haszna bőven kipótolja a termésbeli csökkenést.”
-„A trágya hasznát a nép jól ismeri és becsülni tudja……..”
-szántóeszközül helybeli faragók által készített faekék használtatnak.
-„… ismert és használt a közönséges vasborona ,mit a gazda…vagy
helybéli faragó …készít.”
-„a dohányt… a tavaszi fordulóban a törökbúzák közt felváltva
termesztik. „
-dohánytermesztésre a falunak 80 holdra van engedélye, egy gazda 8001000 négyszögölig vállal-saját erejével dolgozza meg de felibe is vállalhat
(ilyenkor a gazda szántja meg a földet,palántát ad és haza hordja a termést a
többi munkát a feles
végzi)
-1870-ben a jobb minőségű pipalevelekért 22 frt-ot fizettek .
-a barmok létszáma:” 49 db. ló, 636 db. szarvasmarha,1813 db. juh,526
db. sertés, 85 méhkas.
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-a 2527 holdat véve alapul egy marhára majdnem 3 hold (kb. 1,5 ha )
jut,
„Valóban tetemes terület”!!!!.Levonva a legelőt, harmadfél hold jut egy
állatra ,ez kevés arra,hogy megfelelő mennyiségű trágyát tudjanak kijuttatni.
A barmok minősége:
- a csekély számú lovak többnyire tenyészkancákból állanak s könnyebb
mezőgazdasági munkákra és csikónevelésre használják.,fuvaros a faluban kettő
van,ménesük van de csődör nélkül,hágatásra Marosvásárhelyre járnak az állami
méntelepre.
-ökröt kevesen tartanak,a földmunkát tehenekkel végezik,”…a tehenek
nem csak tejökért állván becsben,hanem borjú és tinó nevelésért is,,a falú
második pénzforrása „,
-„ A marha szálas,erős csontú,mély testű szép magyar faj”
-„A juhok hosszú ,kartos szőrű magyar faj.”” A Nyájak kosarazás útján
trágyázásra is közösen szoktak használtatni….”
„Mezőpanit méltán megérdemli azon köz véleményt mely szerint
Marosszéknek, különösen pedig a szék mezőségi részének legjobb,
legvagyonosabb falvai egyikéül tartatik: vagyonosságának alapja azonban
nem földe minőségében ,nem határa terjedtségében és nem mezőgazdasága
fejlettségében, hanem főképp népe szorgalmában, értelmességében és takarékos
józan életmódjában fekszik.”
-„A nők kik jó szövő-fonok ,e célra kendert bőven termesztvén,s juhaik
gyapját is a megfonást a pokroccá s dúrva posztová megszövéséig maguk
dolgozván fel…”
-A virágos és magvas kender mint Marosszékben………általában, itt is
együtt szokott kinyövetni és együtt készíttetik ki.
L .Galgóczy Károly
Helynevek:
-1687 előtt : Padban (sz.), Fel hágoban (sz.), Matska háton (sz.),
NagyAgyagos alatt (sz.), Bergenyei bérczen (sz.), Bors fű alatt (sz.), Tekintő
hegy alatt (sz.), Csereközi szélin (sz.), Cserébehágoban (sz.), Szakasz uttyánál
(sz.), Ropoban (sz.), Tyúk szó oldalán (sz.), Bors fű tetőn (sz.), Bérczen a'
Padban (sz.), Kőblős tetőn (sz.), Harczo alatt (sz.), Haczo alatt (sz.), Telek
patakja mellett (sz.), Hideg kutnál(sz.), Telekben (sz.), Szálteleki utnál (sz.),
Csiszo berczin (sz.), Tizedes lábján (sz.), Tekenősben (sz.), Bancza orron (sz.),
Bándi út mellett (sz.), Banczában (sz.), Cserére hágoba (sz.), Bancza oldalán
(sz.), Csere pad tetőn (sz.), Korlo (később Kotlo-ra javítva) vápájában (sz.), Kis
Agyagos berczin (sz.), Békás tónál (sz.), Praedikator erdeje mellett (sz.), Tyúk
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szó főn (sz.), Borsós ájban (sz.), Borsos áj oldalán (sz.), eős térben(sz.), Telek
patakja mellett (sz.), Veres Cserén (e.), Haraszfarkában (e.), fő nyilon (sz.), út
kőzőtt (sz.), Tyúk Szó alatt (k.),Tyuk Szón (e.)
-1692 : Kis Csere felett (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Bancza, Bancza orr, Bancza oldal, Bándi út, Békás tó,
Bergenyei bércz,Bércz (a Padban), Borsfű, Borsfű teteje (1670.), Borsos áj,
Csere közi,Cserébehágó, Eös tér, Felhágó, Fő nyíl, Harasz farka, Harczó alatt,
Hideg kút, Kotló vápája, Köblös tető, Macskahát, Nagy Agyagos, Pad, Ropó,
Szakasz útja, Szálteleki kút, Tekintő hegy, Telek, Telek patakja, Tizedes láb,
Tyúkszó, Tyúkszófő, Tyúkszó oldala, Veres csere.
L. Székely oklevéltár VI.k.
Helynevek:
Kékhíd, Tanorak, Főnyil, Fődek-aja, Borsos-ágy patakja, Cserepad,
Nagyverem-aja, Boncza észka, Boncza orra, Tekenyős aja (ide telepedtek le
először a falusiak), Őstél, Kador-tető, Tizedes (udvari birtok volt; 1855-ben
vették meg a falusiak gr. Bethlen Miklóstól), Kis-tizedes, Kristók bércze, Bándi
ódal, Keresztüljáró, Telek (udvari birtok), Bikafű, Szénafű, Szegényszer,
Szakadás aja, Huggyó domb, Bedárka (Bede árka), Harcsa aja, Temető lábja,
Faggyas (legelő), Faggyas-tető, Jobbágyok szőlője, Tyukszófű, Tyúkszó aja,
Szilas, Porgolát-járó, Kert megett levő láb, Omlás, Pad, Padfő vagy Borozda-hát
= Hörcsekes = Macskahát, Főnyil, Alsó-rét, Békástó, Cserei-rét, Agyagos ódal,
Borsfű aja, Ropó, Szakasz ódal, Hármas út, Csere, Szakasz úttya. Farkas juk,
Petéék erdeje, Kis harcsa, Nagy harcsa, Szénás-ágy, Két cserekör, Lázárcsere,
Csere-hágó = Lázár-csere-aja, Észak, Bokor-aja, Szalonnás út (szalonnát loptak
rajta), Cserei-rét, Báró tanarokja, Nyáras, Júk, Lupuj ódal, Lupuj ódal aja,
Otvány erdő, Szőlőfő, Ponk, Sikó hegy, Nagy-hegy, Gr. Bethlen Miklós-hegy,
Ponk-aja, Kicsi ponk = Tingó-kút; Gálerdeje, Priske, Dalmegi, Dal szöllő.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
-1898-ban itt népies mintagazdaság alakul meg.
- A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy:
1. a már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert
állatokat,gépeket s egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott
vetőmagot vagy egyéb anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra
felhasználja; 2. Gazdaságában előállított takarmányt és szalmát állatai
takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött és megfelelően
kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra nyert
nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
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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
- 1941-ben itt elindúl a rendszeres tejellenőrzésre épített törzskönyvelési
munka.
L.Erdélyi gazda 1940 november 1
Mezőrücs
-ősi Agmánd-birtok volt Mezőrűcs.
L.Barta Gábor
-1525: p. Ryew (!). Gernyeszeg tartozéka; Alárdfi, Meggyes, Báthori,
Futaki Nagy, Barcsai, Csapi, Betleni-birtok.
L.Wikipedia
Mezősályi
-1495. ápr. 6
A kolosmonostori convent elölt szentannai Tóth Miklós és Balázs
petenyeházi, szentkeresztfalvi és seredeni, illetve dombi, tuzsoni, dátosi,
gerebenesi, sályi, benefalvi és szabadi részbirtokaikat és a székelyvásárhelyi
malombeli részeiket elcserélik.
L.Barabás
-1820: Fel-Mérettetvén a Gabona Találtatott eszerént Tavaszbuza szőrös
27 véka . . . Ieritze Tavasz . .véka . . . Árpa 121 véka Alakor 44 1/2 –MezősályL .E.M.Sz.T. V.k
Mezősámsond
Rhédey-Bethlen kastély, Berzenczei udvarház, Zongor
udvarház, Dósa-Basa udvarháza, Nagy család udvarháza, Sándor Pál udvarháza,
Somogyi udvarház.
L . Keresztes Gyula
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-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
gerebenesi, kövesdi, harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
- 1470-ben Samsond néven említett település magyar jobbágysággal.
-1900-tól az itteni birtokán gazdálkodott gróf bethleni Bethlen István
jogász, mezőgazdász, politikus. 1921 és 1931 között Magyarország
miniszterelnöke.
-1901-ben tagja lett az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek
(OMGE) és a Magyar Gazdaszövetségnek. 1905-ben az OMGE igazgatósági
tagjává, 1906-ban a szervezet közgazdasági szakosztályának alelnökévé
választották. 1907-től tiszteletbeli elnöke volt a sajátos erdélyi magyar célokért
küzdőSzékely Társaságok Szövetségének, majd ennek megszűnése után, 1914–
18-ban azErdélyi Szövetség elnöki tisztét töltötte be.
L.Wikipedia
-„Még Orbán Balázs is kifogásolta, hogy a sámsondi kastélyt miért nem
helyezték a közeli tó partjára, mert akkor „egy kis miniatür Velence” lehetett
volna. A tó így mindvégig megmarad, de a nyílegyenes sugárutak s a nyírt
bokrok, az árnyéknélküliség azonban gyorsan eltűnik az erdélyi kertből s
helyüket a terebélyes, lombos fák s a kanyargó utak veszik át.
-Az erdélyi kastélyok legtöbbjének mai napig is e parkok a fődíszei; ilyen
a sámsondi,is.
-Az erdélyi flóra bámulatos gazdagsága fellendítette a kertművészetet s
egyéni vonásokkal tette jellegzetessé.
L. Bíró József
- Mezősámsond természeti viszonyai a földművelésre és állattenyésztésre
alkalmasak,……..
-1910-ben a népszámlálás adatai foglalkozás szerint a következők helyzetet mutatják (A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása
1912.595): mezőgazdaság és kertészet 1937, ipar 55, kereskedelem és hitel 26,
közlekedés 5, közszolgálat és szabad foglalkozás 29, házi cselédek 22, napszá-
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mos-egyéb 5, birtokos (100 holdon felül) 1, kisbirtokos vagy bérlő (10–100 holdig) 73.
L.Művelődés 2007 jun-szept
Határnevek:Lekence tava, Nagy Székely föld
-1639-ben Lázár Judit udvarházát említik szőlővel.
L. Erdélyi testamentumok.
- ez a vidék jó gyümölcstermő hely, ezt jelzi a belterületen levő sok
gyümölcsfa.
- a Tanorok dűlőben van egy 200 évesnek becsült fűzfa- s itt tömegesen
fordúl elő a védetté nyílvánított tavaszi hérics(Adonis vernalis.)
L. Sepsiszéki
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
-1905 áprilisában Bethlen István mezősámsondi gazdaságából 186
vásárolt tenyészkocát osztanak ki ,a Maros –Torda megyei gazdák között 40
%-os árkedvezménnyel.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Zongor Gyula
L.EMGE
Helynevek:
-1618 : Bogancz kútban (sz.), Szabédihídra menőben (sz.), Pad megett
(sz.), Pad oldalon (sz.), Bogánts kutban (sz.), Foris tava Széliben (sz.), Kenderes
ágy vőlgyében (sz.)
-1702 : Puszta (e.), Szabó István erdejének hivnak (e.), Kis Bohos, Édes
Ágyban (sz., r.), Akaszto fán belol Rűts felé (l.), Hét vőlgyében (sz.), Csipkés
alatt (sz.), Pusztai Bértzen (sz.), puszta oldalban (sz.), Aluszom vőlgyében (sz.),
edes Áj patakán tul valo bércznek a tulso lapossában (sz.), Tyukos Dombnál
(sz.), Pogány Várban (sz.), Édes Agybanis ugyan a' Tyukos Dombnál (sz.)
-1715 : Pogány vár oldalában (sz.), Pogányvár Kuttyán fellyül az észak
oldalon (sz.), csunyás lábban (sz.), Bandi ut mellett (sz.), erdö oldalon (sz.),
Sóósban (sz.), Borso szerben (sz.), régi Szölö bérczin (sz.), Szőlő főn (sz.),
akasztó fa berczin fellyül (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek:
Akasztófa (1702.), Akasztófa bércze, Aluszom völgye, Bogáncs (1618.),
Borsó szer, Csipkés, Csúnyás láb, Erdő oldal, Édes aj, Édes aj pataka, Fóris
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tava, Hétvölgy (és Hét völgye), Kenderes ágy, Pad oldal, Pogány vár, Pogány
vár kútja, Pogány vár oldala, Puszta, Pusztai bércz, Pusztai oldal, Régi szőlő
bércze,Soós, Szabédi hidra menő, Szőlőfő, Tyúkos domb, (Mind 1618-1715-ig.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
- Mező-sámsondi ménes-1903.
Túlajdonos: Gróf Bethlen István.
A ménes helye: Mező-Sámsond, Maros-Torda v.megye István mezö"
sámsondi ménes.
Állomány 2 drb angol telivér, Igazi (Insulaire-Glorvina), Kisbarna
(Kisbér öcscse-Kate) és 10 drb. angol félvér anyakancza. A ménes saját mént
használ.
A ménes számfeletti ivadékai rendszerint
bizottságoknak ajánltatnak fel megvétel végett.

a

katonai

lóavató

L.Podmaniczky
Mezőszabad
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki, mezőmadarasi, sámsondi, bándi,
uraji, gerebenesi, kövesdi, harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
-1661-ben Ali basa hadjáratakor a nép a templomba menekült, és azzal
együtt pusztult el. Helyükre ezután románokat telepítettek.
L.Wikipedia
-Hires jó, zamatos és erős boráról
L. Orbán Balázs A székely
Mezőszengyel

Macskási udvarház

-nagy belsőséggel halastóval tejesházzal, sütőházzal és gabonással, a
Rhadák udvarház, a Betegh család két udvarháza (kicsi és nagy)A kicsi
udvarház körül 10-11 holdas park, benne gabonás is.
L .Keresztes Gyula
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- Macskási Mihály udvarházának 1656-ban összeállított leltárából:
” ….az udvar oldaliban dél felől egy rendben katonák háza, konyha,
sütő és tejesház, s méheskert. Napkelet felől penig gabonásház, istálló, tyúk
,lúdól, éjszakról szekérszín és istálló „Lenmagtörő.” Az udvaron kívül
,,veteményeskert, csűröskert, aklok, gyümölcsöskert, káposztáskert, esztena.”
L. B. Nagy Margit
- Ezeknek a sajátosan helyi jellegű kerteknek a gondozói nem a XVIII.
század díszkertjeit ápoló német és francia kertészek. A mezőszengyeli
urbáriumban 1656-ban Moldvai András jobbágy kertész nevét olvashatjuk.
L.Udvarházak és stilusok
-„Szengyelt …..... mely szőlőkoszorús hegyek alján, …....s fasorok közé
helyezett csinos udvarházai ….”
L. Orbán Balázs A székely.
- 1863-ban Mezőszengyelen McCormick –féle aratógép müködik.
L.Csetri
-Lincolnokra emlékeztető fejformával és finomabb, fényesebb gyapjúval
kiváló juhok voltak itt; erről meggyőződtem 1885-ben a gróf Teleki-féle
szengyeli nyájban.
L. Dr. Szentkirályi
Mezőszengyeli ménes 1903.
Tulajdonos: Betegh Miklós és Sándor.
A ménes helye: Mező-Szengyel, Torda-Aranyos vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2000 k. hold.
Alapitotta 1830-ban néhai Betegh Sándor.
A ménes természetes legelőn jár.
Az előbbi években állami Furioso fajtájú mének béreltettek (Furioso
XXI-esek).
Ez idő szerint a ménes a marosludasi áll. fed. állomás ménjeit használja.
Állomány 18 drb. angol félvér anyakancza. Az egész lóállomány 50 drb.
körül váltakozik. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Nagy hámoslovak és katonai czélokra alkalmas lóanyag
előállitása.
A ménes egész nyáron a kitűnő minőségű mezőségi dombos, természetes
legelőkön jár.
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Értékesités: Első sorban a katonai lóavató bizottságnak mutattatnak be a 3
évesek. A megmaradottak mint hámoslovak értékesíttetnek.
L.Podmaniczky
-1937 szeptemberében a nagysármási gazdanapról dr. Szász Pál , gróf
Teleki Ádám és Szász Ferenc Mezőszengyelre utaztak ahol megtekintették
Betegh Miklós birtokát. Itt a tordai mezőgazdasági kamara szelektorával az
E.G.E búzavetőmagot tísztitják.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Mezőszentmárton
Tordamegye.)

Gróf Teleki Arvéd birtoka Mezö-Szent-Márton. (Maros-

-1420 augusztus 27„…..Zentmarton (Torda vm) egészbirtok
harmadrészét és ugyanott a Rakos folyón levő malom felét, iktassák be őket
ezen jószágokba.
L.Erdélyi káptalan
-Jelenleg tagosítás alatt áll s e miatt még ugarrendszerben, összterülete
400 hold.
L.Köztelek 1896 július 22
Mezőtóhát

Betegh család udvarháza és a Kemény udvarház

- 1937 szeptemberében a ngysármási gazdanapról dr. Szász Pál , gróf
Teleki Ádám és Szász Ferenc Mezőtóhátra utaztak ahol tanulmányozták a
Csontos fivérek gazdaságát.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Mezőuraly lásd Székelyuralynál.
Mezőzáh

Ugron kastély és Ugron udvarház-

-„.kultúrtörténeti szempontból jelentõs fõúri hajlék a mezõőzáhi Ugronkastély, …”
L.Fekete Albert Szemelvények
-Kimutatások a záhi állat- és terményállományról -1826–1828-Wass László és Wass Györgyné tiltakozása a kolozsváriak záhi
szénafűhasználata ellen -1642-.
L.Valentiny-W’Kovács András
-itt is számon tartott kertek voltak
L.Nagy-Tóth Fernc II.
-„…..István örökölte, aki ekkor épp Tbilisziben teljesített konzuli
szolgálatot. A birtokon ekkor egy kőből épült udvarház, kő vendégház, díszkert,
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családi kripta és gazdasági épületek álltak. 1908-ban, kilenc évvel a birtok
megöröklése után Ugron István a távoli Varsóból indította el az új kastély
építését.”
L .Kastély Erdélyben
-a 20. század elején – a nap fényétől ragyogtatva, még lágyan
hullámozhatott a Mezőzáhi-tó szél borzolta felszíne.
L .Sas Péter
-Az ezredéves kiállításon kitüntették sokoldalu jeles termeléséért gróf
Vass Albert földbirtokost..
L.Köztelek 1896 november 28
-Kétségkívül azonban még ma is a legjobb tenyészet Erdélyben a gróf
Vass Béla mezőzáhi tenyészete, amely ugy nagyság, mint forma dolgában
elsőrendűnek mondható s amely joggal nyerte az I. dijat és díszoklevelet, mert
ehhez hasonló szép állatokat a királyhágón innen is keveset látni.-Az 1899
decemberi szegedi országos kiállítás –teheneiL.Köztelek 1899 december 29
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve: Ugrón Miklós, Mező-Záh, kitünő fehér pecsenyeboráért.
L.Borászati 1885 október
-1880 körül híres erdélyi szürke marha gulyája volt.
L.Dr. Szentkirályi Ákos
-az utolsó merinos nyáj Ugrón Sándor electoral negretti jellegű nyája volt
Mezözáhon,Tordaaranyosmegyében.1886-ban még létezett a nyáj.
L. Dr. Szentkirályi
A mezőzáhi védett terület Kolozsvárról körülményesebben, Torda felől,
Marosludasról viszont könnyen elérhető (21 km). Az azonos nevű település
(Mezőzáh,) fölött 3 kilométerre északnyugatra a Nagy Bota völgy fejében,
hozzávetőlegesen 2,5 hektárnyi területen, közepesen szárazságtűrő kaszálók
füvei között Erdély flórakincsének egyik ékessége, a keleti vagy szeldeltlevelű
bazsarózsa (Paeonia tenuifolia). Előfordulásáról 1846 óta van hírünk.
Látványának hangulatos leírását Hermann Ottó, néprajzkutató és az Erdélyimezőség ismerőjének tudósításából szokták idézni. Az évelő, lágy szárú, 10-50
cm magas növény szárának csúcsán finoman szeldelt levelek szövevényéből
egyetlen, ritkán két sötétbíbor virág vonja magára a figyelmet. Bölcsője az orosz
pontusi sztyepp, ahol most is több száz hektárnyi területen él. A jégkorszakot
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követő felmelegedés üzenetét hordozva vándorolt a Mezőség, a delibláti
homokdűnék, a dobrudzsai és a bolgár tengerpart pusztai térségeire .
L. Élő-Erdély
-1937 szeptemberében a nagysármási gazdanapról dr. Szász Pál , gróf
Teleki Ádám és Szász Ferenc Mezőzáhra utaztak ahol megtekintették báró
Atzél Ede gazdaságát.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron tartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállitásán és vásárán aranyéremmel díjazták báró Atzél Edét a
háziipari csoporban is gazdaságáért.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Mikefalva

Eperjesi kastély

-Itt született Kenderessy Elekné Boér Anna (Nagyberivoi), 1819.
katolikus, özvegy, gyermektelen, mikefalvi földbirtokos. Az összeesküvésben
Makk megbízottja, a nőmozgalom egyik vezetője. Már 1850-ben Makk
segítségére volt, amikor az ezredest fogházba vetették. A Makk féle
összesküvésnak egyetelen női halálraitéltja.
L.Nagybaczoni Molnár Ferenc
-„….egy Mikének nevezett ősi magyar birtokosról elkeresztelt falu.
Fridvaldszky említést tesz a szőlősökben talált és a szőlőhöz hozzánőtt
aranyszemcsékről.”
L. Benkő József
A mikefalvi szőlő és bor-:
- 1869-ben 37 hold szőlőt dolgoz meg a falu.
-„…. Hilibi Gaál János munkássága….alapján…… mivel „Mikefalvánál
indult ki tulajdonképpen már 1830-ban – Cs. Gy. Erdély okszerű
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szőlőreformjának első kezdeményezése” (rigolírozás, fajtatiszta táblák telepítése
stb.).
L. Csávossy
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Mikefalván és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni. A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
Mikháza
Ferences templom és kolostor 4000 kötetes könyvtárral .
-A Mike családnak várkastélya volt itt,
- Itt született 1901-ben Kacsó Sándor író, kritikus .
-Itt élt és dolgozott Kájoni János ferences házfőnök, énekgyűjtő és szerző.
-Itt látta meg a napvilágot a XX. század elején Lokondi Gergely, aki
ferences papként meghatározó volt a település ifjainak nevelésében, tanításában.
-A kolostorban működött a marosvásárhelyi katolikus gimnázium.
L.Wikipedia
-A Mikháza feletti Csillaghegy oldalán van az utolsó szőlő, de ez is ritkán
érik meg; ezen felül már havasias jellegű regényes vidék következik,…
L.Orbán Balázs A székely
-Megtanított apám kezelni a kezdetleges ,fából készült gyalupadot a
kézvonót, és más szerszámokat. …..Aztán megtanított arra is ,hogyan kell
vetni búzát a vállon keresztülvetett átalvetőből,vagy a vállon keresztül
akasztott zsákból,hogy annak szája kézügyben álljon” Szedd tele markod
maggal,aztán vidd a kezed a melledhez ,minél közelebb a szivedhez ,s onnan
szórd úgy ,hogy hulljon mindenhova azon a pászmán amelyet fogtál.S
úgymintha a szíved vérét hintenéd…..”
L. Kacsó Sándor
- 1941 márciusában EMGE tanfolyamot itt szerveztek.
L.Erdélyi gazda 1941 április 1
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Murokország lásd Dózsa Györgynél.
Nagyadorján és Kisadorján.
-„1332-ben Adorján vezér telepedett meg itt, aki felküldte két fiát a
völgybe, hogy nézzék meg alkalmas-e letelepedésre, a fiúk visszajöttek és
jelentették „van négy patak, gazdag forrásokkal, a völgyet erdők koronázzák,
dús legelő az állatok számára”
A népesség növekedésével megalakult Kisadorján. Mindkét falu híres a
gyümölcstermesztésről, „a völgytorkolaton belűl az unitáriusok által lakott
(Sz.-Háromság filiája) Kis Adorján nevő hegyoldalán hires cseresnye terem,
fennebb a völgyfıben a reformátusok által lakott Nagy-Adorján” (ORBÁN B.
1873). A második világháborúig a vidék egyik leggazdagabb falva, a helyiek
„kicsi Amerikának” nevezik, a lakosság főleg gyümölcstermesztéssel és
állattenyésztéssel foglalkozik.
L.Hajdu Zoltán
Helynevek:
- 1615 : Tó tövissiben (r.), Adorján vőlgyében, szilvás borozdában (sz.),
Szőlő mellett (sz.), Csigalyaton, Káros völgi fején
-1666 : tó tövissiben hosszu földek végiben (sz.)
-1697 : Kerek Tanorok mellett
-1697 után : Sásosban Folyamban
-1745 farkas gödörre mégyen (e.)
L. Imre Barna
- Helynevek: Adorján völgye, Csigalyas, Sásos, Tó tövise. (Mind 1615ből.)
L.Székely oklevelek VI.k.
-1940-ben a gazdakör elnöke Bíró Sándor Samué
L .EMGE
Kisadorján
-híres cseresznyetermelők
L.Erdély ma 2011 06. 07-én
-Kisadorján legelője a Csere.
L.Sepsiszéki
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-1940-ben a gazdakör elnöke Fekete József
L. EMGE
Nagyernye
-Nagyernyei Bálintitt kastély elötte park tóval.
-A faluban ezenkívül több nemesi udvarház is állot.
-a báró kertje, mellette egy náddal körbevett tavacska.
L.Erdélyi utazások
-1464. Jul. 14. Torda.
Idősb Vízaknai Miklós erdélyi alvajda egyfelől a somkereki Erdélyi
Miklós és Erdélyi István alvajda birtoka Sáromberke, másfelöl Nagyernye falu
vitás határát a szomszédok s a felek által egyenlő számban választott fogott
bírák közbejöttével, Miklós erdélyi ítélőmesterrel megjáratja s a vitás földek és
rétek egyik részébe Erdélyi Miklóst és Istvánt, a másikba a nagyernyei
székelyeket beiktattatja, azzal a kölcsönös kikötéssel, hogy az egyességet
megszegő fél a másik félnek 300 budai ezüstmárkát tartozik fizetni, és végül,
hogy a felek a kolosmonostori convénttől a határok megújításáról
bizonyságlevelet szerezni kötelesek.
L.Barabás
-1585-ben egy nemesi curiát említenek.
L. Orbán Balázs Kiegészítések
-„A kastély nagyméretű parkja gondozott volt.”.....tóval.”...Nagyernyében
sok nemesi ranggal bíró család élt. Ezek a családok kisebb-nagyobb
földbirtokon gazdálkodtak, mintagazdaságot vezettek. Udvarházak: Szenner
Ferenc udvarháza a XVIII. században állt, gazdasági épületekkel, (500 holdon
gazdálkodott.), Szenner György udvarháza,a Csernátoni család udvarháza,
L. Keresztes Gyula
-A kastélyhoz fénykorában nagy park és halastó tartozott.”
L. Bicsok –Orbán
-1870-ben a nagyernyei Bálintitt József bora ”jó hírben állt”, az akkori
magyarországi borok közt a Mezőség a „legkellemesebb zamatú bort termeli”
L. Dr.Kós Károly A mezőség néprajza
-kendrervetés munkáit emlitik.
-Határunknak rend szerént két fordulói vagynak. Egy Rét és Bornyúmezö
nevezetű helyet pedig minden esztendőben használnak, s használunk. Ezeken
kívül nyomáshatárunkból mindenkor foghatunk fel törökbúzának való földet.
Egyötöd része határunknak sovány, a többi részei mind jók, s ezen ötöd rész is,
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ha az elfolyó Maros vize kiáradása, s a némelykori sok esőzés által nem sovány
íttatnék, jobb rész közé tartoznék. Egy véka vetés után - határunknak jobb
résziben - terem négy kalongya, a soványobb részben két kalongya, s minden
kalongya, mely a jobb részben terem, megereszti a két vékát, akár tiszta búza,
akar rozs légyen. A soványabb részben teremett kalongya pedig egy vékát. Két
marhával nemigen, de néggyel eleget szánthatunk.
Kaszálóink mind térségen vagynak, s egyötöd részit kivéve, fordulónként
minden esztendőbe/n/ kétszer kaszálhatunk, s marháink számokra a legjobb
szénát teremnek. Az elfolyó Maros vize és /a/ patak némelykori kiáradásai
tésznek ugyan kárt kaszálóinkban, de egyszer sem olyant, hogy ne
kaszálhatnánk valami kicsit. A patak árkát pediglen, ha kitakarítanok, e/z/nem
tenne legküsebb kárt is.
Helységünktől M/aros/vásárhely városa - ökörrel - két óra, az hol
mindennémű áruinkat jól eladhattyuk. Vagynak más vásáros helyek is közel
helységünkhez, úgymint Sz/ász/-Régen - ökörrel - öt óra, Káál két óra, Sárpatak
egy óra, Petele 4 óra, Szereda négy óra, Harasz/t/kerék öt óra, Makfalva tizenkét
óra, Segesvár negyven- nyolc óra, és mindezen vásáros helyeken, ha mi eladni
valónk van, jól eladhattyuk.
Nyomás-határunkban marhalegelőink vagynak, amelyen juhaink, tehenés sertéscsordáink legelődhetnek, anélkült/!/, hogy a más faluk határaira
szorulnánk. Ezenkívül jármas marháink számokra - a szabad székelyekkel
edgyütt - a nyomásból mindenkor foghatunk fel elegendő legelőhelyet, az hová
heverő marháink ha nem járnak, jármos marháink számokra bövségesen
elégséges lenne.
Itató helyeink, mind benn a faluban, mind künn a határunkban,
bövségesen vagynak, s a legjobbak.
Különös kiszakasztott erdőnk nincsen, hanem közelebb lévő
helységeknek elégséges erdejek lévén, azakbol jutalmason kaphatunk
tüzelésünkre. Egyéb épületre való eszközfákot pediglen az udvari allodialis
erdőkből mindenkor kaphatunk eleget.
Szöllöhegyünk nincsen.
Makkolo erdőnk nincsen, hanem közel vagynak………..
Gyümölcses kerteink nincsenek, azért, hogy a dohánt erősen termesszük
/!/, mivel ebből több hasznot látunk. Veteményes kerteink vagynak.
Nádos helyeink nincsenek ,kenderásztato/!/helyek, s helyünk vagyon.
lisztörlő, s malmunk vagyon elég
Mesterséget fojtató emberek, úgymint ácsok 6-an, eke-, szekércsinálók 4en, szűcs 2, szabó 3,kádár 3,csizmadia 2, papucs-csináló és suszter 1, kovács 4,
de annyira, hogy helységünknek nagyobb része majd mind mesteremberekből
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áll. Kereskedésre alkalmatos folyóvizünk vagyon a Maros vize, melyen a
tutajjal való kereskedést fojtathattyuk.
-szölöhegyek közel vagynak, melyekből napszámosságunknál fogva
pénzt kaphatunk.
A telkeknek eladások és vevések nem volt szokásban.
M/aros/vásárhelly közel lévén, ekével, szekerességgel és dohányból
könnyen pénzt kaphatunk
L.Takács Marosszék
-A kertben két virágház is épült,melyek telente Bálintitt József (18511922) kedvelt tartozkodási helyei voltak. A Bálintitt családnak az 1910-es
években több birtoka volt a Marosterén: Nagyernye, Jobbágyfalva,Kebele.
-Volt birtokrésze Marosszentgyörgyön is. Az ernyei birtok nagyobbik
része a Maros mellett,a Várheggyel szemben terült el, 1600 katasztralis holdon.
A birtokot Bálintitt György vezette……….
L. Marosmenti kastélyok
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult.
-A népkönyvtárat itt a szövetkezet helységében helyezték el.
-A kirendeltség a Kolozsvári Gazdasági Akadémia diákjai részére
ötnapos tanulmányi kirándulást szervezett júniusban Székelyföldre. Nagyernyén
a sikeresen műküdő tejszövetkezetet nézték meg és gazdaköri ülésen a székely
akció céljaival ismerkedtek meg.
L. Balaton Petra
-„Nagy-Ernye 230 ház szám alatt 1400 lakost számlál, egyebek felett
különösen kukoricza és dohánytermelésre alkalmas 3,255 katastralis hold
kiterjedésű határral, melyből 1944 hold szántó, 702 hold kaszáló, 24 hold szőlő,
150 hold legelő. 323 hold erdő…
L .Galgóczy
- Orosz Pál dr javaslatára menta termelésébe kezd a falu.
L. Bözödi György
- legjobb szántóik:Káli patak völgyében,Bornyumező,Libáncs.
L.Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Szakács Dénes
-Az 1941-ben az itt
szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 37
hallgatója volt. Vizsga január 18-án.
L. EMGE
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Helynevek:
-1639 : Kút főnél (sz.), Bus Mátyás forrása alatt (l.), Rosas domb alatt
(l.), Székely élben (l.), Tővis Kőz előtt a' Keresztül jároban (sz.), Tővis kőz előtt
az alá jároban (sz.), Kákára menőben (sz., r.), Buglya Szegben (sz.), Kerülőben
(sz.), Hosszuban (sz.), Farkas rétin (r.), Felső hosszu- nál (sz.), Kert megett
(sz.), Lázonn (sz.), Szász patakban (sz.), Karos hűvely alatt (sz.), Gomolyát alatt
(sz.), Uj főldben (sz.), Karos hűvely oldalában (sz.), Szőke Thamás ere kőzött
(sz.), Harangos tó kőzőtt (sz.), Nagy erben (r.), Boda kút alatt (r.), Ponkodon
(sz.), Határ fara alatt (sz.), Csókortosban (r.), Bus Mátyás forrásánál (r.), Also
réten (r.), Káros hulybelivel (r.),Csokortoson (r.), Határ farra jároban, Ponkod
alatt (r.), Ségelyben (sz.), Nagy vőlgyben, Székes elve (sz.), Csorgo kutnál (sz.),
Csontos oldalon, Pásztor ere martyanál (sz.) .
-1681 előtt : Balás éri gáttyánál (sz.), Székesi eosveny mellett(e.),
Ségelyben (sz.)
-1714 : Székes helyben (sz.)
-1743 : Dio oldalon (sző.)
-1744 : Sos (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek: Bada kút (és Boda kút), Balásér gátja és Balás éri gátja,
Buglya szeg,Bús Mátyás forrása (1639.), Csokortos (Csó kortos, Csőkortos),
Csontos oldal,Csorgó kút, Farkas réte, Felső hosszú, Gomolyát, Harangos tó,
Határfar, Hosszú kákára menő, Hosszú láb, Karos hüvely (és Káros hüvely),
Kerülő, Kútfő, Láz, Nagy er (!), Nagy völgy, Pásztor ere martja, 1) Ponkod,
Rózsás domb,Ségely, Száraz patak, Szász patak, Székely él, Székes elve,
Székesi ösveny,Szőke Tamás ere, Tövisköz, Uj föld.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-Kósa Barna (203. sz. nagyernyei téli gazd. tanf. vez.) dicséretbeni
részesítése-1944L.M.O.L.
Nagyikland a Kabos és Kovrig családok udvarházaival.
L . Keresztes Gyula
Nagykend valamikor Kiskend- külön volt.

nagykendi Somsics kastély

- A XVIII.század elején Nagykend határa 292 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
- Kukorica csuhéjból készült szatyrok, falvédők, lábasalátétek, lábtörlők,
kenyeres és gyümölcstartó kosarakat készít.
L.Népújság
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-„A lakosság többsége manapság is mezőgazdasággal foglalkozik: növénytermesztéssel (búza, kukorica, szőlő, krumpli stb.), állattenyésztéssel (disznó, szarvasmarha). A környékbeli (főleg balavásári) piacokon értékesítik gabonájukat, állataikat. Általános ezen kívül a kiegészítő keresetként művelt szatyorkötés, főleg télen, amikor nincs mezei munka.
L . Bucur Tünde Csilla
-Nagykend határában 1873-ban 83 gazdának 46 k.hold szőlője volt
L. Csávossy
Kiskend ma egyesült Nagykendel

Dániel udvarház

- hajdani parkjával ,díszkertjével és gazdasági épületeivel./ istálló,/
L. Keresztes Gyula
- Az udvarházhoz tartozó gazdatiszti ház………..
L.Balavásári
-1873-ban 30 szőlősgazdának 3 k.hold szőlője volt.
L. Csávossy
- A XVIII.század elején Kiskend határa 100 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-1940-ben a gazdakör elnöke ifj. Albert István
L. EMGE
Nagyölyvös
A Mezőségen Őlyvesen Szentpéter és Örményes közt egy szép,rész
jószág eladó,megterem 100 szekérnyi széna,el lehet vetni 400-600 véka
gabonát,van hozzá 5 négy ökrös,s 10 gyalog szolgáló emberek,egy mezőn levő
jó fogadó,kétkerekű malom,házzal és istállóval,két nagy erdő épületre való,egy
nagy udvar házhely,ezen helység M. Vásárhelytől 4 ,Szász Régentől 5 órai
távolságra van.Ezen rész jószág 27 ezer váltó forintba van executió útján
elfoglalva.Aki a vásár summát készpénzben lefizeti,reményelhetne egy 2000
forint engedését………………
L.Erdélyi Hiradó 1837 február 21
Nagysármás
-Itt született 1904-ben Csőgör Lajos, a Magyar Népi Szövetség egyik
vezetője, a Bolyai Tudományegyetem rektora.
L.Wikipedia
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-1438-tól Sarmas Hungaricalis, 1467-ben Magyar Sármás alakban
említették.
L.Maros-Mezőségi Református Egyházmegye honlapján.
„A románság röviddel a XIV. század közepe előtt tűnik fel
itt...mezőségben is..., tömegesebb megjelenése a század második felére esik.
Amint azt a római katolikus lakta helyeken 1332-1337 között történt összeírás
bizonyítja, a mezőség faluiban a magyarság honos.” „Majd a XIV. század
közepétől fogva jelenik meg néhány román falucska”, így 1438-ban találkozunk
„Sármás hungaricalis”-al és vele párhuzamosan első ízben emlitenek „Sarmas
Walahalis”-t is, mint románság lakta helységet Nagysármás területén.
-1582-ben egy dombon levő uradalmi udvarházat emlitenek.
-A templom területére a földesúr takarmány siló és gabonaraktárt épített.
-A szájhagyomány viszont egy olyan állítást is őriz, mely szerint a régi
Sármás (Magyarsármás)a Basa (Básza)völgyében terült el és a Mócs felé vezető
mezei út mentén.
-“Egy fűzfa mellett emelt, harmadik (Záhtól számolva) falubeli
földjelhez, ahonnan áthaladva a patakon, amely a falu közepén folyik az
egyházhoz tart és ugyanezen egyháztól nyugat felé a szántóföldek között egy új
földjéhez megy, ahonnan Berch-hez tart, ahol egy új határjel van.”/Idézet A
Kolozsmonostori Konvent jegyzőkönyvei, I-II. Ortvay Tivadar: MAGÁN
ERDÉLYI FŐLDEK, A PÁPAI TIZEDFÖLMÉRÉSEK TÜKRÉBEN. 1348
okt. 8./
Nagysármási hozzátelepítés.
-“….gróf Bethlen András 1894. V. törvénycikkét javasolta az
országgyűlésnek, és még mielőtt ez szavazásra került volna, abban a
reményben, hogy el lesz fogadva, Teleky Sándor, László és Blankától, valamint
ezek bérlőjétől Lázár Jánostól is nagysármási és tusoni birtokaikat kialkudta,
4268 kataszteri holdat, holdanként 306 korona 90 forintért, egy kísérleti
telepítés felhasználására……”
-első ízben Veszprém megyéből toboroztak telepeseket, ahonnan 1894/5ben 127 család érkezett Nagysármásra .Sikertelen telepítés.
-A telepesek 20 hold földet kaptak, erdőt és lakást, aminek árát 30 éven át
kellett törleszteniük, félévi részletekben.
-az 1894-5-ben befogadott 127veszprémi családból csak 46 maradt
Nagysármáson.
-„A telepítés újjászervezéséhez újabb feltételeket szabtak és ezúttal a
Királyhágón inneni vármegyékben tették közzé, ahol evangélikus-református,
magyar vagy székely kisgazdák nagyobb tömegekben laktak.” A legnagyobb
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érdeklődés Maros-Torda vármegyékben keletkezett, így 1898-tól 1901-ig 106
család költözött Nagysármásra
Veszprém megyéből 46 család 30,5%
Somogy megyéből 1 család 0,6%
Komárom megyéből 3 család 1,9%
Temes megyéből 12 család 7,9%
Szilágy megyéből 1 család 0,6%
Kolozs megyéből 11 család 7,3%
Maros-Torda megyéből 60 család 40,0%
Torda-Aranyos megyéből 6 család 4,0%
Kisküküllő megyéből 10 család 6,6%
Szolnok-Dobóka vármegyéből 1 család 0,6%
Összesen: 151 család 100,0%
-1898-ban vasúti megállóhelyet és rakodóállomást is létesítettek, heti
piacot, vásárjogot, járási székhelyet.
L.Hegyi
-„ ….határában két erdő van, a Básza és az Akácos néven ismert erdők
…..”
- 1880-körül híres erdélyi szürke marha gulyája van.
- 1898-ban itt volt a Lázár féle erős gulyatelep.
L.Köztelek 1989.november 12
-Nagysármáson a Lázár-féle nagy bérleten egy 500 anyából álló
fehérnyájat és egy 700 anyából álló fekete curkán nyájat volt alkalmam annak
idején megszemlélni.
Foltos állatot egyet sem láttam
L. Dr. Szentkirályi
-Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi
fajta lovai voltak.pl.Teleki János gróf lovai Nagysármáson,
L. Hankó Béla
- gazdaköri elnök Gergely Károly gazdálkodó pap
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
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1912
-Teleki-birtok…… A faluhoz nagyon közel tó van, tele vízimadarakkal.
Az írók előadják, hogy mi történt 1549-ben: az egész tartományt, amelyben
lakunk, oly hevesen tűző nap rémítette meg, hogy a források és folyók
kiszáradtak, és némely helyen kigyulladtak az erdők, mondja a cronostichon.
-1718-ban is hasonló aszály sanyargatta Erdélyt, ahol a mezőségi vidék
mocsarainak a tőzeges talaja, mint mondják, többfelé tüzet fogott.
L. Benkő József
-1898-ban itt népies mintagazdaság alakul.
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
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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

L.Erdélyi gazda 1937 október 1
“A sajtó folyamatosan beszámol Szász Pál vidéki látogatásairól, a
rendezvényeken tapasztalt közhangulatról. Egyik első látogatása a Mezőségen
szétszórtságban élő magyarságnak szólt. A keszűi gazdák szószólója a
nagysármási gazdanapon 1937. szeptember 5-én így méltatta a mezőségiek
élményét: „Húsz évvel ezelőtt láttunk utoljára gyűlést, amely dalárdaünnepély
volt. Azóta semmit sem láttunk. Köszöntjük dr. Szász Pált, hogy eljött közénk,
felkeresett bennünket, és egyben kérjük őt, a Mezőség távollevő lakói nevében,
hogy ott gazdanapot tartson, és rendezzen az EGE.”
L.Benkő Samu
-1938 januárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
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-1940-ben a nagysármási gazdakörnek 103 tagja volt. Az elnök
feltehetően Biró Sándor.
L.Erdélyi gazda 1940 május 1
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron tartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a nagysármási Gazdakört
bemutatott vetőmagjaiért.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Nagyteremi

Bethlen kastély-”

-.... csinos díszkerttől övezett új modorú kastélya pompálkodik gróf
Bethlen Kamillónak...”
L .Orbán Balázs A székely
-a Sükösd család udvarháza,Kassai család udvarháza
szekérszínnel.

istállóval és

L. Keresztes Gyula
-„A faluban a 16. század végén Sükösd György két udvarházat is
építtetett, 1568-ban Bethlen János építtetett udvarházat, melyet a 17.
században nagyobb szabású várrá építették ki. A hagyomány szerint a Galambhegyen is vár állott, melyet Törökvárnak neveztek. A 18. század végén gróf
Bethlen Kamilló épített kastélyt a lankás hegyoldalba……..”
L. Wikipedia
-Leltár 1647-ből a Kakasi ??? kassai ????udvarházból.:Sütőház,
gabonásház nyolc részes
szuszékkel , benne idei búza,tavalyi férges
búza,verembeli búza ,árpa,rozs,vetni való zab, alakor .Kőpince zabbal,
káposztával és csigerrel. Belső pince 13 hordó borral.Szekérszín,istálló,
gabonásház. Kertek-lugasos
veteményeskert,szép szőlőkkel és kevés
gyümölcsfával ,egy gyümölcsfával teli veteményeskert, gyümölcsöskert és egy
csűröskert.
L. B. Nagy Margit
-Stirling János nyomán csupán említés szintjén emlékeznék meg azokról
a további erdélyi kastély-, illetve kúriakertekről, melyek a szóban forgó időszak
szellemiségét segítettek átmenteni az utókor számára, hiszen a kertek főbb
jellemzőit idézett szerző tárgyalja, a kertekre vonatkozó leírásokat,
számadásokat közli. Eszerint Brökeoson (Alsó-Fehér vm.), Görgényszentimrén
(Maros-Torda vm.), Kománán (Fogaras vm.), Drassón (Alsó-Fehér vm.),
Uzdiszentpéteren (Kolozs vm.), Magyarbükkösön (Alsó-Fehér vm.),
Nagyteremiben (Küküllő vm.), Gerenden (Torda vm), Szilágycsehin (KözépSzolnok vm.), Porumbákon (Fogaras vm.), a hajdani kertleírásokban fellelhető,
reneszánsz kertekre utaló nyomok a táblás kiosztást, a lugaskert és a filegória
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meglétét, valamint a különböző dísz- és gyógynövényekből nyert disztillátumok
készítéséhez szükséges desztillálóműhelyek (liktáriomok) jelenlétét is
bizonyítják
L..Fekete Albert
-1940-ben a gazdakör elnöke Drexler Béla
L .EMGE
Náznánfalva
A két világháború között Maroskisfaluddal egyesült. A déli részét képező
Bodzaszeg is önálló falu volt egykor.
-Itt említenek először marosszéki székelyeket az Árpád-kor végén, 1293ban. Nevében a székelyek Náznán ágát őrzi.
Helynevek:
-1609 : Barátok főldén fellyűl (sz.)
-1711 : Cseré vápájában (sz.) Hangyás oldalában a' Vásáros úton kívűl
(e.), Paniti vásáros út (ú.)
L. Imre Barna
Helynevek:
- Kertek mege, Szőlők mege, Szőlő, Hegyes alja, Hegyes-tető, Cserevápa
Verőfénye, Fenék-tető, Bogics, Cserevápa észka. Csere-tető, Bordaszegi erdő,
Bordaszegi legelőre járó, Kistekenyős, Felsőszilvás, Két útköze, Puszta szőlő
tető, Puszta szőlő oldal, Horgas, Kápolna, Alsó szilas, Gyepüre járó, Hegy
oldal, Nagy-tekenyős, Keresztnél, Hosszú, Bándi bércz, Bergenyei völgy,
Tóhely, Barázdák köze, Pad, Galambász, Szegény-szer, Galambos alja, Alsónagyrét, Bordaszegi nyilak, Keresztúri berek, Kerek rét, Felső nagyrét, Véresmalom, Büdöskút, Szurdok, Orotvány, Cserke, Nagy-berek.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
-1766: a Maros Sz. Királyi Határ és Kőz Marha legeltető berkes hely
[Náznánfalva)
L. E.M.Sz.T.
Nyárádandrásfalva
1717. márc. 6. Andrásfalva.
A Maros széki andrásfalviak egy házhelyet a falu földéből,amely
magszakadás folytán visszaszállott a falura, tizenöt forint örök áron eladnak
árapataki Geréb Józsefnek.
Eredetije félív papíron, alján a fogott bírák minden jelleg nélkül való
veres viasz gyűrűpecsétjeivel, birtokomban.
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Mü Marus székben Szereda városában lakó Török Mihály és Szőcs
Mihály mindketten megirt székben és helyben lakó nemes emberek, kik ez ide
alább leirandó dologban kézbe fogott közbirák vagyunk, adgyuk tudtára
mindeneknek az kiknek illik, mind mostaniaknak mind penig jövendőbelieknek,
quod in hoc anno praesenti 1717. die 17.17' vero sexta Martn midőn volnánk
megírt székben Andrásfolvában tekintetes nemes árapataki Geréb Joseph uram
Részint olvashatatlan, részint egyes értelmetlen szavak,ő kegyelme nemes
udvarházánál, jelen lévén mi előttünk egy részről maga megirt Geréb Joseph
uram, más részről penig praescribált széki ugyan andrásfolvi küssebb Biró
Mihály megirt falunak hites birája, és nagyobb Biró Mihály s Tót Péter
megnevezett falunak hütösi (mind az hárman nemes személyek) az egész
Andrásfolva képekben és nevekben, és jelenté megnevezett biró hitesivei
edgyütt:
Denotált falu adott volt falu földéből egy házhelyet ugyan
Andrásfolvában lakott néhai nemes Lakatos Jánosnak, ki is már sine semine
deficiált, és azon házhely redeált ujalag az falura, melynek vicinussa egyfelől
nemes Gegesi Márton öröksége, másfelől penig azon falu utzája s szorosa, és az
mostani nagy és sullyos portiózásnak miatta és az nagy szükségtől
kénszerítetvén kénszerítetnek egész falustól eladni örökösön is. Melly
specificált házhelyet annakokáért praenotált Geréb Joseph uramnak ő
kegyelmének s két ágon levő posteritásinak s legatariusinak in perpetuum
irrevotcajbiliter1) pro florenis tizenöt2) cum eviction adának,3) hogy mind
magok [a]z mostani lakosok, mind penig successorok, valakik lakják megirt
Andrásfolvát, minden legitimus impeditorok ellen evincállják magok
sumptusokon már megirt Geréb Joseph uramat s ő kegyelme successorit s
legatariusit, és magok is, sem successorok azon örökös adást és vásárt semmi
szin és praetextus alatt nem violáiják s violálni nem igyekezik sub poena
florenorum4) 50. Mellyet ha violálni akarnának, vagy penig evincálni nem
akarnának, tehát az specificált poenát exclusis omnibus iuridicis remediis ac
processibus, akármi rendbeli törvénybeli remedium innen excludáltatván, csak
egy nemes szék assessorával is szabadoson exequáltathassa maga Geréb Joseph
uram és successora ő kegyelmének, mégis az örökös eladás helyben maradgyon,
mivel igen nagy szükségében szánta meg Geréb Joseph uram ő kegyelme az
megirt falut.
Kiszakadva.s) tizennégy szóból javítással.
3) Lapszéli betoldás.
*) florenis hibásan.
Melly örökös adás és vétel mi előttünk igy menvén végben mindenekben,
melyről mü is adtuk és Írattuk ez pecsétes contractualis levelünké [t] fide nostra
mediante kezünk írásával s Íratásával, s pecsétünk [kel] corroborálván ki is
adtunk.
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Datum et actum anno, die locoque ut supra. 17.17- marc.
Correcta per nos. Judices iidem qui supra. 6'Török Mihály m. pr. és Szőcs
Mihály m. pr.
L.Barabás
-Két almafát adományozott nemzetes Deák István úr: az egyik
"mosolygó", a másik "piros".-1760L.Szász Béla
- Helynevek:
- 1629 előtt : Berkenyésben (sz.), Aszszu Nyárád (á.), Kék patakán fellyül
(sz.), Kék pataka. (p.), Tanórokban (r.), Kőzép bik farkában (r.), Szőlő alatt,erős
oldalban
-1796 : Sámé (sz.)
L. Imre Barna
Nyárádgálfalva

-Szentiváni család udvarháza-

- egyudvaros kúria,előtte virágoskert és veteményes ,mögötte gazdasági
udvar kisebb gazdasági épületekk,
-Tolnai udvarház,
- a Kós Károly tervezte unitárius művelődési
otthon.
L. Keresztes Gyula
- Itt született Szentiváni Mihály a Gyaloglat
Erdélyben c. könyv irója.
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
- legelő a Csongorza.
L.Sepsiszéki.
-1940-ben a gazdakör elnöke Kovács Béla
L .EMG
Helynevek : Csongoza Ropó, Bérc, Benőce, Csere, Lapos, Nagy-hegy, Új
szőlő, Csirik, Poklóspatak, Gál patak, Virrasztó patak, Harangláb
L.Léstyán
Sebe Ákos: Az 500 éves Nyárádgálfalva: lakosságáról, birtokviszonyairól és életviteléről .
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Nyárádkarácsonyfalva
-1790: mindenik Hegyet egy Napon és egyszersmind ne Szűretezzék –
Karácsonfalva MT.
L.E.M.Sz T.
-Itt gazdálkodott 15 évet a 1848-as dandártábornok Földváry Károly
igencsak kardos felesége, Thury Borbála oldalán.
-A két világháború között a falu összterülete 812 k.hold .
L .Bözödi György
Helynevek:
-1602 : Vásáros út mellett(sz.), Biro dombjánál (sz.), Bodonra kelőben
(sz.), által jároban (sz.)
-1637 : fel jaro oldalon (sz.), Kurta lábba Körtvély bércz alatt (sz.),
Cinterem mellett (sz.), fedeles kutra menőben (sz.), Motsáron (sz.), agyag
veremnél (sz.),Csibai Réven fellyül (r.), Gyűrűs farkánál (r.), Jánosi Péter
berkin fellyül (e.), Cymiterium mellett (sz.), Bodorok előben (sz.)
-1643 : Porgolát végben (r.), Berek felől, Csere fánál (r.)
-1682 : Templom rétit (r.)
-1693 : puszta Szőlőben (tn.), Porgolát végben (k.)
L. Imre Barna
Helynevek: Átol járó, Bodorok eleje, Fedeles kútra menő, Feljáró oldal,
Kurta láb,Körtvély bércz, Mocsár, Porgolát vég, Vásáros út (hol Vásárhelyre
mennek;1602.), Végső láb.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Folyfalva-ma Nyárádkarácsonyfalva része.
1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvi
részbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei, szentiváni, csitfalvi, malomfalvi,
nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni székely örökségeit és lóföségeit,
eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar arany forintért náznánfalvi
Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
-Hires a hólyagos cseresznyéjéről
L. Orbán Balázs A székely
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Helynevek:
-1637 : Őlyvesben (r.)
-1671 : Ábrán Szegben (r.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Ábrán szeg, Csibai rév, Gyűrüs, Ölyves. (Karácsonfalvánál.)
L.Székely oklevéltár VI.k
-“Alulírott gazdaköri elnök jelentem a márciusi munkálatok eredményeit.
1,E hó elejétől a trágyakihordást egész hónapban folytatták,hamarosan
alá is szántották úgy,hogy már csak nagyon kevés szántatlan föld van a mezőn.
2, A búzát csaknem mind lehengerelték ,zabot,tavaszárpát elvetették: már
egy része szépen ki is kelt.
3,Aszalos
Lajos
hadbavonult
bajtársunk
földjét
kalákában
megtrágyáztuk,felszántottuk,s ugyancsak felszántottuk Máthé József bajtársunk
földjét is.
As idő nagyon jó,a munka előre haladt!A pityóka űltetést,veteményezést
már nagyrészt elvégeztük.
Folyfalva 1943 március 31-én
Gazdatársi tisztelettel
Id. Sebestyén Ferenc s.k.
gazdaköri elnök
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
-1842-ben vásárjogot szerzett, három országos vásárt tarthatott,
hetivásárai kedden voltak.
-Itt született 1770-ben Viola József, aki a moldvai fejedelem orvosa volt.
L.Wikipedia
-1908 nyarán itt állattenyésztési szövetség alakult.
L.Balaton Petra.
-a falut galambbúgos kapuk jellemzik.
L. Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke id .Török Ferenc
L.EMGE
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- Nyárádkarácsonyi Hangya Szövetkezet államsegélyének elszámolása.1944-(Vajon mire kapta a támogatást ?Érdemes lenne kikutatni .)
L.M.O.L.
Nyárádköszvényes

Nyárádköszvényesi mosósulyok a Néprajzi Múzeumból.
Nyárádmagyaros
- Jó legelők a Kétpatak köze és a Sugó hátja.
-Szovátára zöldséget,gyümölcsöt –szilvaizet- termeltek ,tejet árusítottak.
L.Sepsiszéki
- A festői környezetben elterülű falu gyümölcsöseiről, valamint
gyümölcspálinkájáról híres.
L.Nyárádmente
- A falu a maga hátaival kertjeivel elfoglal mintegy 40 ha területet.A
körülöttec levő határ 3313 ha.Nyárádmagyaros 1845-ben 4 orzságos vásár
megtartásának a jogát nyerte el:február -8,május -16,augusztus -9,november28.
Falunak van egy nevezetes geologiai képzödménye amely 6 oszlopból áll
az u.n. Leánydombok. Neveik: Leánydomb vagy Leányhegy, Haranghegy,
Ludashegy, Faragott hegy, Kis-Érhegy vagy Örhegy, Székhátja.
L.Krizbai-Leánydomja
Helynevek:
- 1590 előtt : Szék mála tetején, Kővés ér oldalában
-1590 : felső révnél (sz.), diszno ősvenye oldalában, Vál bűkkben,
Halmud végiben, Csókásdon (sz.), Szegben (sz.), Fenes patakában (sz.), Szőlő
oldalban
-1748 : Szakadat (sz.)
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-1778 : Lapos Domb
L. Imre Barna
-Helynevek: Csókásd, Disznó ösvénye (1590.), Fenes pataka, Halmud
vége, Köves út, Szeg, Szék mála, Szőlő oldal, (Főként 1579-ből.) Vál bükk
(1590.)
L. Székely oklevelek VI.k.
- 1940 február 3-án fejezték be a kéthetes gazdatanfolyamot .
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Csutak Ferenc lelkész
L. EMGE
-A kormányzat mezőgazdasági termények tárolásához, feldolgozásához,
a korszerű állattartáshoz szükséges épületeket emeltetett a székelyföldi
kisvárosokban, nagyobb községekben. 1941– 42-ben Nyárádmagyaroson
gyümölcsaszaló épült.
L.Oláh Sándor
Nyárádremete 1899-ig Köszvényes-Remete,
- Kovácsotziaknak birtokuk és udvarházuk volt: Eheden, Jobbágytelkén,
Deményházán, Remetén és Hodoson.
L.Bencze János
-Dr. Nyulas Ferenc (1758 - 1808) 1758. július 25-én itt született.– Erdély
főorvosa volt Kolozsvárott.
-Ítt született Dr. Birtók Kovács Ferenc (1919 - 2009) Jogász, volt
nyárádremetei
gimnázium-igazgató,
monográfiaíró
(Nyárádremete
monográfiája, Státus, Csíkszereda, 2003)
-Dr. Kakucs Lajos történész, , Nyárádremete legfrissebb, tudományos
ígényű monográfiájának szerzője. (.Nyárádremete Falumonográfia, Mentor
Kiadó, Marosvásárhely, 2008)
-a Felső-Nyárádmente legnagyobb települése, területe 8311 ha …
-Húsvéti Határkerülés
-Több más nyárádmenti falu szokása, de a nyárádremetei határkerülés
sokban eltér azoktól. Egyházi processzióként megélt, ősrégi szokás, amit még a
diktatúra idején is sikerült a közösségnek életben tartani és gyakorolni.
Húsvét vasárnap hajnalban, öt órakor indulnak a templomból imádkozva és
énekelve. A falu határát az egykori vetésforgó szerint négy részre osztott rend
alapján veszik sorra, megszokott útvonalakon, így négy évente kerül sorra
ugyanaz a határrész. A falubeliek körbehordozzák a határban a feltámadási
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szobrot, a körmeneti keresztet, a templomi-, valamint nemzeti színű lobogókat.
Hirdetik a feltámadt Krisztus dicsőségét, valamint az Atya áldását és oltalmát
kérik a vetésekre, a határra, a falura és lakosaira.
L.Wikipedia
-Remete ősidők óta erdőkitermelő,földművelő és állattenyésztő község
volt.
-az államosítás előtt a férfiak jelentős része szerszámfa és
szekéralkatrész készítésével foglalkozott, lőcsöket, fentőket, oldalrudakat és
tézsola rudakat készítettek.
-a falut galambbúgos kapuk jellemzik.
L.Sepsiszéki
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
Helynevek:
-Veszélymezeje, Vészlaposa. Tódugás, különböző személyek orotványa,
vagyis irtása, Sóbánya vize mellett, Keménykő alja, Fekete nyilak, Tolvajok
útja, Vettető, Súgó, Szakadát, György Lőrinc köze, Borzlik, Dobosné gödre,
Várlátó, Komját fara –
L.Magyar Hírlap
-1940-ben a gazdakör elnöke Birtok Sándor
L. EMGE
Nyárádselye
-veres drabantok megosztozása székely örökségükön a maros-széki
Sellyében, 1611. máj. 13
-“…az ház ülés hellyen az mi gyümölcsfák vadnak, hát abból is részéért
az kápolnánál való szilváskertet adák Balog Pálnak és avval vevé ki részét az
ben való gyümölcsfákból Balog Pál is;….”
-Selye……….. ezen a vidéken cseresznyét termeszt.
L. Benkő József
„..... hiányaikat tehát marhatenyésztés, gyümölcstermelés s főleg
szénégetéssel pótolják. A gyümölcs itt is, mint minden magasan fekvő faluban,
igen jól tenyészik, s azért Selyében nagyon sok gyümölcsfa, nevezetesen sok
szilva- és diófa van, elannyira, hogy a falu a szó teljes értelmében zöld lombok
ernyője alá van elrejtve. A gyümölcsből – mikor ideje van – nem kevés pénzt
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kapnak Selye lakói, azonban főfoglalkozásuk és fő jövedelemforrásuk a
szénégetésben összpontosul. „
L. Orbán Balázs A székely
-selyei pálinka: szilvapálinkájáról híres .
-selyei gyümölcsök: híres
-1903-ban a kirendeltségtől Selye község egy Sider féle cider-malmot
és Nabille –féle almabor sajtolót kapott ingyen.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Péterfí László
L. EMGE
Helynevek:
-1579 : Tőlgyesben (r.), Hályagosban,Mart felett, Köves pataknak a'
martyában, Szőlősd megett (sz.), Kápolna felett, czinterem mellett, Kőszőrűs
patak fejében (sz.), Egresd hátán (sz.), Hégy megett (r.), Demeter vágásában,
borju gyepű .
-1687 után : Köves él alatt
-1763 : Peres Pataka (p.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Borjú gyepű, Czinterem (templom tartozéka), Demeter
vágása, Egeresd,Hályagos, Köszörűs patak, Mart felett, Peres patak (1763.),
Szőlősd, Tölgyes. (Egy kivételével 1579-ből.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
Nyárádszentanna
ma Nyárádszereda része-Lázár udvarház –Márton udvarház? ?,
L. Keresztes Csaba
„Megvan most is a szép, terjedelmes Lázár-curia, ...” „.... egy magas,
nyugati oldalán szőlőkkel ültetett Nyárádra néző északi oldalán …..„
L. Orbán Balázs A székely
-1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszini
bejárásokat és vizügyi müszaki felvételeket végez Nyárádszentannán
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Molnár Vince
L. EMGE
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Helynevek:
-1687 előtt: Nyilakban (sz.), Kápolna torokban (sz.), Kalodásban
(sz.),Közép bik farkában (r.), Tanórokba (r.), Kert felett (sz.), Csere alatt (sz.),
Bésen pataka mellett (sz.), Somolyod borozdája kőzőtt (sz.), Kűlső lábban (sz.)
-1687 után : harkalyos alatt (sz.)
-1792 : Udvarház (sz.), Követses.
L. Imre Barna
- 1822: Egy Gabona merittő fa kalány [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8].
L.E.M.Sz.T
-Helynevek: Bésen pataka, Csere, Kalodás, Kápolna torok, Közép bikk,
Külső láb, Nyíl, Somolyod borozdája, Tanorok..
L.Székely oklevelek VI.k.
Nyárádszentbenedek Tholdalagi kastély

-1623-ban egy curiát adományoznak.
L. Orbán Balázs Kiegészítések
- Itt született 1909-ben Ferenczy Júlia festőművész.
- Itt született 1900. szeptember 16-án Ady László magyar néprajzkutató,
helytörténész.
L.Wikipedia
-„A francia stílusú kertet lépcsők tagolták egészen a le a Nyárádig. Ó
divatúak voltak a virágok is,,dúsan illatozó török rózsa, szegfű, égő szerelem
stb.”..... a veranda előtt pedig rózsasövénnyel körül kerített L Bicsok-Orbán
lovarda..Ebben lovakat futtattak ,egy régi spanyol fajtát „
-az épületet jókora park vette körül.
-Benedek-rendi kolostora volt -XII. szd.
-enedek rendi kolostora a 12. században épült
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-1940-ben a gazdakör elnöke Ferenczy Gábor
L. EMGE
Helynevek:
- 1619 : elő hegyben (sző.)
-1638 : Véczke marton (sz.)
-1647 : Apro oszlásban (sz.), Vizeiben (sz.)
-1664 : Általban (sz.), Vizelkébenn... mellyet Gőmbőcz földnek hivnak
(sz.), Szőlő megett (r.), Soó Széken a' Folyfalvi határ szelin (r.)
-1680 :tul a Vizen (sz.), Hágoban (sz.), Hosszuban (sz.)
-1687 előtt : Kis általban (sz.), Szoros út alatt (sz.), földek fején (sz.),
Kapus alatt (sz.), Isten tövissén alol (sz.), ló kőtő helyben (sz.), Patak mellett
(sz.), Kőzep Szőlő alatt (sz.), Kert megett (sz.), alá jároban (sz.), Ropo oldalon
(sz.), Vizelnél (sz.), Veniczérben (sz.), Borso szeg allyában (sz.), malomba járó
út mellett (r.), által a Vizen (r.), Kapus mellett valo Erdőnek (e.), Szilvás erdő
(e.), Pap gyakrának (sz.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Alájáró, Apró oszlás (1619.), Által, Hágó, Hegybe fordúló,
Hosszú, Isten tövise, Kapus, Kapus mellett való erdő, Kis által, Lókötő hely,
Pap gyakra, 1) Ropó, Só szék (1647.), Szoros út, Venicze, Véczke mart, Vizek,
Vizelke (1664.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
A falunak néprajzi gyűjteménye van.
Nám Móréh M. Emese :Nyárádszentbenedek 700 éve.

Nyárádszentimre

Tordai udvarház.

-„Balogh József, a jeles természetbuvár és orvos – kit tudományszeretete
Dél-Amerikába vezetett s ki ott is halt el – szintén szentimrei volt. Balogh
József. Sz.-Imrén született, tanulmányainak végeztével 1775-ben Bécsbe ment
az orvosegyetemre, hol orvosi tanulmányai mellett a füvészetet is
szenvedélyesen folytatta az akkor tájt híres füvész-tanár Jacquen vezetése alatt.
Bécsből Hollandiába ment, hol a leydeni egyetemen tette le a tudori vizsgát,
mikor 6 nyomott ívre terjedő értekezletet adott ki ily czím alatt: „Specimen
inaugurale bot. medicum Sist. precipuas plantas in M. Traniae ptu sponte et sine
cultura provenientes, ac ibidem usu receptas”, mely munkáját Benkő Józsefnek
– kitől első füvészeti ismereteit nyerte – ajánlotta, s annak egy példányát a m.vásárhelyi Teleky-könyvtárnak meg is küldötte. Leydenből Amsterdámba,
onnan 1779-ben Dél-Amerikába, a csudás növényzet honába indult, 64 napi
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veszélyes tengeri út után érkezett meg Rio de Berbicibe, Guyána városába, hol
nemsokára megbetegedvén a jeles tehetségű s bizonynyal nagyra hivatott férfi
elhalt távol honától, távol szeretettjeitől. Illő és méltányos azért, hogy
megemlékezzünk róla, e néhány sort emlékének szentelvén.”
L.Orbán Balázs A székely
-Itt született 1915. július 10-én-1983. nov. 12. Mv.) Szabó Bálint
néprajzkutató és helytörténész, helytörténeti és néprajzi szakíró. Középiskoláit a
marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1936), majd a kolozsvári
Református Theologián szerzett lelkészi képesítést (1942). Párhuzamosan a
kolozsvári egyetemen magyar nyelv- és irodalom – néprajz szakos diplomát is
szerzett (1949).
- Kötete: Téli néphagyományok (Makkai Endrével és Nagy Ödönnel, Kv.
1938).
Kéziratban maradt munkái szülőfaluja népi életéről: Kaláka és
kölcsönmunka a társas munkák rendszerében; Hagyományos munkaszervezés
századunk első felében; Téli és tavaszi népszokások; Nyárádszentimre
monográfiája.
L.R.M.I.L
-1940-ben a gazdakör elnöke Balogh Gyula
L. EMGE
Helynevek:
-1615 : Kis Liget előtt (sz.), Csorgoban (sz.), Dél mezőben (sz.), Kiss
tóban (sz.), Hosszu ágyban (sz.), Kis liget alatt (sz.), Kereszt maion (sz.), Alak
fejében (sz.), Gyortyán kútnál Posonekra nézendő (sz.), Szegény Péter
hídgyánál (sz.), Csere oldalon (sz.), Szemlinben (sz.), Sűmőltsén Körtvélynél
(sz.)
-1643 : Zemlyén (r.), Keresztes hídnál (r.), Barothban (sz.), Kotyorban
(sz.), Bérczen (sz.), Padban (sz.), [235.], Sylesztőr Vágásában, Gyalog út
fejében, Kis Somosd fején, Kigyos tóban, Kőzép ágyban, Nyár alatt, Nyár
homlokban, Szegben, Kurta Csere végiben
-1687 után : Kerűlő utban (sz.), holt út mellett (sző.), omlás árkába, Kis
erdőben, Szőlő megett, Kőzép ájban, Gőzpüngben
L. Imre Barna
-Helynevek: Baroth (1643.), Bércz, Csere oldal, Csorgó, Dél mező,
Gözpüngh, Gyalog út feje, Gyortyán kút, Hosszú ágy, Keresztmál, Kígyós,
Kígyós tó, Kis liget (1615.), Kis Somosd, Kis Somosd feje, Kotyor, Közép áj,
Kurtacsere, Kurtacserevége, Nyár homlok, Omlás árka, Pad, Sümöltsén
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körtvély, Szegény Péter hídja, Szemlin (1615.), Zemlyén (1643.). (Túlnyomólag
1615-ből.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
Nyárádszentlászló
-A Nagy család udvarháza. Sigér család kastélya / Pataki udvarház/??,
-1589-ben itt kúria létezett,utána kastély épült.
L. Keresztes Gyula
- Határterjedelme: 1149 hold 1501 négyszög öl, ebből 329 h. szántó, 20 h.
erdő, 6. h. szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.
-Helynevek: Alszeg (a faluban), Bagja, Berek, Békástó, Bungur, Csegej,
Csere, Cserealja,Cserefás (rét), Csere oldal, Csúp, Döngő, Duvasz, Felszeg (a
faluban),Gálfalvi járó, Gálfalvi út, Gálfalvi út megi, Háromszeg (földek), Holt
Nyárád,Hosszú, Irma (patak), Keresztűl járó, Köves domb, Kútforrás, Malom,
Malomsziget,Papok ösvénye, Puszta, Ropó, Rosz malom, Selyemrét, Só lyuka
(a Holt-Nyárádban), Szőlő alja, Szőlők, Tekenyős, Templom alja, Templom
melléke, Tövis, Tövisses, Üver alja, Veresfű szere, Zsuk erdeje.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Határnevek:
- A régi Marosszék egyik Nyárád melléki faluja egyik Árpádházi dicső
királyunktól nyerte a nevét. Ha abból a korból a nevén kívül semmi emléke
sincs: annál több a későbbi hagyománya, mondája és meséje, melyek közül
többb a falu lakóiról, illetve birtokosairól is őrzött meg egy-egy homályos —
vagy néha élénkebb vonást. Ezek a mesék és hagyományok leginkább a falu
egyes részeire, telkeire, de első sorban legrégibb épületére, az unitárius
templomra vonatkoznak………………….
„Sűgérnek nagy palotája is volt a Sügér dombján, a hol Balla Ferencz
lakott a míg élt. Innen a nyomáté patak völgye felett híd állott, s azon járt Sügér
életében a templomba."
Azt az időt már sokan érték, mikor a Sügér palotájának a köveit a földből
kiszedték. „Kaptak volt akkor ott a rabok, a kik dolgoztak egy vak pinczében
valami nagyocska gömbölyüt. Senki se is gondolta, hogy mi. Utoljára kivágták,
s olyan szép sárga leve folyt, mint a színméz. Az emberek nem merték
megkóstolni, de egyik rab észrevette, hogy jó szaga van, s megett7 belőle úgy 34 evőkalánnyal. Hanem úgy elaludt tőle, mint a güzű. Hát bor volt az egész. De
olyan rég lehetett ott, hogy a hordó fái helyett csak a kéreg volt rajta, s a bor a
régiségtől szinte olyan vastag volt, mint a méz." Kaptak akkor még egy nagy
üveget is, a melyikben olyan veres por volt, mint a paprika. Ezt már senki sem
merte megízlelni, s belé dobták a Nyárádba."
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A Sygherek után a pókai Sárosiak voltak Szt.-Lászlón a legnagyobb
bírtok urai, s alig félszázada, hogy kihaltak Nevüket a faluban a városi kert
tartotta fenn, mely egy nagy belső telek neve a kis ref. templomon belől.
Ugyancsak egyik birtokos családról nevezték az egykori Alsó- vagy Rosz
malmot Uzdi-malomnak. Családi nevet tart fenn a Mórel kert is, a melynek
területén az ürmösi Maurerek egyik ágának volt kúriája és kertje. Szintén ilyen a
Komáromy jószág. Rég nem ezé a családé, de a nevét tartja……………………
Maga az egész falu Alszegre és Felszegre oszlik. Egy kisebb része a
Patak mejjéke 2, egy kertek között menő keskeny útja a Szoros s a falu közepe
táján, a ref. templom vidéke a Piacz.
A határrészek nevei a következők: Alsó malom helye 1. Uzdi malom.
Bagja; sz. fennsík, a lejtőjét is úgy nevezik berek; a felső malom mellett, fás
hely a víz közelében. Bejövők fele; a Kicsi- és Nagy-Bejövő felső vége. Békás
tó; fennsík, régebben víz gyűlt reá a hegyekről s békák voltak benne. Bungur;
füzfás hely a Nyárád közelében. Duvasznak hívják, csak mióta elbokrosodott,
azóta Bungur. Ki-kiüt reá a Nyárád.Csegel, sima füzfás hely egy kanyarodónál.
Csere, fáiról nevezik így. Csere alja sz. Cserefás rét, a Nyárád baloldalára esik a
völgybe valaha nagy cserfák voltak rajta.3 Csere oldal sz. Csere tartománya,
gyűjtő neve a Cserének, Csere aljának és Csere oldalnak. Csikós tó, sz. a
Nyárád balpartján. Csúp, hegycsúcs a szőlők s az Üver erdők teteje. Derékföld,
sz. Déllő, itató és pihenő délben a csordák számára a gáton alul a Nyárádnál.
Döngő, sz. két hegygerincz közt. Visszhangos hely. Döngő alja, sz a Döngő
alól. Duvasz 1. Bungur.Felső malom; alólcsapó malom a Nyárádon. Régebben
két malom volt s megkülönböztetésül nevezték ezt Felső malomnak. Nem tiszta
hely; kísértetek járnak némelykor benne, s a vidékén. Egy vén asszonynak, a ki
őrült — egyszer csak felkerekedett a keszkenyője a fejéről, s kifutott a
malomajtó kulcslyukán. Mácczor a mónár fazekába a tűznél mind szuvacsokat
dobált valaki. Megint az egyik molnár otthon hagyja egyszer magára a
gyermekét a tűznél, s azt valaki felvette, mind oda verte a tűszelyhez , s mikor a
keserves sírásra befutott az apja: már sehol semmi se volt. De a fazék ott volt a
tűznél, csakhogy a fedele le volt verve, s mind belé hullott a kéményből a sok
kormos tapasz. Ott kellett a kéményen kimenni a lüdércznek"
A malmon fejül, a gát felett csendes mély víz van, s bokros, berkes a part.
…………………Gálfalvii járó; sz. a gálfalvi határszélen. Gálfali út,- mezei út;
Nyomát felől vezet Gálfalvára. Gátfalvi út mege: a gálfalvi határszélén. —
Háromszeg; szántó földek, melyeknek egyik vége háromszög alakulag
elkeskenyedik.Hát Nyárád; a Nyárád régi árka.Horgas; „Azért híják úgy, mert
az út mellette megkanyarodik" Hosszú; nagy föld. Irma; forrásos hely — a
Döngő alján. Irmapataka; kis patak A Döngő tartományán jő le, a szt. lőrinczi
erdő széléről s a Nyomáti patakba szakad. Mikor megnő piszkos a vize és nagy
patakkő agyag csomojkákat hengerget. Ezért nevezik Poklos pataknak is.Kerek
rét; a Nyárád mellett a baloldalon „Régebben mind nagy fák voltak rajta, csak
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közbül egy kerek helyen nem volt fa"Keresztül járó; a nyomáti út mellett
hosszában fekszik, a többi földhöz képest keresztül áll, s azért van a neve.
Két árok köze; a gálfalvi határ szélén. Két árok közt fekszik. Egyik a
gálfalvi patak, a másik vízmosás. Két nyárád köze; „az Új-Nyárád s a HótNyárád között egy csegej." Kicsi-béjövő; sz. Kis Sára kútja; forrás a nyomáti
határszélen. Köves domb; szántó volt, most teleknek foglalták. A falu felső
végén van Köves hely. Kurta; kisebb föld a szomszédjainál, s ezért híják
kurtának. Kútforrás; a Döngő lapályának Szt. László felé eső oldala. Jó kút van
rajta s az egész hely forrásos.
Lármafa helye. Ez a felső malomnál, a berekben van. Ott volt a magyar
világkor a lármafa. Hosszú fa volt, mind egy nagy szál tutaj. Az oldalába
szegeket ütöttek, a miken fel lehetett menni a tetejébe. A teteje pedig be volt
kötve zsúp-szalmákkal, s azt, ha az ellenség jött meggyújtották, hogy a falu
lássa. Lázd; fennsík és oldal. „Szép fekete földje van. Nem köves, se vizes. Jó
termő hely." Lókötő r. „A neve onnan van, hogy a vizessége miatt macska
nyergek nőnek benne, s könnyű réta a lovakat megfogni."
Malomszűget; a Nyárád bal partján. „Egy kanyargónál van egy
szegeletben. Inkább malom-szegelet" Nagy berek Berkes hely a felső malom
gátján fejül. Nagybéjövő; sz. a felső határon, a cserén kívül." Nyilak; apró
szántó földek a Nyárád balpartján. Nyomáti patak; „Azért nevezik így, hogy
Nyomatról jő." Szt. Lászlónál ömlik a Nyárádba.
Orotvány; a Nyárád balpartján, a völgyben. „A helyén régebb erdő volt."
Ördöngös kút; forrás a szt.-gericzei határszélben. „Itt őrizett ördögbordát egy
szt. János napkor a magyar világ előtt egy kicsivel Szt.-Lászlóról Kelemen
József s Szabó János, Szt.-Háromságról pedig Faluvégi Gáspár s Keresztesi
József. Az ördögborda Szt.-János napján éjfélkor virágzik. De éjfélutánig a
virágja el is hull s a ki azt megkapja, azzal aztán kaphat pénzt a földbe. Azért
mentek ki ők is, csakhogy az ördög is elmegy mindenkor s ember legyen, a ki a
virágot elhozza. Pedig ők eléggé gondosak voltak. Szt.-Háromságról Faluvégi
Gáspár elvitte a pápista templomból a szentséget. Vitt szentelt vizet s egy
megszentelt kardot is. Az ördöngös kút tájékán a karddal egy nagy karikát
csináltak, meghintették a szentelt vízből, imádkoztak, meggyújtották a lámpást,
leültek, letették a szentséget s várták, hogy virágozzék az Ördögborda. De a biza
úgy éjfél-tájt csak látják, hogy egy vén asszony settenkedik körülettek; mind jár
ide-oda s morog. De a szentelt körbe nem tudott bemenni, mert a gonosznak
nincs ereje ott, a hol a szentség van. Hanem egyszer csak oda lesz s hát egy
teremtő pillantás alatt ront nekik nagy mérgesen ugatva egy nagy bestelen kopókutya. Már tudták jól, hogy ez is a vénasszony, mert az is csak az ördög volt s
most kopó-kutya képibe akarta elijeszteni őket onnan a pénzről. Féltek is
eléggé, de még se mentek. Faluvégi Gáspár keresztet csinált a karddal s
olyankor a kutya mind félre nézett. Azonban mind ácsorgott réjok, csakhogy a
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karikába nem lépett volna a világ kincseért. De kürő2 mind futott nekik, úgy,
hogy Faluvégi Gáspár a karddal hadakozott neki, s úgy-úgy csapott hézza, hogy
a foga mind szikrát hányt Addig s addig, egyszer nincs sohunn a kutya. De már
más pillanatban hallanak olyan bömbölést, hogy a földnek nehéz volt tartani.
Hát látják, hogy egy égrekiáltó, csúf nagy bika ront egyenesen nekik. De úgy
ment, úgy hányta a fejével a földet s úgy bömbölt, mintha mindent el akart
volna pusztítani.
Ők is fogták magokat s aló, Vesd el magad! Neki! Avval a hogy csak
tudtak,... Meg se álltak hazáig s a virág mégis az ördögnek maradt, mert a bika
is újra csak a volt. Akkor már harmadszor változott átol, s ha a harmadik próbát
kiállották volna, a virág az övék lett volna, mert az ördögnek egyszerre csak
annyiszor lehet átváltozni. De erőssen megijedtek? Osztán bánták eleget; de
bánhatták."
Pap csorgója; jó vizű csorgó az unitárius pap kertje végében, a honnan a
faluba sok házhoz hordanak vizet. Papok ösvénye. A Kövesdombon van. Itt
jártak az unitárius papok Szt.-Lászlóról Gálfalvára templomozni, a míg az
utóbbi filia volt. Pogán, rét a Nyárád völgyében. A helyén rég ennek is erdő volt
s akkor ott megöltek egyszer egy embert, azért nevezik Pogánnak. Poklospatak
l. Irmapataka. Puszta, sz. Fennsík, a falutól keletre. "Ezen a helyen volt valaha a
falu, de nem volt vizök, s úgy mentek beljebb. Még most is sokszor nagy
cserepeket, korsót s mit hány ki ott az eke",4 Ropó; hegy, az oldalán szántókkal.
Túlnyomó része a gálfalvi határhoz tartozik Rossz malom helye, v. az alsó
malom helye 1. uzdi malom.
Sátés rét, kaszáló. „Pocsmányos hely volt, oda véczkét ástak." Lenn van a
Nyárád völgyében Selyemrét, kaszáló... Sesstó; most szántó, de régebben legelő
volt a Nyaradtól kezdve le a szt-Háromsági határig. Sólyuka; egy mélyedés a
Holt-Nyárádban, a megyei út mellett. Azért nevezik így, mert „a régi világban,
mikor még a székelyek hozták Parajdról a sót, hát ebbe a helybe egy sós székely
a sóval együtt szekerestől, lovastól bedőlt s bele veszett." Sónyaló meredek,
terméketlen oldal a nyomáti határszélben. Tetejét, alját és oldalát gyepűszerűen
kökénybokrok szegélyezik. Igen kopár. Azt mondják, hogy régebben meg volt a
földje suvadva, alatta só Játszott, s azért Sónyaló a neve.
„Itt látta Gyaraszin Gyurka a kicsi embereket. Fényes délben jöttek. künn
dolgozott a Csere mellett. Felnéz s hát látja, hogy mind a méh mikor ereszt a
kasokból, úgy repül fenn hat vagy hét kicsi ember a Csere felé."
„Fekete Geczi is innét kapta a sok pénzt. Szegény disznópásztor volt,
mikor bejutott a hegybe. Őrizte a disznóit s leheveredett a rongyos
szokmányára, Egyszer csak látja, hogy tiszta álló délkor megnyílik a hegyoldal
s kijő abból egy tetőtől-talpig fejér leány. Két korsó volt a kezében s egyenesen
a Kik Sára kútjához tartott. Ezt látja ahajt Fekete Geczi s ő biza hamar oda fut a
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nyíláshoz. De az olyan volt, mint egy nagy földpincze. Bé is ment mingyárt s a
hogy látta a sok pénzt, megtöltötte a kalapját belőle s avval ki is jött.
De a leány még mind ott volt a kútnál, fut, leteszi a kalapját, felkapja a
szokmányát, beviszi s annak is úgy a szárnyékába seper a pénzből. Avval jött is
osztán kifelé újra; hanem már mikor az ajtónál volt, a leány is haza jött volt, s a
hogy ő bement az ajtón, az abba a helybe becsapódott. Fekete Geczi nem tudta
elég hamar kikapni a lábát s a sarkát szépen oda csapta. Úgy is ismerték egész
életéhen a sarka nélkül.
Aztán meggazdagodott a pénzből Házat, telket vett s a határon is földeket
szerzett ebből a pásztorságából. Ennek van egy ötven esztendeje."
A Sárnyaló most is egy-egy esőzéskor meg-megsuvad, s a fák a tetejéről
a közepére s az aljára bejönnek. Szőllök; a szőlőhegy neve Szöllő alja; szántó a
szőlőhegy alatt.
Tanorok, Tekenyős teknőalakúan mélyedő szántó. Tövis, sz. közel az
Űver erdőhöz 1 Tövisses út, sz. Út megy el mellette „a melyik mióta a világ,
örökkétig tövisses vót." Uzdi malom, malom hely. Valaha a már kihalt ózdi
családi volt; utóbb a káli Nagyok bírták. Egy kanyaradónál épült, s minden
nagyobb jégmenésnél megrongálódott. Utoljára elhagyták s egy részét a viz
vitte el végképpen. Über, csere, gyertyán stb. fás erdő. Über alja, sz. az erdő
alatt. Veresfüszere, (tulajdonképpen veres fűz szere, de egy szónak mondják ki);
a nyomáti patak oldala s a völgy is. Veres héjú füzfabokrai vannak s ezektől
kapta a nevét. Véczke, ásott árok volt, a mely régebben Ny.-Szeredától
Karácsonyfalváig húzódott, s a Nyárád balparti patakjait összegyűjtötte.
Magától betelt s most csak a partjainak emelkedése látható. Zsuk erdeje, kis
erdő egy oldalon az alsó malom helyével szemben. Azonban nem csak az erdőt,
hanem a mellette levő kökénybokros területet s az aljat is úgy nevezik.
Kelemen Lajos
L.Erdélyi Gyopár
-Nyárádszentlászló tejszövetkezete Thorockai Wigand Ede tervei
alapján a 10.000 K összköltségű népház átalakítási munkálataira 3000 K
segélyt kapott 1911 nyarán.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Mikó László
L .EMGE
Nyárádszentmárton
-1498-ban egy oklevél említette a ZenthMarton határán, a Nyárád vizén
lévő kétkerekű malmot,……..
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-Itt született Pozsonyi P. Szentmártoni Kálmán (Nyárádszentmárton,
1879. február 8. –Kolozsvár, 1968. június 11.) népmesegyűjtő, tanár.
L.Wikipedia
-1498.1) Kálfalva.
Telegdi István erdélyi alvajda előtt szentannai Tóth Miklós és özvegy
Kaáli Jánosné Szengyeli Ilona kiskorú gyermekeik eljegyzése alkalmával olyan
egyességet kötöttek,hogy nevezett özvegy férjhez menetele esetén,néhai
férjének, az atyja Szengyeli Benedek által zálogból kiváltott tősedi birtokrészét,
továbbá összes székely lóföségeit s Szentmárton határán Maros széken, a
Nyárád vizén levő kétkerekű malmát fiú-leánya, Magdolna részére Tóth Miklós
kezébe adja. ……..
L.Barabás
Helynevek:
-Szántók. Alsócsere, Avasalj, Berek, Bércz-patak, Bodkip csere, Bogoscsere fara, Csonka, Csorgó, Felső csere, Gyepüszeg, Harasztos, Istánd,
Kertmege, Kik csere, Kis malom környéke, Koncsat, Körtvélyes, Küs hegyalja,
Lilamár, Musdaj, Puszta szöllő, Tall lüget, Tanorok, Temető-alja, Zseberke.
Rétek. Avasalj, Csorgó, Harasztos, Kertmege, Kishegy, Küs hegyalja,
Pusztaszöllő, Temetőalja, Zseberke. Szőlők. Istánd, Körtvélyes. Erdő. Gyűrűs
erdő.
L.Erdélyi Gyopár
-1940-ben a gazdakör elnöke Varga Sándor
L .EMGE
Nyárádszentsimon
-A szentsimoniak földműveléssel foglalkoztak.
-Nyárádszentsimon még őriz archaikus régiségeket, ilyen a fonott
sövénykerítés, mely földbe vert hegyezett végű, cserekarók között erős
csereágakból font kerítés. A XIX. sz. közepéig ez volt az uralkodó kertépítés.
Valamikor a székely falvak körül is ilyen csereágból font kerítés volt, és a
faluba bevezető utakat ún. tanorkapuval zárták le. Ez a kerítés nemcsak az
állatok elkóborlását akadályozta meg, hanem ideiglenes védelmet is nyújtott a
falvakba a sokszor betörő hun, tatár, török ellen.
-Az asszonyok kórusban fontak, kora tavasszal szőttek. A férfiak ruhája:
ing, gatya, házi szőttes volt de, az asszonyok és a gyerekek ruhái is.
-Tavasszal a férfiak szőlőt karóztak, megtisztították a gyümölcsfát,
megkapálták a tövüket. Ha a föld felszáradt vetettek, kapáltak, kaszáltak, szénát
gyűjtöttek, arattak.
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-A nyárádszentsimoniak előszerettel jártak a nyárádszeredai vásárba. Itt
cserélték el portékáikat a Csíkból jövőkkel, itt szereztek be minden fontos
eszközt, amelyra a mindennapi életben szükségük volt.
A vásárok jó áttekintést nyújtottak a vídék terményeiről, állatairól,
gazdasági helyzetéről. A Nyárád mente fejlett álattenyésztése a baromfivásárok
kínálatában is megmutatkozott, a szarvasmarhákért nemcsak Marosvásárhelyről,
hanem Régenből is jöttek. A marosszéki havasokból, és a görgényi havasokból
szedret, málnát, kokojzát hoztak. A szovátai és szakadáti asszonyok a görgényi
és aKelemen havasok aljáról az ottani juhosgazdák és bácsok juhsajtot és túrot
hoztak. "Murokországból" (alsó Nyárád) sárgarépát, petrezselymet, zellert,
hagymát hoztak eladásra. Parajdról sót hoztak 1:1 arányban cserélték gabonára.
Felső Nyárád mentéről, Köszvényesről és Remetéről a cigányok nyírfa
seprőket, Selyéről veszőkosarakat hoztak. Az alsó Nyárádmentéről gyékényből
font kóberokat, szőnyeget, falvédőt, lábtörlőt, szatyrokat, cirokseprőt hoztak.
Székelykeresztúrról kukorica levélből készített szőnyeget, lábtörlőt árultak.
Jobbágytelkéről, Ravából és Hodosról, Szolokmáról gavillákat gereblyéket,
tilókat. Fonóorsókat, laskasűritőt a nyárádremetei cigányok készítettek
A szentsimoniak előszeretettel vásároltak a makfalvi fazekasoktól, akik
hozták a mázatlan cserépedényeiket, az ákosfalviak pedig a cseréppipát. A
korondi mázas edények csak az 1930-as években jelentek meg a szeredai
vásáron. Szolokmai fazekasok, mázas edényeket és kancsókat árultak.
Bőrmunkát a székelykeresztúri csizmadiák, a marosvásárhelyi timárok
talpbőröket, szíjakat, ostorokat hoztak. A textilesek közül a harasztkerekiek
gyapjúfonalat árúltak, a fonalakat a marosvásárhelyi gyapjúfestőkkel lehetett
megfesteni. Makfalváról szekérszámra hozták a fehér, fekete, szürke gyapjúból
szőtt kész posztót, pokrócot. A Segesváriak kalapot, gyócsot és keszkenőket, a
marosvásárhelyi rőfösök pántlikákat és a mézeskalácsosok az elengedhetetlen
vásárfiát árulták
-Nyárádszentsimoni Tájház A tájház és a hozzá tartozó gazdasági udvar
létrehozásának története 2004-ben kezdődött,………. A leendő Tájház
kialakítása Mihály Vilma házára esett, ugyanis a nagy udvar, ami a házhoz
tartozik lehetővé tette a gazdasági udvar létrehozását is. Így a ház mögötti
területen felépítették a színt, ahol régi mezőgazdasági eszközöket tárolnak,
mellette a gazdasági udvar, bekerített kifutókban nagyállatok, szárnyasok
láthatók. Felépítették a disznópajtát, a mag- és takarmánytárolót, az istállót,
tiszteletben tartva az építkezési hagyományokat. A mezőgazdasági eszközöket,
az állatokat a környékbeli gazdák adományozták. A bivalyborjúkat a bözödi
Török József hozta el a gazdasági udvarba. (Az ő tulajdonában van még egy
kézzel hajtható cséplőgép is.Valójában egy „élő” múzeumként működik, hiszen
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az itt kiállított tárgyak, bemutatott mesterségek egy részét az ide látogató
csoportok élőben is megnézhetik.
L.Mihály Eszter
Helynevek:
-1615 : Agyagás út félen (sz.), Bako rétiben, Vágás alatt (sz.), Kerek
Egerben (sz.),- Kerek Egerben (sz.), Kányás Szugolyában (sz.), Adorján Vőlgye
tövén (sz.), Mogyoró megett (sz.), Ropoban (sz.), Agyagás út főnn (sz.), Kerek
eger határban
-1687 után : Berkesz Székben az úton belől a' Patak mellett (r.), Kányás
alat, felső csere alat .
-1695 : Adorján vőlgyében, Felső Cserén
-1700 : Patvaros tövissében ,Agyagos ut erdejében
-1703 : Agyagos utban
-1703 után : Nagy borozda
-1740 ; Gődör köz árka mellett .
L. Imre Barna
-Helynevek: Agyagos út, Bakó rétje, Berkesz szék, Kányás szugolya,
Kerek eger, Mogyoró, Oszel pataka, Ropó (a Mogyoró végében). (Mind 1615ből.)
L. Székely oklevelek.VI.k.
Nyárádszereda
- a XV.században oppidum,mezőváros
L.Borossy
-nyárádszeredai szőlő:.......”Szeredának az adorjáni határon szőlője van
…....1570 január 12 én adományozza Gyulafehérvárról János Zsigmond ….”
L. Orbán Balázs Kiegészítések
-1903-ban itt fedeztető állomást létesítenek, 2 fedeztető ménnel.
L .Balaton Petra
- Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak
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L. EMGE
Helynevek:
-1634 előtt : Tővis helyben (sz.), Csucson (sz.), Porgoláth kapunál (sz.),
malom szeriben (sz.)
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-1634 : Maros Szeredában, Kerek föld
-1700 : Pap rét (r.), Réth átallyában (r.)
L. Imre Barna
Szereda (Maros-Tordamegye.)
Az időjárás egész nyáron esős, ritkán napos; mi miatt a szőlő érése
nagyon hátramaradt. Hogy ennyire megérett, azt is csak szeptember hónak
köszönhetjük, mely elejétől fogva utóljáig megtartá tartós melegét.
Szőlőtermésünk a helyhez képest van meglehetősen; de szőlővel beültetett
helyünk oly kevés van, hogy most az idei jó termés daczára is — egész Szereda
községének — alig lesz 500 hl. bora. Szőlőnk egyáltalán míveletlen; sorszőlőt
az egész hegyben sem találni, uj szőlő telepítésnek hírét sem hallottuk, trágyázni
nem szoktunk, s a mellett mégis hosszura metszünk. Az itt inkább elterjedt
szőlőfajok a következők : Somszőlő név alatt a Furmint, Borosszőlő név alatt a
szerémi zöld; Rózsaszőlő név alatt a piros bakator, Járdovány fehér és fekete,
Leánykaszőlő, Kövérszőlő s a sárga muskotály. Borunk kevert fajú és szinü,
inkább közönséges, mint finom. Boreladások most nagyban nem történnek, a
korcsmában literenkint 55 kron mérik, melynek hl.-je 55 forintba kerülne,
jelenleg ehhez hasonló magas borárt alig lehet hallani. L. F
L.Borászati1878 október
A nyárádszeredai zöldmezőgazdasági és pásztorképző tanfolyam
záróvizsgáján
a résztvevő gazdák, előadóik és vizsgáztatóik.

L.Erdélyi gazda 1943 február 1
-A zöldmező tanfolyam kezdődött január 3-án tartott 10-ig 30 gazdával, a
pásztorképző kezdődött január 11-én és záróvizsga volt 14-én 29 pásztorral.
-1942 december 16-én Nyárádszeredában Marostordavármegye
Állattenyésztő Egyesülete tenyészbika kiállítást és vásárt szervezett ahova 76
bikát hajtottak fel.
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
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Nyárádtő
- Itt született 1881-ben Nyárády Erazmus Gyula botanikus, akadémikus.
L.Wikipedia
- 1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvirészbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
-1766: kére minket Mélgos Suki Klára Aszszony, hogy mennénk el
Nyárádtőrea, hogy benn itt(en) a Faluban s kereken mellette, mind azoknak
Tőrvény szerint való kijártatás által régi igaz határakat kijáratnok és figáltatnok
is, és az hol ugy kívántatnék egyszer s mind gődrőzesekkel és kövözésékkel a'
másokétol distingváltatnok.
L.R.M.Sz.T
- élénk gabona-, bor- és fakereskedelemmel;
L.Pallas Nagy Lexikon.
-1940-ben a gazdakör elnöke Kakassy Sámuel
L.EMGE
Helynevek:
- 1643 : Patak (p.), Agh réh (k.)?, Both szeg (k.)
- 1721 : Tuzok hegy óldal (sz.), Nyárádra járo (sz.),Csinád patakja (p.)
L. Imre Barna
Nyomát valamikor Boldogasszonyfalva, Monyát, Monyád
- a XV.században oppidum,mezőváros
L.Borossy
-két fontot kendert, és két font gyapjút. És így tartozunk, s tartoznak fonni
minden- esztendőben kendert 36 fontot, gyapjút is 36 fontot.
-Tart pedig a hordás - az udvarok nagyságához képest - hol két, három és
legfelyebb /¡/négy napokat, egy hétig, s ha ezt felyül halodgya, két héti
szolgálatunkul,……….
-Rend szerént határunknak két fordulói szoktanak lenni. Nyomásból is
foghatunk fel mindenkor törökbúzának, zabnak való helyet, s ezt is megtermi.
Egyharmad része határunknak jó, egyharmad része középszerű, egyharmad
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része sovány. S ezen soványobb rész is, hajól megtrágyázzuk, a középszerű és
jobb részek közé tartoznék,s megteremne mindenféle gabonát. A jobb részben
egy véka vetés után öt, a középszerü részben három, a soványobb részben két
kalongyák teremnek, s mind a jobb, mind a középszerű, mind a soványobb
részben termett kalongyák akár tiszta, akár rozs kalongyák legyenek,
megeresztenek egy-egy vékát. Két marhával nem, de néggyel eleget
szánthatunk.
Kaszálóinknak nagyobb része hegyekben, oldalakon vagyon, kevés rész
az, amely térségen vagyon. A hegyes és oldalos részin kétszer sohasem, hanem
a térségen lévő fordulónként - minden esztendőben kétszer kaszálhatunk, s
marháink számára legjobb szénát teremnek. Kaszálóinknak térségen lévő kicsin
résziben a patak m'melykori kiáradása tésznek kárt, de ha kitakarítanék, s
megigazítanok a patak árkát .münthogy megigazítható, nem igen tenne.
Vagynak közel helységünkhez vásáros helyek is. Úgymint M /aros/
vásárhelly városa (őkörrel - három óra, Kál három óra, Petele nyolc óra,
Sz/ász/-Régen kilenc óra, Szereda egy óra, Makfalva négy óra, Harasz/t/kerek
két óra, Gyalakuta négy óra s mindezen vásáros helyeken - ha mi eladni valónk
van -jól eladhattyuk.
Marhalegelőnk a nyomás-határunk, melyen
sertéscsordáink legelődhetnek, anélkült /!/, hogy a
szorulnának.

juhaink, tehen- és
más faluk határaira

-Ezenkívül jármas marháink számokra vagyon különös legelőnk is, az
uraság allodialis helyeiből ,az hol –ha egyféle marháink nem járnak –azoknak
elégséges lenne.
Itató helyeink mind a határon, mind benn a helységünkben bövön
vagynak, s a jók.
-Különös kisz/akasztott erdős helyünk, s helyek nincsen, hanem az uraság
allodialis erdejébő mind tüzelésünkre keveset, mind a szükséges épületekre
megkívántató eszközfát kapunk.
Azonba/n/ mind itt, helységünkben, mind a közelebb lévő hely pénzünk
után -jutalmasan kapunk.
-Szőlő termő helyünk is, némelyikeknek, s némelyikünknek vagyon
kevés.
-Gyümölcs és veteményes kertyek és kertünk-kinek-kinek a maga telke
körül szükséghez képest vagyon.
-Vagyon helységünkben egy csizmadia és egy kerékfalazó.
-a Maros vizén kereskedést tutajjal fójtathatjuk.
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-Mind itt helységünkben, mind a közelebb levő szőlőhegyekben
napszámosságunknál fogva pénzt kaphatunk,s kaphatnak ,ha reá lennének ,s
lennénk szorulva
-Kenderáztató helyeink a patak és a Nyárád.
-Kaszálóréteinken,réttyeiknek kicsin részin sarjut is kaszálhatunk.
-Szántóink, rétjeink –telkeink után –állandóak és soha nem is szoktanak
változni.
-Puszta telkek nincsenek.
-A telkeknek szabad eladások és vevések nincsenek szokásban,soha
nem is volt.
L.Takács Marosszék.
-„.... ott fekszik szép szőlőültetvények által ékitett hegykebelben
elrejtve Nyomát;”
L .Orbán Balázs A székely
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Pethő Kálmán
L. EMGE
Helynevek:
- 1807 : Hegy mege és Boos Szere (e.)(1807), Kerek Szere (sz.)
- 1810 : Farkas gyepü (e.)(1810), Barat oldala... más képpen vírgónak is
neveztetik (e.)(1810)
L. Imre Barna
-Helynevek: Helynevek: Irma, Ropó, Sónyaló, Üver (erdő), Vadalmás.
L.Székelyoklevéltár VI.k.
Ózd lásd Magyarózdnál.
Panit lásd Mezőpanitnál
Petele
-A földművelésügyi minisztérium a Maros-Torda vármegyei Petelén
megalakitja a pinzgaui szarvasmarha-tenyésztési egyesületet.
L.Fehér vagy tarka
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Pipe:
-Itt született Gyulai Zoltán neves fizikus 1887-ben
-1869-ben 50 hold szőlő volt a falu határában.
L. Csávossy
-A falu boráról és gyümölcséről volt híres .
/Adorján Rudolf Károly Pipe egy Kis-küküllő menti falú száz éve. Kriza
János Néprajzi Társaság Bp-K-vár 2011/„Amikor például a szászok megkérdezték nagy gúnyosan, hogy hát mikor
lesz már a Pipéből lúd, a székelyek azt felelték: – Az bizony csak akkor, amikor
Hétúrból nyolc úr lesz ! „
Pócsfalva:
-1869-ben 25 hold szőlőt dolgoznak meg.
L .Csávossy
-A XVIII.században a határt három fordulóban dolgozzák meg.
L.Kiss Réka
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Pótsfalván és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
-1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Póka

Bánffy udvarház
L. Keresztes Gyula

- a pókai Hitelszövetkezet a kirendeltség támogatásáaval vette meg 1905
tavaszán Hajdú Elek 182 holdnyi pókai birtokát.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Cs. Nagy Sándor
L. EMGE
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-Búza vetőmag szaporító gazdaság
a m. kir. földmüvelésügyi
minisztériumi kirendeltség által beszervezve 1941—1942. évre Tolvay Sándor
gazdaságában Pókán Bánkuti-1.205. búzával.
L.Erdélyi 1941-42
Pókakeresztúr: Kathonai család udvarháza
- 1911-1912 között itt népház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Kacsó Károly ref.lelkész
L. EMGE
Radnót

Rákoczi kastély térségi jelentőségű.

-Itt született Hamar Márton (Radnót, 1927. február 5. – Bukarest, 1987.
március 25.) romániai magyar zoológus, természettudományi szakíró.
L.Wikipedia
-R a d n ó t n a k Küküllőmegye. híres és keresett szarvas marhavására
van tavaszszal.
L.Nagy
-Apafi Mihály és felesége, Bornemisza Anna .......radnóti, .........kertje.....
is híres.. volt... az önálló fejedelemség idején a 17. században.
L. Fekete Albert
-a nagytáj határán, kereskedelmi és közlekedési út és meghatározó
folyóviz mentén létesült a radnóti Rákoczi kastély.
L.Fekete Albert
Szemelvények
-Első nemesi udvarház említése 1494-ben,fél évszázad után már
kastélyról beszélnek. Itt az erdélyi katolikus Státus jól jövedelmező birtokon
gazdálkodott.
L. Bicsok- Orbán
-„….rajongója volt a kertművészetnek Apafi Mihály; udvari kertésze,
Háji Péter, Ebesfalván s Fogarason gyümölcsös- és sétakertet ültetett;
rózsaberek, liliom, rezeda, kékviola, gyöngyvirág, szarkaláb-virágok nyíltak az
árnyas hársak alatt, a ciprusligetekben s mindenfelől patakocskák öntözték a
virágágyakat; pompás volt a radnóti fejedelmi kert is,….
L. Bíró József
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A kastély kertje
“A kastélyt körülvevő kertről II. Rákóczi György építkezései előttről
nincsen túl sok információ.
A fejedelem 1656-ban hívott a kastélyba egy német kertészt, aki a
feleségével és gyermekével együtt érkezett Radnótra. Arra, hogy milyen kertet
kezdett építeni a német kertész, csak későbbi leírásokból tudunk következtetni.
A lugaskert a kastély északnyugati oldalán helyezkedett el. A filegóriákat abban
az időben a „lippafák” (hársfák) alá, s nem ritkán azok ágai közé építették meg.
Ilyenkor a fa ágait mesterségesen növesztették, hajtogatták, míg alkalmassá
váltak egy-egy mulatóház megtartására.
Az 1684-ben készült radnóti leltár alapján kertet úgy említik, mint ami
máris felújításra szorul, hogy visszanyerje korábbi pompáját. A felújítás
valószínűleg nem történik meg, mert későbbi források egyre szegényesebb és
leromlottabb kertről szólnak, az 1758-as leltár pedig már csak halovány
emlékként idézi föl az egykori fejedelmi kertet.
Az 1656-ban létrehozott késő reneszánsz stílusú kert legdíszesebb része, a
nyugati bástyához közel eső négy parterből álló geometrikus kertrész volt,
amely támaszos sövénnyel, illetve a gazdasági épületek falaival volt
körbehatárolva. Ebbe a „nagyobbik veteményesbe” három ajtón lehetett bejutni,
melyek közül a legdíszesebb a Maros felől nyílott. A négy parter találkozásánál
egy kőből készült pincén egy fából épített nyári filagória állt.”
L.Radnóti
-Az 1873- as bécsi bor világkiállításon elismerési diplomát kapott
Bethlen Camillo gr., Erdély, Kolozsvár, 1862-ki radnóthi boráért és Bethlen
Gábor gr., Erdély, Kolozsvár, radnóthi boráért.
L.Borászati 1873 szeptember
- A XVIII.század elején Radnót határa 252 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-1887-ben az erdélyi római katholikus státus vásárolta meg s az
uradalomban szép gazdaságot rendezett be.
L.Osztrák-magyar
-1893-ban gyors fejlődésű erdélyi szürke marha tehenészete van itt a
katolikus Státusnak.
L.Dr.Szentkirályi Ákos
-1896-ban híres erdélyi szürke marha tehenészete volt itt a Katolikus
Státusnak.
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-1934-ben alakul meg itt a radnóti katolikus mezőgazdasági iskola.
L. RMIL
„ Kopár, tenyészet nélkül való oldalán ott van egy zöld folt, mint
kiemelkedő oáz: egy zamatos bort nyujtó szőlőtábla, melyet – mivel Rákóczi
György űltettete – még ma is Rákóczi-szőlőnek nevez a nép; talán azért, hogy
ez imádásig szeretett, e történelmünkben vezérszerepet játszott, ezen régi és
elfelejthetetlen dicsőségünkkel azonosult családnak neve ne csak a romladozó,
múlékony építkezésekben, hanem az évenkínt megújulva életet lehellő
tenyészetben is képviselve legyen; hogy azon nemzeti szellem, mely e családot
halhatatlanná tette történelmünkben, azon gyümölcs nedvében nyerjen magához
méltó kifejezést, hasonlatot.....”
„A kastély beludvara 28 lépés hosszú; 17 lépés széles. Közepén kút volt,
mely betöltetett. Az épülettest legdíszesebb része a déli oldal volt, melyet úgy
kívül, mint belül válíves folyosó övezett. Itt volt az országgyűlési terem, mely
most gabonaraktárrá levén átalakítva, ….... „
L .Orbán Balázs A székely
-Gróf Haller Jenőtől, ……….jutott Radnót az Erdélyi Római Katolikus
Státus birtokába, amelynek mintagazdasággá és gazdasági iskolává átalakítva a
legjelentősebb jövedelemforrása lett. Az 1656-ban létrehozott késő reneszánsz
stílusú kert legdíszesebb része, a nyugati bástyához közel eső négy parterből
álló geometrikus kertrész volt, amely támaszos sövénnyel, illetve a gazdasági
épületek falaival volt körbehatárolva. Ebbe a „nagyobbik veteményesbe” három
ajtón lehetett bejutni, melyek közül a legdíszesebb a Maros felől nyílott. A négy
parter találkozásánál egy kőből készült pincén egy fából épített nyári filagória
állt.
A lugaskert a kastély északnyugati oldalán helyezkedett el. A filegóriákat
abban az időben a „lippafák” (hársfák) alá, s nem ritkán azok ágai közé építették
meg. Ilyenkor a fa ágait mesterségesen növesztették, hajtogatták, míg
alkalmassá váltak egy-egy mulatóház megtartására.
L.Mezőség
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. Ezüstéremmel kitüntetett kiállító az Erdélyi
katholikus status radnóthi uradalma,
L.Köztelek 1896 november 7
-Népies gazdasági előadások. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület f. hó 14-én
tartotta Radnóthon ez idei második népies gazdasági előadását. Ugy mint
Maros-Ludason, Radnóthon is nagy számban gyűltek össze a vidék gazdái és
kisbirtokosai a gazdasági előadásra, melyet mindvégig figyelemmel,'hallgattak
meg. Előadást tartottak Vörös Sándor királyi tanácsos, gazd. tanint. igazgató, és
dr. Szentkirályi Ákos gazd. tanint. tanár. Vörös Sándor igazgató érdekes
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előadása azon kérdést tárgyalta, hogy miként emelhetjük gazdaságunk
jövedelmét? Előadása folyamán felsorolta a mezőgazdaság mostani bajainak
okait s a módokat, melyekkel e bajokon segíteni lehetne. Végül részletesen
szólott a trágya helyes kezeléséről, gyűjtéséről és alkalmazásiról. Dr.
Szentkirályi Ákos, az erdélyi juh legfőbb haszonvételi képességének: a gyapjú
és termelési képességének a fokozásáról és az ebből származó nagyobb
haszonról tartott előadást. Továbbá ismertette a juhok leggyakoribb betegségeit
és a betegségek megfékezési módjait.
-A földmivelésügyi miniszter a Kis-Küküllő vármegye területén fekvő
Radnót-állomást marharakodó állomásul engedélyezte
L.Köztelek 1897 február 20
-Az erd. róm. kath. Status igazgatótanácsától.
Sz. 647/897.
Pályázati hirdetmény tisztisegédi állásra.
a radnóthi vallástanulmányi és ösztöndíjalap uradalomnál. Járandóság
240 frt készpénz, 8 hold tisztabuza, 12 hcl. rozs, 6 hcl. tengeri, 30 liter szemes
főzelék, 260 liter ujbor, 1 drb kövér sertés, 12 km. hasáb tűzifa és természetben
való lakás.
Minősítés: elméleti és gyakorlati gazdasági szakképzettség. A
kinevezettnek megfelelő szolgálat után véglegesítésre és nyugdíjra van igénye.
A kellően felszerelt pályázati kérések, a melyekhez keresztlevél, gazdasági
szakiskolai végbizonyítvány, a hadkötelezettségi viszonyt igazoló bizonyítvány
és erkölcsi bizonyítvány is melléklendő f. 1897. évi májas hó 3o-ig az erd. rom.
katolikus. Status igazgatótanácsához (Kolozsvár bel torda-utcza 10. sz.)
adandók be.
Kolozsvár, 1897. április 13-iki ülésből. az alelnök helyett: Gróf Béldy,
Szabó Alajos, igazg. tanácsos. jegyző.
L.Köztelek 1897 május 8
-Az erdélyi római katolikus status Igazgatótanácsától.
Pályázati hirdetmény a radnóthi róm. kath. v. t. ö. alapítványi
uradalomban gazdasági gyakornoki állásra.
Járandóság: lakás, ellátás, 12 köbméter tűzifa és 180 forint készpénz.
Minősítés: elméleti és gyakorlati gazdasági szakképzettség.
A kinevezettnek megfelelő szolgálat után véglegesítésre és nyugdíjra van
igénye. A kellően felszerelt pályázati kérések, a melyekhez keresztlevél,
gazdásági tanintézeti oklevél, a hadkötelezettségi viszonyt igazoló bizonyítvány
és erkölcsi bizonyítvány mellékelendő f . é v i a u g u s z t u s hó v é g é i g az
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erdélyi róm. kath. status igazgatótanácsához (Beltorda-utcza 10. szám.) adandók
be.
Kolozsvárt, 1897. julius 18-án.
Az elnök helyett: Finály Henrik, Szabó Alajos, igazgató tanácsos. Jegyző
L.Köztelek 1897 július 24
-A kormánmyhivatal 1906 májusában 39 berni tenyészüszőt vásárolt a
lugosi vásáron amelyet a radnóti gazdák között osztott szét.
L.Balaton Petra
-I. Ferdinánd király a Bogátiaknak adományozza a balázstelki, dégi,
désfalvi, erdőaljai, gálfalvi, radnóti és sárosi jószágrészeket a Radnóton levő két
kastéllyal együtt (1554).
L.Valentiny-W’Kovács András
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a Római
Katolikus Téli Gazdasági Iskolát.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Radnótfája

Matskási kastély

s a mellette lévő szép parkot, 190 holdnyi birtokkal együtt Matskási
István adta el az 1921-es földreform előtt a falu földműveseinek…………… a
Maros egyik félszigetén volt egy másik emeletes kastély.
-1956-ig közigazgatásilag önálló település volt, de ekkor megszűnt
önállósága, és Régen városrészévé vált.
-Radnótfája neve - Kelemen Lajos (1877-1963) történész véleménye
szerint - ősi, Árpád-kori nemzetség és személynév. a Kökényes-Radnót
nemzetségnek egyik tagja volt az a Radnót aki a nevét őrzi.
-1453-tól mint a görgényi vár egyik faluját ismerjük meg, a Görgény
völgyi és közeli más 25 faluval együtt a görgényi várhoz tartozott.
-1715-ben 13 nemes birtokost írtak jegyzékbe: gr. Teleki Sándor 7
telekkel, Luczai Sámuel 4, Fülöp Mihály, Sáfár György, Keresztesi Gáspár,
Nagy György, Fülöp Péter 2-2, Csernátoni István, Hegyesi Mihály, Király
Dávid, Nagy Zsigmond, Rápolti János és Zöldi Gáspár l-l telekkel
-A kincstár részére végzett összeírásokból, a br. Bornemisza család
levéltári adataiból és Torda megye egykori nemességigazoló pereiből
megállapítható - írja Kelemen Lajos -, hogy Radnótfája mai román lakossága
elődeit részben a kincstár, de főleg az említett nemes lakosság telepítette
jobbágyként vagy zsellérként a faluba, az utóbbi háromszáz évben.
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-Az 1720-as általános országos összeírás idején Radnótfáján 32 családot
(5 nemes, 16 jobbágy, 4 zsellér, 5 taksás szabados és 2 más családot) írtak
össze. Ezeknek 145 és háromnegyed köböl férőjű szántóföldjük, 64 és fél hold
kaszálójuk volt.
-Rudolf trónörökös görgényi vadászatai idején épült Radnótfája állomása
is. A trónörökös itt szállott ki, midőn Görgénybe ment, s itt ült fel a vonatra,
mikor onnan visszatért.
-Itt járt I. Rákóczi György fejedelem a közeli Mocsárerdőben tartott híres
vadászataira.
-………a Szászrégen
vámoshíd ……….

felé

vezető

és

Görgénynek

jövedelmező

-Lakossága többségének a mezőgazdaság, sokuknak a fűrészipar
biztosított megélhetést.
-A XIX. század végén a 140 gazdaság 344 hold szántófölddel, 64 hold
kerttel, 237 réttel, 192 hold legelővel, 6 hold erdővel, 128 hold terméketlen
(összesen: 971 hold) területtel rendelkezett.A gazdaságokban 54 igásfogatot (21
ló-, 30 ökör-, 3 tehén-) alkalmaztak.144 Ugyanebben az időben a következő
állatállomány és méhcsalád volt a tulajdonukban: 273 szarvasmarha, 55 ló, 2
szamár, 105 sertés, 24 juh, 750 baromfi és 21 méhcsalád.
L.Bíró
-1804: Hat almafa oltovány –Radnótfája.
L.E.M.Sz.T.
-1940-ben a gazdakör elnöke Bakk József ref. lelkész
L. EMGE
-Jelentés a 20. sz. háztartási gazdasági tanfolyam Radnótfáján tartott
tanfolyamáról-1944L.M.O.L.
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Tutajok a radnótfájai hídnál az 1900-as évek elején
Ratosnya

Farkas és az Éltető családok údvarházai.
L .Keresztes Gyula

-A lakosság megélhetését 90%-ban a fakitermelés és feldolgozás
biztosítja, más vállalkozások 10%-ot tesznek ki. A településen több fűrésztelep
működik, amelyek kis létszámú munkaerőt igényelnek. A terület
mezőgazdaságra nem alkalmas, az állattartás is többnyire saját célokra történik.
Nyári időszakban az erdei gyümölcsök begyűjtése biztosít kisebb jövedelmet a
családoknak
L.Wikipedia
Rava:
-„A kastély beludvara 28 lépés hosszú; 17 lépés széles. Közepén kút volt,
mely betöltetett. Az épülettest legdíszesebb része a déli oldal volt, melyet úgy
kívül, mint belül válíves folyosó övezett*. Itt volt az országgyűlési terem, mely
most gabonaraktárrá levén átalakítva, ….... „
L .Orbán Balázs A székely
- Régebben az itteni székelység teknő készítéssel is foglalkozott,……..
-……….a földmivelésen kivül délnek álló hegyein szőlőt is termesztenek.
A ravai szalmakalapnak és kalácsnak hire van a vásárokon.
Marosvásárhelyre sok tűzi fát szállítanak.Van gazdaköre.
L.Szász Ferenc
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Területe:
-Szántó:455,2ha
-Kaszáló:202,70ha
-Legelő:410,96ha
-Erdő:614,12ha
-Gyümölcsös:37,93ha
-Szőlő:16,61ha
-Bennvalók: 39,12 ha
- 1869-ben 19 hold szőlő ,
L. Csávossy
- 1873-ban 18 k.hold szőlő van a falu határában.
- 1879-ben 34 k.hold
L.Csoma Zsigmond
-szőlője neve Szőlőgödre .Van egy Szilvás határrész is. ?????
L.Sepsiszéki
- két szekércsináló dolgozik, Ravában
L. Barabás Endre
Rigmány

Gyulai család udvarháza parkkal
L .Keresztes Gyula

-A falu földbirtokosa a Gyulai család volt, akinek fényes udvarháza
helyét még a XIX. század végén is Gyulai kertnek hívtak.
L. Rigmányi Magdolna
-Hires a marosszéki piros párisi almájáról és más gyümölcseiről
L. Orbán Balázs A székely
-„ Rigmányból 1717-ből Makaréás körtefa, 1736-ból Paris almafa és
1795-ből mosolygó almafa jegyeztetett fel.”
L.Kolompszó
-1908 táján a Kolozsváron székelő Székelyföldi kirendeltség 35 drb.
szimenthal vemhes üszőt és egy bikát hozat be Svájcból.
-1818 táján Rigmányon baltacímet, szarvaskerepet, francia és angol perjét
termelnek.
L. Havadon
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-A keleti határban egy tőbb évszázados,villám sújtotta cserefa dacol az
idővel, erről azt tartják ,hogy II. Rákoczí Ferenc is megpihent alatta.
- 1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-Falusi regula:Amikor a Silván pataka kiszárad ,akkor lesz jó törökbúza
termés.
L.Sepsiszéki
Helynevek:
-1662 előtt : Bikk előtt (sz.), Bikk főben (sz.), Patvaros hegyen (sz.),
Széles Orotványnál (sz.), Kolom berczin (sz.), Csere főidben (sz.), Avas főben
(sz.), Kis Bikkben (sz.), Bőződ oldalon (sz.), Szőlős főben (r.), Agyagos út
erdejében, Kerek szerben, Adorján vőlgyében, Kányás szegeletiben, Hosszu
barazdában
-1702 : Vőlgy főn (sz.)
-1709 : Fejér János oldalán
-1713 : eger bérczin
-1717 : borozda közi
L. Imre Barna
-Helynevek. Agyagos út erdeje, Avasfő, Bikk, Bikkfő, Bözöd oldal,
Csere földe, Eger bércze (1713.), Hosszú barázda, Kányás szegelet, Kolom
bércze, Patvaros hegye, Széles orotvány, Szőlősfő, Völgyfő (1712.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
A venyigekosár fonása Rigmányban
A gazdálkodó ember a környezetében föllelhető természetes anyagokat
használta föl a szükséges munkaeszközök készítésére. Ez viszont
leleményességet, kézügyességet, szaktudást igényel.Rigmányban ma még
mindenki használja a törökbúzaszedő kosarat, de már csak Balogh Béla készíti
azokat. A faluban emlékeznek a híres kosárfonókra, akiktől már sajnos nem
lehet ellesni a fonás csínját-bínját, mivel magukkal vitték a sírba. Balogh Béla
még nagyapjától, Vass Dénestől tanulta a készítésmódot, de csak az idei télen
fogott hozzá a fonáshoz. Vass Dénes nemcsak a törökbúzaszedő kosarak, hanem
a méhkasok és a féloldalas kosarak készítésének is mestere volt.
A kosár alapanyaga a venyige, azaz iszalag (Clematis vitalba), a gyűrűfa,
vörösgyűrűsom (Cornus), és a fűzfa (Salix) vagy mogyorófa (Corilus avellana).
A fonáshoz kétéves venyige vesszőt kell használni.A legnehezebb a váz, a
karika meghajtása: melegítik és körben térden formálgatják, hajlítgatják – ez
gyűrűfából készül. A karikát már egy évvel korábban elkészítik, hogy jól
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kiszáradjon. A karikára erősí tik a kávákat, ezek 2-2,5 cm átmérőjűek. El kell
hasítani őket, majd megfelelő méretre kell faragni, mert egyébként túl vastagok
és nem elég hajlékonyak. A kávák száma a kosár nagyságától függően változik
(13, 15, 17).Fűzfát vagy mogyorófát használnak kávának. A kávák rögzítése
után jöhet a fonás. A venyigét le kell hajalni, a kérgét le kell pucolni késsel,
majd durva posztóval lesúrolni.Az így előkészített venyigével – a fülektől
kezdve – befonják az egész kosarat.
L.Balogh Réka
Sáromberke:

gróf Teleki kastély.

-Itt nyugszik gróf Teleki Sámuel (1739-1822)erdélyi kancellár és
könyvtáralapító. Nevét viseli a Teleki virág (Telekia speciosa)
-Itt nyugszik gróf.Teleki Samu Afrika kutató is.
-a XV.században oppidum,mezőváros-1453L.Borossy
-1464. Jul. 14. Torda.
Idősb Vízaknai Miklós erdélyi alvajda egyfelől a somkereki Erdélyi
Miklós és Erdélyi István alvajda birtoka Sáromberke, másfelöl Nagyernye falu
vitás határát a szomszédok s a felek által egyenlő számban választott fogott
bírák közbejöttével, Miklós erdélyi ítélőmesterrel megjáratja s a vitás földek és
rétek egyik részébe Erdélyi Miklóst és Istvánt, a másikba a nagyernyei
székelyeket beiktattatja, azzal a kölcsönös kikötéssel, hogy az egyességet
megszegő fél a másik félnek 300 budai ezüstmárkát tartozik fizetni, és végül,
hogy a felek a kolosmonostori convénttől a határok megújításáról
bizonyságlevelet szerezni kötelesek.
L.Barabás
-1409. április 10. A marosszéki székelyek a Sáromberkéhez és
Gernyeszeghez bírt Ebes nevű szántóföldeket és erdőrészeket, melyeket egy
ideig elfoglalva tartottak, Somkereki Antalnak és Jánosnak visszabocsátották, s
őket azok birtokába székely szokás szerint a szék bírája jelenlétében
Andrásfalvi Balázs marosszékiű hadnagy iktatta be, mégpedig ellentmondás
nélkül.
L.Kilenc falu
- Kertwelkapw 1481-ben Sarumberek.
L.Nagy –Uray

302

-„…….és a közel lévő Sáromberkén g. T. S. udvari kancellárius
kellemetes jószágocskáján - /Gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár, vagyis a
szerző édesapja birtokán/
L.Teleki Domokos
-„A kastély déli szárnya gazdasági rendeltetésű helységeket foglalt
magába. Itt volt a számtartói ház ,,mosó és sütőház,” ...alattuk „..a
zöldséges,a cipótartó, és a borospince.........” Itt volt az 1825-ős évszámmal
ellátott félhenger alakú , zsindelyes tetővel fedett lovarda.
L.Keresztes Gyula
-A kastély mögött már Teleki Sámuel korában kert létesült, melyet a 19.
század folyamán alakítottak át angolkertté.
L.Erdélyi kastélyok
-Híres gyümölcsöse volt .”Almásberek” határrésze már 1464-ből
adatolt,századokon át jövedelmező gyümölcstermesztés(főleg pálinkafőzésnek
tulajdoníthatóan) létezett .
L .Nagy -Tóth Ferenc
-a tündéri sáromberki park a Maros mellett a dendrológiai tájkert
legjellegzetesebb példája…”
L .Bíró József
-aszúszőlő 1832: 1831béli Malomfalvi Asszu szöllö máslás kupás
Czilinderekbe (Sáromberke)
L.E.M.Sz.T
- az MGVSz tervbe vette gabonaraktár építését . és raktár szövetkezet
megalakítását, maihez csatlakoznának- a
sárpataki, gernyeszegi, pókai,
pókakereszturi, vajdaszentiványi hitelszövetkeztek.
L.Balaton Petra
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve: Gróf Teleki Sámuel, Sáromberke, kitünő fehér tramini-,
kövér- és sauvignon boraiért.
L.Borászati 1885 október
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Sáromberki ménes-1903.
Tulajdonos: Gróf Teleki Sámuel.
A ménes helye: Sáromberke, Maros-Torda vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2250 k. hold.
Alapította néhai gr. Teleki Sámuel 1700 elején.
Az anyakanczák heverők. A ménesben ez idő szerint 3 magánmén fedez
és pedig 2 angol telivér: The Warren (Edward the Confessor-Gruach)
Destillateur (Isobar-Rugosa)és Radamans hasonnevű angol telivér után nevelt
angol félvér.
Állomány 20 drb. anyakancza, melyek közül 2 drb angol telivér,-a többi
angol félvér. Az egész lóállomány 100 drb. körül váltakozik.
Tenyésztési czél: Nemes, kitartó vadászlovak és kocsilovak előállitása.
Felnevelési rendszer: Nyáron természetes legelőn, este zaboltatnak és
takarmányt kapnak. Télen a választott csikók 12 liter zabot,1, 2 és 3 évesek 9
liter zabot és szénát. A felállitott 4 évesek a munkához képest abrakoltatnak.
Előbb nyereg alatt, később hámba idomittatnak.
Értékesítés: Az értékesebbek mint hátaslovak adatnak el, a többiek a
katonai csikótelepek részére, vagy mint pótlovak a m. kir. honvéd lovasság
részére adatnak el.
L.Podmaniczky
Mit tudunk meg a református egyház vizitációs jegyzökönyvéből ?
-1774-ben-a falu vet búzát,zabot,termel szénát. gróf ifjabb Teleki Sámuel
termel többek között: búzát rozsot, szénát, szalmát, szénára való füvet, borsot,
fuszulykát, lencsét.
Kiss Károly
- S á r om b e r k é n g. Teleki Ferencz birtokán hasonlólag igen szép
kezdetek indultak eperfa termesztésben.
L.Nagy
-1940-ben a gazdakör elnöke Vajda Domokos frici
-Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 38
L. EMGE

-a Sáromberki Néprajzi-Falutörténeti Múzeum gyűjteménye……….
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Sárpatak

gróf Teleki kastély

-A kastély előtt......egy díszpark terült el ,de mögötte annál több
gazdasági épület állt, melyek közül a lóistálló díszes külsejével tűnt ki.. A
belsőséghez nagy gyümölcsös tartozott.
L. Keresztes Gyula
-Az 1750 –es évekből egy malmot említ a református egyház vizitációs
jegyzökönyve.
L.drd. László Lóránt
- Híres gyümölcsősei voltak a múlt század közepén .
-Az 1840-es évek körül ” 15 év előtt több mint 80 almafajt lehetett
Sárpatakon találni”
L .Nagy -Tóth Ferenc
-az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi
fajta lovai voltak.pl.Teleki Mihály gróf lovai Sárpatakon.
L. Hankó Béla
-1825-ig Borsáról szerezte be a kosokat az akkori erdélyi merinos nyájak
legnagyobb része: Sárpatak is.
-gróf Teleky József Sárpatakról Lincoln x erdélyi vérű juhokat küldött a
kolozsvári harmadik 1884-ben megtartott tenyészállat kiállításra.
L. Dr. Szentkirályi
A népkönyvtárat itt az iskola olvsótermében helyezték el, mert nem volt
gazdakör.
L. Balaton Petra
- T o r d a v á r m e g y é b e n , S á r p a t a k o n , gr.Teleki Lajos urnál,
keressétek a' nemes fajú gyümölcsöt. Gr. Telekinél főleg sok alma és különféle
terem; 15 év előtt több mint 80 fajt lehetett S á r p a t a k o n találni.
L.Nagy
Sárpataki ménes-1903.
Tulajdonos: Gróf Teleki József.
A ménes helye: Sárpatak, Maros-Torda vármegye.
Állomány 18 drb angol félvér anyakancza.
Az anyakanczák a közeli állami fedeztetési állomás angol telivér és angol
félvér ménjeivel fedeztetnek. Legutóbb Pylades (Prince-Paris—Szellő) angol
telivér és Biró kisbéri származású félvér mént vették igénybe.
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Az alkalmas éves méncsikók az államnak ajánltatnak fel megvétel végett
az ekként be nem váltak és számfeletti kanczák 3 éves korban rendszerint a
katonai csikótelepek részére ajánltatnak fel.
L.Podmaniczky
Segesvár.
Haller gróf bordása körte
-Magról nyerte a gyümölcsészet iránt melegen érdeklődő Haller gróf
Erdélyben, Segesvár melletti várkertében, a hatvanas években.
L.Bereczki Máté IV.
Állattenyésztési felügyelet:
XVII. kerület működési területe: Nagy-Küküllf, Kis-Küküllő, Udvarhely,
Csik és Háromszék vármegyék. Vezető: Szász István, á' attenyésztési m. kir.
felügyelő. Lakik: Segesvarott.
L.Köztelek 1990 december 8
-vásárait saját készítményei hiresítik. Vásáraiba feles szarvas marha,
Marosvásárhely és Fogaras környékein termesztett dohány 's őszszel feles
mennyiségű hagyma kél el. Saját készitménnyei közt nevezetes a fejér, kék, és
zöld szinre festett flanell, mellyet néha Déliesnek, sőt a szász földön sajátszerű
alsó és felső ruhának, nagy mennyiségben használnak fel.
A' pamutszövést Segesvárt űzik legnagyobb kiterjedésben hazánkban.
Evenkint 10—15 ezer darabot szőnek takácsai, egy darabban 25 singet
számítva; egyegy darab ára 8—12 rf. váltóba. A segesvári kötélgyártásról egész
Erdély rég elismerte,hogy az honunkban legtökéletesebb. Épen azért aknákhoz,
hajók-'s hajóhidakhoz való kőteleket csak Segesvárt készíttet az, kinek azokra
szüksége van.
L.Nagy
Sepröd
-1687 előtt: Mál ösvényében (sz.), Berkenyésben (sz.), Holt Nyárád
Sűrűjénél (sz.), Mál ősvennél (sz.), Venyike vágásában, Mály ősveny tetején
(sz.), Szilbann (sz.),Mály ősvenyében (sz.) ,Malom Szegben (r.), Lűget alatt (r.),
Hosszu földben (sz.), Szemlyénkben (r.), Felső Padbann (sz.), Hagymás Szegy
oldalon (sz.), Baróth Retin (r.), Mogyoros Patakban (sz.), Csorgo felett (sz.),
Omlás tetején (sz.), Kereszteshídnál (r.), Gőz pernigben (r.), Szőlő megett,
Szegény Péter hídgyánál (r.), Székben (sz.), Szőlős gyűmőltsében (sz.)
-1687 után : Szilágyi Szőleje felett a' Puszta Szőlő főn
-1712 : Csonka Nyirban (sz.) , Szeg mezőben
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-1802 : Orotván (e.), Csere végbe (sok munkával Szánto Földé tsinálható
helly), Avas
-Helynevek: Baroth réte, Berkenyés, Felső pad, Göszpernigh, Holt
Nyárád sűrűje, Lüget, Malomszeg, Mál ösvénye, Mogyoros patak, Omlás teteje,
Patak, Szegény Péter hídja, Szemlyénk, Szék, Szíl, Venyike vágása..
L.Székely oklevéltár VI.k.

L.Erdélyi gazda 1943 február 1
Septér

Kemény udvarház-

Septér, Kolozs m. (Bónis G. tudósítása.) Febr. 8. 1915. évi tavaszi
bontáskor látván, hogy a vesszők gyönyörűen teleltek, a háború daczára nagy
munkaerővel és örömmel fogtunk hozzá. Azonban a tavaszi fagy hirtelen ránk
ijesztett, már 2—3 cm.-es hajtások is voltak és előkészület a füstölésre semmi
(az enyhe időjárás félrevezetett), igy az első éjjeli fagy tett 5 százalék kárt.
Másnapra hordattunk szalmástrágyát, falevelet stb. és a 10 holdas telepen éjjelre
már 120 füstölőtüzre voltunk elkészülve. De már éjjel 11 órakor oly hideg lett,
hogy 0 fokra sülyedt s igy felgyújtottuk a tüzeket; csendes idő lévén, a füst
szépen bevonta vastag fátyolként az egész telepet és csak a hegy alatt rémülve
láttuk, hogy a hideg már -7° G.-ra sülyedt reggeli 3-4 óra közt. A füstölés nagy
kitartással folyt a nap feljöttéig. A nap melegen jött föl, azt hittük leperzseli az
összes hajtásokat, de bámulva állapítottuk meg, hogy az összes kárt 10°/o-ra
lehet becsülni.
A munka kitűnően folyt, mig be nem állt a kapálás, akkor már mindenki
kukoriczát kapált, semmi áron munkást kapni nem lehetett. Második kötözésre
nem volt munkás, ekkor helyette katonamunkásokat kértünk, mire megjöttek,
rázudult az eső és esett 21 napon keresztül s csak lopva dolgoztunk.
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Az állam által kiutalt kékkövet sem szállította a megbízott kereskedő s
igy a termés, ami tőkénként 5—6 kg. szőlőt mutatott, odalett. Ami kevés szőlő
volt, katonával szüreteltük, egyetlen hozzáértő emberrel sem. Ami kevés termés
még volt, az hektónként 100 K.-ért kelt el lefejtve. ½ részben fedetlen maradt a
szőlő, de eddig a vesszők épek, a novemberi hideg, ami 22° C. volt, nem ártott
meg. Azóta enyhe idő jár, éjjeli fagyokkal. Munkás jövőre nincs, ha kékkő nem
lesz, vagy tulmagas áron csak, akkor nem is lesz érdemes megmivelni. De
reméljük, az állam idejében gondoskodni fog erről.
L.Borászati 1916 február Sófalva
Somosd:
- Híres tejföléről,szőlő és gyümölcséről.
L.Murokország népe
-„Eger patak torkolatában Somosdot találjuk:ezen kiesen fekvő falut a
nemesített gyümölcsfáknak egész erdeje övezi, de nem csak a falú környékén,
hanem künn a határán is szőlővel kevert gyümölcsösök borítják a
hegyoldalakat, s lakóinak jövedelme a szenvedéllyel és szakértelemmel űzött
gyűmölcsészet és borászatból van „
L.Orbán Balázs:.A székely.
-„Az Óriásnak délre néző oldalán a jelen iparnak dúsabb termékével
találkozunk,mert ott van a Pindus nevű szőlőhegy hol Báti Gábornak
országosan ismert koronás szőlőművelése érdemel figyelmet,melyről ő egy
önálló kis füzetkét adott ki Kolozsvárt 1861-ben” L Orbán Balázs
-„1879-ben egy összeírás során 4 hold szőlőt írnak össze 1895-ben már
51 holdat.”
-„A gyümölcstermesztés minden időben jó hasznot hozott a falunak. A
szilvát,almát,cseresznyét u.n. Féloldalas kosarakba tették,azt pedig az átalvetőbe
és így mentek gyalog a marosvásárhelyi piacok felé. „
-Egy összeírás alkalmával 1895-ben 5371 szilvafát, 1793 meggyfát, 1427
cseresznyefát, 1303 almafát, 695 körtefát, 225 őszibarackfát, 175 diófát,120
kajszi barackfát és 15 eperfát írtak össze. Összesen 11.127 gyümölcsfát”
-„1907-ben nevezetesebb szilvatermesztő helynek” nevezik
-“ az iskolában tantervszerűen oktatták a faoltást”
L. Botos Csaba: Adatok Somosd történetéhez.2005
-A két világháború között a falu határának nagysága 2000 hold amiből
1689 hold szántó.
L. Bözödi György
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-Dolgos nép lakja falut.Ezt jelzi,hogy a szomszéd települések lakói „
szorgalmas somosdiak” jelzővel illették az itt élőket.
-„Tömött mind a somosai tojás.”.
-Szőlő dűlők:Ropó, Nagyhegy,,Várhegy. A szőlőkben sok a dió.
L.Sepsiszéki
Helynevek
-1640 előtt : Csere alatt (e.), Pap Cseréjének (e.), Bene hágoban (sz.),
Nagy Benében (r.), Vár hely Szőlőnél a' Bene berkin belől (sz.), Éger felett
(sz.), Kerek erdő alatt(sz.)
-1643 : berek főn (e.), Vár hegyről alá járó út(ú.)
-1672 : Görgény felé menőben (sz.), Harczai rét alatt (sz.) ,térben a'
Kerek dombon (sz.)
-1678 :Szálas bérczen (sz.), Két Szász út kőzőtt (sz.)
-1701 :Várhegyen (e.)
-1756 : Szálas bérczen (e.)
-1788 : Benén (e.), Égető törokban (!) (e.) Égető (e.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Bene hágó, Csere, Eger, Kerek erdő, Nagy Bene, Szálas
bércz (1641.),Várhely szőlő.
L.Székely okleveltár VI.k.
Sóvárad
-Sóvárad szuszékokat gyárt.
L. Benkő József
-1604: „az Also hatarb(an) Teomleocz Bwkj Zeljben egy Irotuan”;
-1620: „felseo forduloban az kikeolkonek az Tulso feleol valo felen”;
-1697: „az Kápolnánál” szántót említenek
L .Határhasználat.
-1687-ben itt „....egi két kőjű kása töröju Malom „ állott.
L. Sófalvi András
-„.... míg Sóváradon …... szekereket, osztovátákat, szuszékot
(gabonatartó ládák), bölcsőket, butorokat, s más gazdasági eszközöket faragnak,
de mind ez csak házilag, ….“
L .Orbán Balázs A székely
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-Sóváradon a vetésforgókat úgy nevezték meg „ túl a vizen” „ erről a
vizen „
-az 1909-es
osztályú

határbecslés szerint a falú határának földje

második

-Sóváradon a híres Csomod vár romjai alatt levő Szénégető és
Kövespatak alatt egykor kitűnő bor termett.Egy határrészt Szőlőtetőnek
neveznek.
-Amikor Bocskai Istvánt (1604-16069 erdéli fejedelemmé választották –
aki. a székelyeket szabaddá tette -Nyárádszerdában a választásra összegyűlt és
ünneplő sokadalom sóváradi bort ivott -a diektermő szőlőkőn kívül itt termett: mocskotár oltott-, hárslevelű.
ezeregy és mihályfi azaz olaszrizling.
L .István Lajos
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-a faluban Hangya szövetkezet volt.
-a Tanorog jó gyümölcstermő hely.
-„szuszékdöngetők”
L.Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Biró Géza
-Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 35
L. EMGE

Helynevek:
-1647 előtt : kőves patak tővén (r.), tővis kőzőtt (r., sz.), Patak mellett
(sz.), Hideg kútban (sz.), Sáros patak mellett (sz.), kőves patakon aloll (sz.), Or
ligat alatt (r.), Somorág után fellyül (sz.) .
-1647 : kőves pataka mellett,Dosa mezején ,Felső Endrében (r.), Also
vágásban, Vár pataka mellett (r.), Kis ligat fején (r.), Széna mezőben (sz.), Szén
égető pataka mellett (r.), Isten kőrtővélyinél (sz.), Kis Bűkk előtt (sz.),
Kurtoriumosban (sz.), Lókon (sz.), hégymegi bérczben (sz.)
-1649 : Dőlő patak uttya mellett (orotvány),ló kőtőben (sz.)
-1650 : Szén égető patakján alól (r.)
-1687 után : Kotros orrán, Nyáros alatt (sz.)
-1697 : Orligat alatt (k.)
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-1710 : Tompa mezején (sz.)
-1715 : Keskeny Orotványban
-1756 : Pap Aszalvánnyában (orotvány)
-1792 : Székely Györgyé nevezetü helybe régentén egy Székely György
nevű ember irtott volt (orotvány), Gálné pataka (p.)
-1798 : Sárospatak közi (sz.)
L. Imre Barna
Sővényfalva:
-A XVIII. század elején Sövényfalva határa 415 köböl nagy volt.A
határt ekkor két nyomásban dolgozzák meg.
L.Kiss Réka
-1869-ben 67 hold szőlőt dolgozott meg a falu.
L .Csávossy
-1909 –ben Maros-Torda megye 37 szőlőtermelő gazdája az itteni
szőlőoltványtelepet nézte meg.
L.Balaton Petra
-Augustus 7-én Sövényfalván jártam. Itt Gerendi István urnák 40 ezer
darabból álló szakértőleg rendezett riezling oskolája lepi meg az embert. Kertje
részint régi gyümölcsfákkal, de különösen mintegy 600 darab újólag pár évtől
fogva ültetett oltoványokkal van csinos rendezés mellett átalakitva. A szőlőkben
kevés uj ültetvényt lehet látni, ezek között van Csiszér Mihálynak is egy
darabocska som és bakator fajokkal beültetett szőlője. A helyben uralkodó faj a
som, kövér, leányka, vékonyhaju, hóviz, madárszőlő s a járdovány. A
Borát részint a székelyek viszik el, részint Medgyesen adja el.
Szőlőbetegség nincs. A gyakori esőzés által okozott ragya a szőlőleveleken
mutatkozott.
-Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus
hóról,
L.Borászati 1872 május
Szabéd

a Sándor család udvarháza.
L. Keresztes Gyula

-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki,mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji,
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gerebenesi, kövesdi,harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
-“....s szőlőültetvényektől zöldellő hegyek közé foglalt és a Korhány
pataka által átfolyt kies völgyecske kezdődik; ennek fejében fekszik Szabéd “
-„ „A szabédi szűk völgyből lelejtve, midőn a kicsinke Lekencéhez ér az
utas, egyszerre váratlanul egy szép és meglepő látvány tárul fel; egy terjedelmes
tó, mely a kitáguló hegyek között ragyogtatja eget s a partvidéket visszatükröző
hullámtömegét; szép, terjedelmes víztükör ez, a Mezőség ridegségének csillogó
költészete, egyik szeme azon tóláncolatnak, mely a Véccsel egy vonalba eső
Komlódtól kiindulva egész a Marosig nyúlik le.”
L .Orbán Balázs A székely
-1870-ben bora ”jó hírben állt”,az akkori magyarországi borok közt a
Mezőség a „legkellemesebb zamatú bort termeli”
L. Dr.Kós Károly A mezőség néprajza.
-itt a csemetekert 1893-ban alakul meg.
-1900-ban Roth Gyula mérnök a szabédi- Maros megye- erdészeti
kísérleti állomás vezetője. Ez a telep foglalkozott a Mezőség kopárfásítási
kérdéseivel kísérleti szinten.
L.MAÉ
-1940-ben a gazdakör elnöke K. Nagy Simon
L. EMGE
Szakadát
- Az Ősmarosszék havasbirtok szakadáti legelőjének területén létesítendő
bikanevelő-telep ügyei-1943L.M.O.L.
Érdekes megjegyzés: a Sebes-Körös mentén nem messze Mezőtelkitől
van egy Szakadát nevü község .Vajon nem székely emlék.?!
Kiss Károly
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Szászbonyha a kígyós Bethlenek kastélya

-Itt született árva Bethlen Kata (1700-1759) írónő. 1551-ben itt járt
Tinódi Lantos Sebestyén.
-XIV.században Bonyha oppidum .mezőváros.
-A Bethleneknek itt két kastélya volt .
L.Borossy
-A 15. század folyamán adományként került az Erdély történetében mindvégig nagy szerepet jatszó Bethlen család birtokába, s korszakunkra a település
a Bethlen család birtokainak, egy 28 faluból álló uradalomnak a központja lett, a
18. század közepén, Benkő József azonban már csak faluként emliti.
-„A lakosságnak legalabb harmad része elraboltatott,levágatott”- irta Bod
Péter Bonyhárol az 1657-es török-tatár dúlásról”.
-A XVIII.század elején Szászbonyha határa 276 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-B o n y h a (Küküllőmegye) őszi kendervásáráról ismeretes.
L.Nagy
-A bonyhai Bethlen család ősi címerének két alsó sarkán ott a szőlőfürt.
A 16. századi magyar irodalom is megörökíti a Kis-Küküllői borokról való
feljegyzéseket. 1552-ben Tinódi Lantos Sebestyén bezörget a díszes bonyhai
kastélyba, de barátságtalan fogadtatásban van része .
L.Wikipedia
-A környék másik gazdasági központjának a középkorban szintén királyi
birtokhoz tartozó Bonyha számitott, amely Radnóthoz és Küküllővárhoz
hasonlóan a középkor végi oklevelekben már mezővárosi kiváltságokat kapó,
oppidumként szerepelt.
L.Kiss Réka
-Bonyhán a gróf Bethlenéknek két régi nagy kastélyok vagyon,
melyeknek kivált egyike az újítást kívánja. A gróf Bethlen Pál úr istállója nézést
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érdemel, holott Erdélyben talán a legszebb ménlovakat láthatod. Ugyanezen
gróf úr ménese számos szép lovakkal bővölködik, és sok jó fajakat szaporít.
L.Teleki Domokos
-A lakóépület lóistállóval, különböző kisebb gazdasági épületekkel volt
körbevéve, melyek mind a falhoz voltak hozzáépítve. A konyha és a sütőház a
nyugati és az északi torony között helyezkedett el, valamint a falakon kívül, a
kastélyt díszkert, veteményeskertek, gazdasági udvar, óriási gyümölcsös és
halastó kerítette.
-„….. egy 1854. áprilisi elismervény szerint
növénykülönlegességeket vásárolt Bethlen Farkas,….”

gyümölcsfákat

és

-„…. 1854 folyamán a kastélyt berendezik, és annak környezetét kezdi
kialakítani a kiváló pomológus hírében álló Bethlen Farkas.
L. Fülöp Zsuzsánna
A kőfalhoz építve gazdasági épületek álltak, míg a falakon kívül
díszkert, veteményeskertek, gazdasági udvar, gyümölcsös és halastó terült el.
L.Határeset.
-„1331-ben a Széplak és Héderfája közti választóvonal a bonyhai
malomnál ér véget.”
-“Bohnya; 1495:castellum „
L. Vistai
-a bonyhai szőlő és bor:
-1869-ben 51 hold szőlő-Az 1873-as évben a községben 80 gazdának 59 k.hold szőlője volt.
L. Csávossy
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Szászbonyhán és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
-A földmivelési miniszter intézkedése következtében megkezdődtek a
minta - szüretek az ország bortermő vidékein A következő mintaszüretelés, 30án Bonyhán , Kis -Küküllőmegyében Bethlen Árpád grófnál.
L.Borászati 1881 október
-a bonyhai állattenyésztés:
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-Híres volt a község a hízott ökreiről, amelyek Bécsig jutottak el.
Saját gyűjtés„A gróf Bethlen Pál(1715-1797) úr istállója nézést érdemel,holott
Erdélyben talán legszebb ménlovakot láthatod. Ugyanezen gróf úr ménese
számos szép lovakkal bővölködik és sok jó fajokat szaporít.”írják 1793-ban
-„….a kastély kőrül egykor gyönyörű park terült el........” „A parkban
egykor halastó..... is volt,.....a hatalmas udvaron még asztalos , kovács és
kerekes műhely........ ,illetve a versenylovak tenyésztésére egy száz méter
hosszú lóistálló húzódott.”
-gróf Bethlen Farkas (1813-1870)Erdély egyik legkiválóbb pomológusa.
Lásd még .a Bethlen Farkas szócikket.
-gróf Bethlen Árpád (1850-1912)”..Bonyhán messze földön híres
gazdaságotalakított ki...”
-az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi
fajta lovai voltak.pl……,,Bethlen Ádám(1881-1958) gróf lovai Szászbonyhán.”
L. Hankó Béla
-„fénykorában a
fákkal”

park 24 hektáros

terület....dendrológiai

ritkaságú

L. Bicsok- Orbán
-Létezett egy régebbi kastély is -ma lebontva.
-a bonyhai heti vásár 1783-tól létezik.
L.EMA
-Kis-Küküllő
vármegyében ennek előtte
nagyobb kiterjedésben
termesztették a komlót, de jelenleg már csak két helyütt; nevezetesen
Erzsébetvároson, hol Issekutz Győző orsz. képviselő 1895-ben
részvénytársaságot alapított, mely a komlót 10 holdon termeszteni szándékozik.
Gróf Bethlen Árpád Szász-Bonyhán létesített 1894 és 1895-ben 2 holdas
telepet.
L.Köztelek 1896 július 18.
Az 1970-es években még meg volt a lóistálló (akkor tehén istállónak
használta a kollektív.-Lebontása kár volt és bűn-(az istálló belül, karcsú
felül cifrázott végű tartóószlopokkal), Az udvaron akkoriban kerekes,asztalos és a kovács műhely volt. A környék erdészei ide jártak az udvaron
sorban álló ritka dendrológiai ritkaságú fák magjaiért, szaporítás céljából.
(pl kocsányos tölgy). A ritka fák anyagát szerszámfának is használták a
kollektív elnökének engedélyével
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A kastély homlokán valamikor létezett, s késöbb az udvaron levő
kútnál, lépéskőként szolgáló mészkőből készült Bethlen család címerét ,a
református templomba küldtem. Egy éjjel egy kb 1 m vastag gerenda
korhadás következtében szakadt le,összetörve egy a falon levő kb 2.x 2,5
nagyságú talán velencei tükröt.A kastély felső termeit a kollektív gabona
raktárnak használta. Lent irodák voltak.Borospincéje volt.
Saját megjegyzés.
„De a bonyhai évek alatt mással is foglalkoztam. Összeírtam Bonyha,
Jövedics és Dányán dűlőinek neveit. Jővedícs és Dányán csak a területi
átrendeződés után kerültek Maros megyéhez. Miért írtam össze?
Emléknek!!! A bonyhai adat közlöm Lakatos István idős ember
volt,Jövedics és Dányán adatait az ottani kollektív gazdaság mindenki által
megbecsült elnöke adta meg., Csiki bácsi Jelzem,hogy a bonyhai dűlő és
határneveket saját ismereteimből írtam,.kiegészítve azokat az adatközlő
adataival. Feljegyzésem szerint 1971 szeptember-november körül
jegyeztem le a határ és dűlő neveket. Előbb a magyar megnevezéseket,
utóbb a román megnevezéseket írtam le.1, Padéj-podei 2,Csillagdomb- 3,
Jáger tagja- togul lui Jager 4, Veresvőlgy -Veresveghi 5, Winkler-hosszúsovány ( A tag neve, a hosszú-sovány a föld alakjára utal A Winkler nevet
1944 előtt kapta egy örmény tulajdonos vejétől aki gazdatiszt volt.) 6,
Tufár-Blatté-Jannkóé (Blatt egy vásárhelyi szemorvos volt,a föld
tulajdonosa,Jankó szintén idegen földtulajdonos volt. 7, Pap gyepű- 8,Fácafata 9,Langvány alatt -sub lungoaia 10,Rozsa domb-méhes kert –stupina (A
rózsa alakjáért kapta a nevét a domb-Itt a grófnak gyümölcsöse és szőlője
volt ahol méhészettel is foglalkozott. Ezt telepítettem be én is
gyümölcsösnek. Bizonyára mára már nyoma sincs.)11, Barázdák közt intre brezde 12, Puszta, Puszta láb,Balog völgye -bolovelgi 13, Szilvás,
szilvás- gödre -groapa prunii ( most következő völgyek sorozatban
következnek egymás után s azon a víz választón vannak amelyet a leppendi
patak elődje nyitott meg. A leppendi patak most a Kis -Küküllőbe siet)
14,Diós gödre -groapa nuci Itt talán hiányzik a 15-os és a 16-es!!!?? 17,
Kovács gödre -groapa tevii 18,,Sebestyén gödre -groapa sobesti,19,Kosár cosar 20,Livágya-livadea 21,Maricska rét-ratul moristi 22, Források-nál —
la izvoare ( A hely vizes,forrásos és nagyon jó minőségű elhagyott kútja is
van. Valamikori faluvégi-szisztématizálási faluvég) Mai megjegyzésem :Ez
lehetett a Ceausescu kezdeti szisztematizálási törvény alapján megszabott
faluvég. 23, Kövecses-pietris 24,Maricska pataka 25,Tanya-copacel,26,
Heves- Nagyheves –fanat(A bonyhai Fazakas család mellékneve a „hevesi”
a név innen ered , sokáig az itt levő tanyán élt a család. 27,Borzás-borzas A
28-as talán hiányzik 29, Nagylókert -lochertul mare ( a kastélyhoz közel
levő sima ,árnyékos, füves terület bizonyára lovaglásra használt része volt,
a kastély udvarának)30, Kislókert-lochertul mic 31, Meleg oldal-coasta
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calda 32,Új út- előbb grófi szőlő, majd a Cioaba családé 33,Gyárikertvalamikori szeszgyári kert 34, Berek-berc 35, Kiserdő-páduricea
carbunarilor 36,Disznólegelő-pasunatul porcilor 37,Leppendi rét-ratul
lepinzi ( érdekesség a leppendiek bonyhai rétnek, a bonyhaiak leppendi
rétnek nevezik,a bonyhai határ egészen felnyúlik Leppend falu
bejáratáig,tulajdonilag bonyhai volt az egész ,a református egyházé )38,
Bongor-bongula (a bongula cigányosan,románosan kiejtett neve)( szász
örökség, meredek, bokros,fás,bozótos oldal, valamikor szőlő vagy
gyümőlcsös lehetett, a gógáni. úton. Erdélyi, szász eredetű nyelvjárási szó.)
39, Csere-cereu ( erdő) 40,Huggyaztató- Gogánváralja és Bonyha közti
határrész a gogánváraljai országútján .Álitólag reggel a Bonyhára vásárba
menő gogániak és mások itt álltak meg szekereikkel egy kicsit pihenni”
amíg a lovak húgyaznak a reggeli itatás útán” 41, Jószághelyek-általjárokrövid sovány hely (Az elnevezést a föld alakja szabta meg.) 42, Sós oldalcosta glodului(legelő juhoknak,Az ott levő kutak egyike sós,szeretik az
állatok a vizét.) 43, Dezső rét-(nagyon újkeletű név mert a társulás idején
egy Dezső nevezetű gazdának kiosztott rész) 44,Groapa berzei-45,Coasta
mare 46,Szép gödör-groapa ai frumoasa 47,Malom gödre-groapa morii 48Groapa elisoi 49,Groapa ocolului 50,Groapa si mare 51,Bokrok- tufele(
valamikor legelők voltak) 52,Nagy gyep ( ma fel van törve-szántó)53,Csere
szőlő a langvány alatt-(Egyéni szőlők ,majd 1964-65- ben a kollektív
újratelepítette ,1969- ben teljesen tönkre ment. Ma szántó egy része.)
54.Groapa si mica”(Az 1970-es években a kollektiv elnöke Rosca Ioan makedonu -volt !!!. Bizonyára származása után elnevezve, a falutól.
Saját gyűjtés
Kiss Károly
-K ü k ü l l ő v á r m e g y é b e a' szőllőt termesztő falvak
gyümölcsösöket is mutathatnak; de az egy B o n y h a i n kivül rendszeres kertet
's faiskolát alig találunk valahol. De itt is a' földes urak' távol lakása miatt csak
mellékgazdaságnak nézetik. Egyébiránt a' ki e' megyében több nemes fajú
gyümölcsöket keresne, azokat nagyobb menynyiségbe csak ugyan Bonyhán
találná fel.
L.Nagy
Bonyhai ménes-1903.
Tulajdonos : gróf Bethlen Árpád.
A ménes helye: Bonyha, Kis-Küküllő vármegye.
Állomány 42 drb. angol félvér anyakancza.
A ménes ezidőszerint báró Rothenthal Henrik Spurius (Shallow—Porcia)
angol telivér ménjét, és egy angol félvér szintén magánmént, használ.
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A ménes számfeletti ivadékai rendszerint
bizottságoknak ajánltatnak fel megvétel végett.

a

katonai

lóavató-

L.Podmaniczky
- itt 1911-1912 között népház épült.
L.Balaton Petra

Bonyha-Bachnen-Bahnea:utca részlet,jobbra kocsma.1908
Szászcsávás:
- A XVIII.század elején Szászcsávás határa 153 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-“ref. iskolamester Belle József (1780–1850), a híressé vált dalkar
létrehozója; 1832: Dalkarának első említése”
L .Vistai
- először itt forgatják meg Erdélyben a talajt szőlőtelepítés előtt
-1869-ben 67 hold szőlőt dolgoz meg a faluL .Csávossy
-Híres zöldség ,szőlő és gyümölcs termesztők.A csávási paprika híres
volt a környéken.
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-Csávás (Kis- Küküllő m.), amely szőlőjéről és egyéb gyümölcseiről is
nevezetes,……
L. Erdélyi Örmény Gyökerek 2012. július–augusztusi sz.
-Az erdélyi gazdák második vándorgyűlése folyó 1872-dik évi október 3.
4. 5. és 6-ik napjain a Dicső-Szent-Mártonban megtartandó gyülés terve
alapján egy bizottság megy Sz.-Csávás község szőlő telepének megtekintésére.
L.Borászati 1872 május
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen SzászCsáváson és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
A sz.-csávási és g.-váralyai szőlőtelepek megszemlélésére kiküldött
bizottság jelentése.
A szász-csávási és gógán-váralyai szőlőtelepek megvizsgálására kiküldött
bizottságnak — mely kiküldetését f. évi octóber hó 5 én végrehajtotta — van
szerencséje annak eredményéről a következő jelentést bemutatni: Szászt áll.
Ebből H. Gál Jánosnak mintegy 4 holdnyi jól berendezett szőlője van; előjönnek
benne többféle hazai és külföldi fajok u. m. oporto, riesling, traminer, pineau
gris, kövér, som és vékonyhaju. Megjegyzendő, hogy Erdély e vidékén ez a
szőlő volt legelsőbben beállítva, mint fajszerint rendezett szőlő (1845.)
szépen berendezett szőlőtelepük. Itt előfordulnak: a riesling, traminer,
croquante, fehér malvasi, frontignan, som, bakator, leányka stb.
Elismerő dicsérettel emlékezik meg a bizottság arról, hogy Kinizsi Pál
tagtársnál abban a kedves meglepetésben részesült, hogy a hegyben bemutatott
szőló'fajokból igen jól conservált, finom borokat élvezett; a kitűnő zamatu som,
leányka, kövér é's bakator borok élénken emlékeztették a vendéget arra, hogy
küküllőmenti szőlőbirtokos házánál van. Megtekintette a bizottság Kinizsi Pál
tagtársnak gyümölcsös kertjét is, melyet kitűnőnek talált. Végül nem kerülte ki
a bizottmány figyelmét, bárha ez nem tartozott sorosan véve teendői közé az,
hogy Szász-Csávás magyar lakosai igen csinosan építkeznek, lakjaikat és
utczáikat tisztán tartják, — hanem itt is bebizonyult, hogy ezen a világon semmi
sem tökéletes, mert ezeknek a különben szorgalmas földmiveseknek sok
erényeik mellett az a hibájuk van, hogy utat csinálni nem szeretnek.Végül megemlíti a bizottság, hogy Szász-Csáváson igen kellemetlenül
hatott reá az a körülmény, miszerint egy igen gyönyörű fekvésű szőlőhegyben
319

vízvezetők hiányában a szőlő ki van kopva; ez a szőlő a gróf Bethlen Farkasné
őnagyságáé.
L.Borászati 1873 január
Nagyon értelmes ,szorgalmas ,énekes falu.
Kiss Károly
Szászdányán
-A Pótsa udvarház gazdasági és istállóépülete is egyszerû kivitelezésû
volt.
L.Népújság 2003 november 27
-A XVIII.század elején Dányán a szántóterület 392 köböl.
L.Kiss Réka
-1869-ben 31 hold szőlőt dolgoz meg a falu.
L. Csávossy
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Szászdányán és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
-Könnyű vagy asztali borokért az első jutalom: 5 drb. arany. Potsa
Józsefnek, 1862-beli 9.79% szesztartalmu sz.-dányáni boráért a
dicsőszentmártoni 1872 október 5-éni borkiállitáson és a Riesling-, tramini ,
leány- és som faj borok közül, nyerte- a 7-iket (egyleti bronzérem) Pótsa József
1868-beli 11.9% sz. t. sz.-dányáni leányka boráért.
L.Borászati 1873 január
Szásznádas-Nádas
-gróf Hallerkői Haller József
képzett, szorgalmas, széleskörű
tapasztalatokkal dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései
Nádason is messze földön kiváló hirnek örvendettek.
L.Chalupka
-Daczó János Csík, Gyergyó és Kászon-szék főkapitánya végrendelete.
Kelt N.-Szebenben 1686. május 3
-„……az Nádason lakó……………, szőlőimmel,szénafüveimmel,
szántóföldeimmel, erdeimmel és az udvarházhoz való pertinentiáimmal.
L. Székely oklevéltár VI.k
320

Szászrégen.
S z á s z - B é g e n . Hires ló-és szarvas marha vásárait számtalan nép
látogatja, magyarországi lókereskedők itt sok szép lovat gyűjtenek össze. Egyik
legnevezetesebb gabonapiaczcza az országnak; a gabonát pálinkának főzi bé a'
lakosság.
Szász-Régen nevezetes tutajkereskedést is folytat. Itt köttnek ki elébb is a
Gyergyóból jövő tutajosok, 's az itteni úgy nevezhető kikötőbe állandólag foly a
tutajvásár szinté egész éven át.
L.Nagy
-Erdei : a Bodogáj-, a Kosár-, a Kerek-, a Fritsch- és a Hédelerdő.
-Magyarrégen ma Régen északi része 1926-óta.1956-tól Régenhez
tartozik Radnótfája és Abafája is.
-„…….a gabonatermő Mezőség pereme és a Maros völgye, a gabona-,
gyümölcs- és szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas Lucpatak völgye, a dús
havasi legelőkben és nagy kiterjedésű erdőkben bővelkedő görgényi és FelsőMaros menti hegyvidék - találkozási pontján fekszik.
-Magyarrégenben 1381-ben malmokat és kúriát említenek Mindkettő a
Losonczi, 1. Bánffy, Dezsőfi, s a Lonsoncziaktól zálogban a Rhédci, Demjcndi,
Dézsi, zalaházai Zalai, lónai Tőki, sólyomkői Ördög, a harinai Farkas és a bikoli
Bikli családoké volt.
A régeniek egykoron nagy mértékű szőlőtermesztést folytattak a város
közelében levő dombokon, 1780-tól kezdve a Lőrinc-hegycn is. A nagybani
szőlőtermesztési mindaddig folytatták, míg az 1853-as és az 1856-os jégverés el
nem vette kedvüket a szőlőtermesztéstől. Emberemlékezet óta nem volt olyan
jégverés a határon, mint 1853. július 20-án, Illés napján, mely megismétlődött
ugyanazon év szeptember l-jén. Három év múlva, 1856. június 7-én a termést
ismét tönkretette a jégverés.
-Az első nagy fakereskedők a magyarrégeni nemesek voltak. A XIX.
század első felében virágzó marosi tutajozásban a magyarrégeni Éltető Dániel
nagybirtokosnak volt jelentős szerepe. Három fia közül József folytatta apja
mesterségét, amelybe később Albert nevű fiát s az unokát is belenevelte. Az
Éltető családon kívül még a magyarrégeni Szíjgyártó és Illyés családoknak volt
fontos szerepük a tutajkereskedelemben.
-1890-ben létesült Mara József fekete-tímárműhelye, melyet a tulajdonos
1909-ben létesített és 18 személyt alkalmazott,56 idővel bőrgyárrá alakult át,
vezetője 1935-től a Dezső nevű fia lett;
L.Bíró
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-Erdélyi hízott ökrök eladók Budapesten.: Farkas & Mendl, Szászrégen.
... Kloss Sámuel, Szász-Régen ...
L.Köztelek 1897 július 24
-itt 1905-ig értékes ménekkel fedeztető állomás jön létre.
L.Balaton Petra
-1937 október 20-val kezdődőleg gazdahetet tartottak Szászrégenben.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1.
-A földművelésügyi minisztérium erdélyi kirendeltsége megbízásából a
Gyümölcstermelők Országos Egyesületének Maros-Torda vármegyei
tagegyesülete Szászrégenben április 11-én rendezte 49 hallgató részvételével
hathetes kertészeti tanfolyamának záróvizsgáját.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
-A szászrégeni téli gazdasági iskola 1943. novemberi jegyzőkönyvéhez
észrevételek.
-Szászrégeni m.kir. téli gazd.
jegyzőkönyvének felterjesztése-1944-

isk.

1944.

januári

tantestületi
L.M.O.L.

Szederjes

nemesi kúria
L.Wikipedia
1508. Apr. 5. Székelyvásárhely.

Héderfáji Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és székely alispán előtt
sáromberki Nagy Ilyes szederjest részbirtokát Torda vármegyében tizenöt arany
forint és ötven dénárért nagyernyei Székely Bernátnak elörökíti.
L.Barabás
-Lakosai székelyek, kik földmivelésből és állattenyésztésből élnek
L.Szász Ferenc
Szentdemeter valamikor Székelyszentdemeter
kastélya Rózsahegyen, és a Schell udvarház

Balási Ferenc-Gyulaffí

-„Nevezetes a Gyulaffi-birtokról, ……– s az ugyanott lévő kastélyról –
….”
L. Benkő József
-A kastély tartozékai Balási Ferenc idején 1629-ben:sütőház,nagy pince
(boros) 71 hordó és öt átalag (kisebb hordó) bor,egres, sonkolyos méz, kása,
fehér liszt,,túró, két köböl alma,,hosszú koszorú fokhagyma,,vereshagyma,
három köböl közliszt,,mosott búza. A kis pincében csügőr és méhser
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,Szalonnás bástya,káposztáspince,gabonás 7 cub meg 57 cub búzával, korpával,
zabbal. Szekérszín és csűrkert amelyben búza ,zab , széna és szalma asztagok.
Vadkert 21 szarvassal ,tyúkház, malom istálló.
L. B. Nagy Margit
-„A Kis-Küküllő menti Szentdemeteren 1629-ben a vadaskertben
21szarvast tartottak számon. Talán a vadaskerteknek köszönhető, hogy a
reneszánsz kedvelt pávája már egy-egy udvarházban is megtalálható volt.
Szentdemeteren 1629-ben 10 volt belőlük.”
L. Fekete Albert
Keleti végénél egy dombon van……….túlfelől a »Gyulaffi« kastély
gyönyörű csoportja, mely óriási fenyvesek és hársak árnyékában a legfestőbb
pontok egyikét tárja fel. Lakosai földmivelő emberek.
L.Szász Ferenc
-1869-ben 29 hold szőlő volt a falu határában
L. Csávossy
-1893-ban az itteni gulyában gyors fejlődésű erdélyi szürke marhák
voltak
L.Dr. Szentkirályi Ákos
Itt született Sperker Ferenc
-1857. ápr. 19-án. – Nagyvárad,
nagyváradi káptalani jószágigazgató.

1923.

szept.

23.: földbirtokos,

-az erdélyi magyar szarvasmarha feljavításán, megfelelő tenyésztési és
takarmányozási eljárások bevezetésén fáradozott. Alapítója volt az erdélyi
Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének, az Erdélyi Gazdasági Egyesületnek.
Tenyésztési elveivel, eljárásaival kapcsolatban számos közleménye jelent meg a
szaklapokban. –
-1879-ben 22 évesen kezdett el 377 k. hold
gazdálkodni.

szentdemeteri birtokán
L.MAÉ

- Első csoport: 100 kat. holdon felüli birtokosok bikái közül: Sperker
Ferencz szentdemeteri birtokos „Csákó" nevű bikája 1-ső díj 200 koronát
nyert./-1900-székelykereszturi kiállítás/
L.Köztelek 1900 március 7
-Az 1902-es pozsonyi kiállításon a magyar fajták legszebb egyedei
Sperker Ferenc szentdemeteri tenyészetébõl kerültek ki 4 bika, 3 tehén, 6 üszõ-.
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-A XXIII. Vásárral egybekötött keresztúri kiállítás alkalmával
nyilvánvalóvá vált, hogy a szentdemeteri, fehér marha tenyészet a kitartó
tenyésztõnek köszönhetõen fennállt még.
-Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegû tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
IV. díjat nyert, (200 korona) gróf Somsichs Tihamér szentdemeteri földbirtokos
Bitang nevû bikája,
L.Fekete vagy tarka
- Orosz Pál dr. javaslatára menta termelésébe kezd a falu.
L .Bözödi György
-1940-ben a falu megtanulja a csuhéfonást./szotyorkötés-lapizás/

L.Köztelek 1899 április 1
Gyorsan fejlődő darvas magyar marhák.
Az 1896. évi ezredéves kiállításon a jury egyik hazai szarvasmarha
tenyésztőnket a milleniumi nagy éremmel kitüntetvén jelezte, hogy ezt az
elismerést „a gyorsabb fejlődés és hizodalmasság fokozásáért" adja, oly valami
érdemért tehát, a melylyel ezen kiállításon más nem dicsekedhetett.
Oly magyar primogén marhákról volt szó ugyanis akkor, a melyek
fejlődés és suly dolgában jelentékenyen kimagaslottak a nagv átlagból.
Kellett, hogy feltűnést keltsen ez a tény, mert hiszen a magyar
állattenyésztők közvéleménye s általában a köztudat szerint minden egyéb volt
ezer év alatt a magyar darvas marha, csak nem gyors fejlődő; nem csodálható
hát, ha első pillanatokban hihetetlennek tűnt fel a dolog azok előtt, a kik ezen
tenyészet felől azelőtt tudomással nem birtak és megbocsátható, hogy akadtak
akkor olyanok is, a kik a kiállított példányok tisztavérüségében kételkedtek.
Ezen uj jellegű magyar marhák előállítója Sperker Ferencz ur Szt.Demeteren Erdélyben, azóta is produkálja a szóban forgó tipusu
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állatindividuumokat s e téren immár követője is akadt Teleki Arvéd grófban,
Drassón s akadt bizonyára máshol is, csakhogy ezidéig még nem vehettünk
tudomást felőlük.
Sperker ur nagy figyelemre méltó tenyészetéről szórványos, szűkszavú
közleményeket hoztak ugyan egyes lapok, de ezen közleményekből kellő
tájékozást nyerni alig lehetett s a vonatkozó adatok különben is királyhágóntuli
lapokban látván nyilvánosságot, az ősi elsősorban egy - Zöld Antal balavásári
tenyészetéből származó bika alkalmaztatott. Ezt követte egy Hunyadi nevü
mezőhegyesi, utána egy, a kolozsvári állami tenyészetből vett Viola nevü, majd
egy ugyanonnan eredő Sobri nevü s végre egy a mezőhegyesi állami gulyából
vásárolt Attila nevü bika.
Utóbbi időben, 1896-től kezdve………….., saját nevelésű Sobri nevü
bikát alkalmazza a tenyésztő, az egyöntetűség és jelleg általánosítása czéljából
Ez állat kiválóan korrekt testalkatú, erős csontozatu s a mennyire szopós,
és egyéves borjairól ítélni lehet, kitűnő átörökítő képességgel bír. Ugy 1, mint 2
és 3 éves korában Kolozsvártt és Székely-Kereszturon az első aranydijat nyerte.
Született 1894-ben fabr. 28-án jelenleg tehát 5 éves.
Magassága a marón 150 cm.
a háton 148 „
a farkbubon 148 „
a fartőn : 148 ,
övmérete . . . . . 218 „
testhossza .. . . . 220 „
súlya 917 kiló
Sperker urnak következetesen szem előtt tartott főczélja volt és czélja ma:
lehető gyorsan nagy testsúlyra vergődő borjak, kivált bikák előállítása s illetőleg
a gyorsabb fejlődés és hizodalmasság fokozása. Az eszköz, mit e czél elérésére
felhasznált, volt a tenyészállatok szigora kiválasztása nemcsak korrek alkat és
súlyos test szem előtt tartásával, hanem a kellő átörőkitő képességet nem mutató
egyedek kérlelhetlen kiselejtezésével. Eszköz volt továbbá a csontot és
izomzatot képző, fehér;jében és foszforsavas mészben gazdag takarmány,
melyen borjait, növendékeit tartotta, végül pedig állatai erőinek gyakorlása,
hogy az edzettség, ellenállóképesség a gyorsabb fejlődés mellett se szenvedjen
csorbát.
A Kisküküllő részben lapályos, részben hegyes fekvésű, kitűnő ivóvízzel
biró s kedvező éghajlatú völgyében levő csekély terjedelmű szent-demeteri
gazdaság szóban forgó tenyészetének birtokosa, a mennyiben ezideig minden
eladó állatját oly áron volt képes másnak átengedhetni, a milyen árt hizlalt
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áruval elérni képes nem lett volna, hizlalással nem foglalkozott s így erre
……………….de mikor valaki — mint Sperker ur — 600 kilót meghaladó
élemedett tenyésztehenek felett rendelkezik és saját nevelésű 5 éves bikája —
mint már jelzém — 917 kilót nyom tenyész kondiczióban; eléggé bizonyítja,
hogy itt egy oly fejlődéssel lehet dolgunk, a melynek párja a magyar marhánál
legalább is nagy ritkasság.
Felettén érdekes volna, ha a fejlődés menetét olyképpen lehetne mérlegelések alapján -feltüntetnünk, a mint azt pl. gróf Teleki Arvéd drassói
állatainál lehet; azonban Sperker urnák mérleg nem áll rendelkezésére s a
közölt sulyok kiállításokon derittettek ki
Érdekes volna tudni ugyanis, hogy menynyiben vágnak össze ez adatok
pl. a drassói adatokkal,…………..
A mennyiben Sperker ur ökröt egyáltalán nem tart, hanem az összes
gazdasági munkákat lovaival és tenyészteheneivel végezteti, tejgazdálkodást
annál kevésbbé üz, mivel a legközelebbi kisváros, hol a tejet értékesíteni
lehetne, 32 kilométernyire fekszik. Tekintve azonban, hogy a tehénlétszám
pótlására meghagyott s beosztott üszőknél a testalakulás korrektsége és a
hatalmas nagy alkat mellett kezdettől fogva súlyt fektetett arra is, hogy azok jó
tejelő anyáktól származzanak s mert. az üszőket már 1 1/2 éves korukban
felhágatja, a tenyészet tejelőképesség tekintetében is fejlődött, ugy hogy több
tehén van ott, a mely ha hosszasabban nem igáztatik, a leborjazás utáni
hónapokban megadja a 10—12 litert. 1892-ben Kolozsvártt több bíráló
szemeláttára Sperker ur egyik 8 1/2 éves tehene, mely alatt szopós borjú volt,
egy fejésre 10 litert adott.
Nagy tejelőképességet elérni oly tehenekben, melyek folytonosan
igáztatnak s melyeknek megtenyésztésáben a főczél a gyors fejlődés és
hizodalmasság - felfogásom szerint se lehet s pedig a mi a test nagyságot súlyt,
gyors fejlődést illeti, ugy Sperker ur ma-gyar állatai aligha elmaradnak az
Erdélyben nevelt bármiféle nyugati marha mögött
A szent-demeteri üszőket 2 1/2 éves korukban már igába fogják, erre
aztán felhágatják, ugy, hogy 31/2 éves korukban ellenek először. Az állatok'
télen jó levegőjű istállóban állnak, a növendékek szabadon, a felnőttek lekötve.
Gondozásukra, takarmányozásukra nagy figyelmet fordítanak. A teheneket télen
nyáron istállón eteti a tulajdonos, hogy a munkáltatásra mindig kéznél legyenek.
A növendékek nyáron jó és bővizű erdei legelőn járnak, éjjel nappal a
szabad ég alatt.
Ugy az üsző, mint a bikaborjuk már a szoptatás alatt is, minél korábban,
zab-, vagy ennek hiányában árpa-, tengeri- s bab vagy borsó-darakeverék
evésére szoktattatnak, miből eleinte ad libitum kapnak, csak arra figyelve, hogy
több ne adassék, mint mennyit a kis borjak egyszerre megbírnak enni.. Emellett
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kapnak kitűnő minőségű réti vagy lóher, luczerna vagy baltaczimszénát, melyek
virágzásban kaszáltattak. Féléves koruktól kezdve, 1 éves korukig már kimérve
kapják a takarmányt és pedig az abrakfélékből az üszőborjak 2—3 litert, a éves
korban a mondott legelőre kerülnek s az üszők többé erőtakarmányt sem télen,
sem nyáron nem kapnak mindaddig, mig 31/2 éves korukban le nem ellenek.
A bikaborjuk a második évben is kapnak erőtakarmányt és pedig a
mondott abrakfélékből 3—4 litert, az imént emiitett széna és részben szalma
mellett. Télen minden állat polyvával vagy szecskával kevert répát is kap. A
tehenek s üszők ellés után 5—6 hétig és a hetekig tartó tavaszi és őszi szántás
idején is kapnak erőtakarmányt - ha jut; ha nem jut, ugy jó széna evés mellett
végzik munkájukat a szántások alkalmával.
Mint látjuk, kivált az 1 éves korig takarmányoz Sperker ur dúsan s igy
van ez helyesen, mert legtöbbet ez időben növekszik s kell is hogy növekedjék a
borjú.
Hogy mennyire kedveltek és keresettek Sperker urnál ekként
megtenyésztett állatai, az kitűnik mindenekelőtt abból, hogy ezideig 2 éves
bikáit 300—500 s számfeletti üszőit és selejt tehenet 150—200 frtért, otthon
portáján mindig eladta s a nagy keresletnek eleget tenni nem is képes.
Bikavevői között van számos község és magánbirtokos.
Igy Teleki G. gróf örökösei, Haller János gróf, Kemény Béla báró,
Somogyi Albert, Bethlen Árpád gróf, Tholdalagi László gróf, Máriaffy Lajos,
Teleki Károly gróf, Teleki József gróf, Ugrón Miklós, Lázár Imre gróf, Hye
Adrienne, Mezey Lajos, Bornemissza András báró, Repeczky András
gyömörmegyei, Bassó József,Bácsay Gyula jásznagy-kunszolnokmegyei
birtokosok stb.
A szent - demeteri (posta, Nagy-Kend, Udvarhely megye) állatok,
……….., impozáns magas, hosszú, mély és széles alkatúak. A kifejlett és szebb
példányok méretei czentiméterekben a' következők, ………a Sperker-féle
állatok-hátvonalának-kitűnő egyenessége, és a jelentékeny suly, mely ne állag
ugyan, de mint ilyen is, több mint, a mezőhegyesi. Érdekes, hogy a szentdeméteri állatok , között járványos betegség még sohasem fordult elő s hogy
azok, a kik e tenyészet felől azon hiedelemben éltek, hogy a forszírozott etetés
oly fokú elpetyhülést idéz elé az individumokban, aminőt a nyugati marháknál
tapasztalunk, be látják ma már, hogy a hol 20 év óta ökör nem tartatik, hanem a
tenyésztehenek végeznek el minden gazdasági munkát s a hol a növendékek
télen is kellő mozgatásban részesittetnek, nyáron pedig egész életüket a szabad
ég alatt legelőn töltik, ott puha, elpetyhült, sérülékeny szervezetű állatok nem
keletkezhetnek.
A ki a mondottak után egy beható pillantást vet a képeinken ábrázolt
Sperker-féle darvas primigéniusokra—az kell, hogy örömét lelje a szép
állatokban s kell, hogy őszintén gratuláljon a tenyésztőnek, ki úttörő volt e térén
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s ki ilyen fényes, erődményekhez ért máris. Be van már immár bizonyítva ezen
és más példával is, hogy az ősi magyar primigenis okkal-móddal gyorsabban
fejlődővé tehető anélkül, hogy edzett, egészséges szervezetéből veszítene, be
van bizonyítva, hogy a magyar husos-árumarha nem jámbor óhajtás többé
hanem máris létező valami s nem lehet kétség afelett, hogy "ez a típus és
magyar primogén tejelőjelleg, számban és tökéletesbedésben hovatovább csak
öregbedni fog és sok hazai tenyésztőt felszabadit azon lidércznyomás alól,
melyet a nyugati marha gyakorol mindénült ott, ahová nem való, ahol nem
kedvező élet-feltételei és kényes, sérülékeny szervezete miatt nem díszlik,
kalamitásokat okoz és károkat zúdít ugy a magán, mint a közvagyonra.
A jövő kétségtelenül ugy fog alakulni, hogy a tultenyésztett, sérülékeny
nyugati marha elvesztendi lábai alul mindenütt ott a talajt, ahol nincsenek és
nem lehetnek meg a feltételek ilyen magas nemességü állatok prosperálására;
általános kivánalom leend mihamar oly modern marha, amely bár mérsékeltebb
hasznosítású húsban és tejben, de egyszersmind egészségesebb, rezisztensebb
szervezetű. Amikor a kívánalmaknak megfelelöleg modernizáljuk tehát darvas
marhánkat, sok mindent szabad áldozatul hoznunk, csak éppen az egészséges,
ellenálló szervezetet nem. Fel kell adnunk ebből valamit okvetlenül, ha tejelő és
hustipusra törekszünk, de csakis valamit hozzunk hát abból áldozatul, mert
ellenkező esetben a konkurrencziának éppen azon fegyverét ejtjük ki
kezeinkből, amelylyel a nyugati marhát leggyengébb oldaláról óhajtjuk
megtámadni és legyőzni. A fajtánkban oly becses hatalmas élő motorok
előállítását nagy kiterjedésben folytatni tanácsos, de kell, hogy a modern
kívánalmaknak megfelelő egyéb hasznosítású jellegek kidolgozását is
folytassuk, kivált mindenütt ott, ahol -mint pl. Erdély-ben — arra minden
viszony és körülmény kedvező. Az úttörők munkáját látva én nem. félem a
jövőt, mert a jó példák követéséről biztos vagyok s áz illetékes főbb körök
pártfogását , és támogatását is biztosra veszem.
Tovább és előre hát a jól megválasztott ösvényen a sikerrel kecsegtető
czél felé!
Monostori Károly
L.Köztelek 1899 április 1
Szentgerice: -a Mihályffy és a Gál család udvarháza.
L . Keresztes Gyula
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-Itt született Jakab Elek szentgericzei (Szentgerice, 1820. február 13. –
Budapest, 1897. július 22.) történész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező (1870), majd rendes (1889) tagja.
Életművét levéltári kutatásai alapján végzett, Erdély újkori történetére és
művelődéstörténetére vonatkozó munkái teszik mindmáig jelentőssé.
- közreműködöt…….. az Erdélyi Gazdasági Egylet működtetésében
-levéltári kutatásai és tudományos érdeklődése-kiterjedt Kolozsvár
és Udvarhely vármegye helytörténetére.
-folyóiratok hasábjain jelentek meg közleményei – gyakran Agricola,
Székely, Vadormi stb. álnéven – Erdély történelméről, műveltségi és
oktatásügyi viszonyairól, valamint közigazgatási, közgazdasági és
mezőgazdasági kérdésekről.
- írásaiban természetjogi érvekkel állt ki a feudális előjogok ellen, ...
- munkáiból: -Székely telepek Magyarországon, Budapest, 1896.
-Udvarhely vármegye története a legrégibb időktől 1849-ig, Budapest,
1901 (Szádeczky Lajossal).
L .Wikipédia
-„Sz.-Gericzén, hol általános jóllétben élő, vidor, munkás népet találunk.
Itt a földmívelés jobban foly mint csak a szomszéd falukban is, itt vannak a
leghíresebb szarvasmarhák, itt terem a legjobb gyümölcs és bor, s főleg az
utóbbi a mi viszonyainkhoz mérten roppant nagy mennyiségben, mert 226 hold
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szőlője van, mennyi 20 falunak sincs, s azt – bár a szőlőmívelés sok dolgot
igényel – mind maguk a lakosok mívelik, hangyaszorgalommal, ernyedetlen
kitartással, mi aztán általános jóllétben fejti ki jutalmát. „
L. Orbán Balázs A székely
-Sarlókészítés a marostordai Szeiitgericén. Szentgerice Maros-Torda
megyében, a Nyárád középső folyása mentén, a Nyárád kiszélesedő terének bal
oldalán fekszik, ott, ahol & térségből hirtelen emelkednek ti (a völgyet
szegélyező hegyek. A község sok ősi hagyományt őrizett meg egészen az utóbbi
időkig. Grazdaságnéprajzi szempontból fontos értéket jelent a Szentgerioén
készült sarló is, amelyet a népi tapasztalat alapján a falubán élő Berki
kováesfamilia tagjai1 nemzedékeken át kovácsoltak, s amelyet Erdélynek főkép
középső vidékén általánosan használttá tették. E sarlóformát Berki-solló néven
ismerte és fogadta el a földművelő nép, mivel a pengébe a kovácsmester
vezetéknevének betűit gyártási-jegyként beleütötte. Nevezték pengéjének
megnyúlt, kevésbbé görbülő formájáról menedékes sollón&k is. Általánosan
kedvelt voltára bizonyítékul álljon itt a következő; iádat: a Berki-család
majdnem 100 éve kovácsolja Szentgericén a sarlókat,, s évente átlag 4—5000
sarlót hoztak forgalomba; ez pedig 4—500.000 sarlónak! a munkábavételét
jelenti. Lássuk mindenekelőtt a sarló részeit — és a részek elnevezését. A sarló
két főrészből ál: áz élhöl és a nyélből (1. a képet). A sarló pengéjének (ét)
részei: 1. a solló éle, 2. a solló foka, 3. a solló hegye, 4. a solló nyakú. A
pengéből nyúlik ki 5. a solló farka, amellyel á nyélbe rögzítik, végén van a
farokvég. — Á nyél esztergályozott fa, ezt hoszszában átfúrják; ez a faroklik,
ebbe belesütik a solló-f'árkát. A farokvéget visszahajlítják, hogy a sárló a
nyélből no fessék ki. Általában háromféle nagyságot kovácsoltak: a közepes
nagyságot a férfiaknak, a közepesnél kisebb méretűt a fehér-népeknek s a
közepesnél nagyobbat az arató cigányoknak
L.Molnár István
-szőlőjéről és szarvasmarháiról híres.
L.Murokország népe
-híres zamatos és erős boráról.
L .Orbán Balázs A székely
- „…sz. gerlicei hív szőlőművesek !
-Szőlőhegyeitek mindenütt híresek….”
L .Kőváry László
-legelőiBorzás oldal,Kicsi legelő.
-szőlői: Cakó, Véghegy mege, Beke,-Kamaraszeg,,málnás.
L.Sepsiszéki.
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-1940-ben a gazdakör elnöke Csupor Jenő
-Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 35
L. EMGE

Helynevek:
-1719 : Közép bűkkben (sz.), Czakoban (sző.), Tekenő (sző.), kűlső szőlő
alat (sz.), Szil Kutnál(sz.), Szakadát Kutnál (sz.), Hosszuban (sz.), Ur háton
(sz.), Czako Kapunál (sz.)
-1759 : Timány (?) szőlő allván (sz.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Czakó (1719.), Czakó kapu, Hosszú, Szakadát kút, Szílkút,
Tekenő, Úrhát.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Szentháromság–sokszor Székelyszentháromság-vagy
Nyárádszentháromság
a Bereczky család -a Sánta család udvarháza az előtte és körülötte levő
évszázados parkkal.
L. Keresztes Gyula
-1569.november 22-én II János király udvarházakat enged át.L. Erdélyi történelmi adatok
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-Helynevek: Czakó (szőlőhegy), Gorzsád bércze, Korcsma helye (erdő),
Lázárhegy (szőlő), Lucson, Maczod, Nagy hegy (szőlő), Orotvány (oldal), Péter
kút, Péter kút mege, Széked, Szénégető (erdő), Szilas, Szurdok, Uras (erdő),
Vesszős bércz.
L.Székely oklevéltár VI.k.
- a Nagyhegy oldala kiváló gyümölcs és szőlőtermő hely.
- a Szurdok szántó dűlő,a Széktó legelő.
- a faluban műmalom működött.
L.Sepsiszéki
-Nyárádszentháromságon Nagy Dénes ur mély szántással jól
megporhanyitott uj szőlőhelyet ültet, egy hold muskotály, 3 hold riesling és 1/4
hold asztali szőlővel. —1872 végén.
L.Borászati 1873 január
- 1911-1912 között itt népház alakult .
- az akció kedvezményes szőlőkiosztási programját 1902 őszén indította
,az oltványokat ingyen vagy mérsékelt áron egyházak,iskolák vagy szegény
kisgazdák kapták.Maros-Torda megyében a kirendeltség 50000 amerikai sima
szőlővesszőt és 10000 amerikai alanyra oltott gyökeres kész oltványt adott.A
gyökeres oltványokkal minta szőlőtelepet létesített Szentháromságon.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Bereski Tibor
-Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 31
L .EMGE

Székelyabod
-1940-ben a gazdakör elnöke Gazda Aladár
L. EMGE
Helynevek:
- 1634 : Szederjes fő sűrűjében az árokban, Balomlo Bűkk
-1687 előtt : Csokás fején , Nyerges (e.), Kerek bikk mezeje, Csunyásza,
erős Patak feje, Nyugolomban (sz.), Marton aszalványában (sz.), Gémes oldala
alatt (r.), Nagy halastonál
-1768 : Marton Aszalványa oldalán (sz.), Csombod árka mellett (sz.),
Oláh Simon Patakában (r.), Malom (r.), Horgas föld hátja (sz.), Szöllő alatt
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(sz.), Eger pataka (r.), kis bűk (sz.), Lofejek erdeje alatt (sz.), Szőllő oldal
bértzin (sz.), Geges vagása pataka Martján (sz.)
L. Imre Barna
Székelybere
-mégpedig Bere,…….. híres gyümölcséről, főként almájáról és körtéjéről,
amelyek egész télen át romlatlanul és ízesen megmaradnak
L. Benkő József
- A gyümölcstermesztésnek évszázadokra visszamenő, levéltári iratokkal
bizonyítható hagyománya van.
L.Nyárádmente
-Helynevek:
-1579 : Nászán (sz.), nyires alatt (sz.), Őrdőngős tónn alol, Gyűrűsben a'
Szőlőn alol, Szőlő főn Gyűrűsben a' Gyep Szugolottyában.
L. Imre Barna
-Gyűrűs (a szőlőn alól), „Gyűrűsben, a gyep szügolottyába“ Szőlőfő,
Násza, Nyíres, Ördöngös tó. (Mind 1579-ből.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
Helynevek:
-Gyakor, Vágás, Nyíras, Kövecseshíd, Keskeny, Mocsár, Kendőföld,
Rópó, Miklósoldala, Szőlőaja, Málészeg, Násza, Csere, Lógós oldal, Falu
erdeje, Uras-erdő, Bogáncsos, Szil.
L.Erdélyi Gyopár
-1940-ben a gazdakör elnöke Istvánfi István
L .EMGE
Székelybós
-Helynevek: Felhágó, Horgas, Rakotyafő, Tekenős dombja (1642.), Telek
(1635.),Vadalmás.
L. Székely oklevéltár VI.k.
-1911-1912 között itt népház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Sándor
L .EMGE
Helynevek:
-1635 : Telekben (sz.)
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-1637 : rakottya főben (sz.), Vadalmásban (sz.)
-1642 : fel hágoban (sz.), horgas (sz.), Tekenős dombján (sz.)
-1753 : Szénaszo (e.)
-1794 : Nagy boglyas Vápa (sz.)
L. Imre Barna
Székelybő
-”...az 1567-iki regestrumban ….12 hold és 1307 négyszögöl szőlő
szerepel a falu határában...”
L.Lármafák 2010 december 18-án
-Az államosítés előtt innen sok meggyet, cseresznyét, éa almát vittek be a
vásárhelyi piacokra.
L.Sepsiszéki
Helynevek:
-1687 előtt : fel hagoban (sz.), Seth (későbbi ráírással Sik-ra változtatva)
főben (sz.), Péntekben (sz.), Vég lábban (sz.), Szilvás alatt (sz.), Tompos
oldalon (sz.), Őrhégyben (sz.) ,Csákón (sz.), Mező Szerben (sz.), Varasdszerben
(sz.), Jű ár (?) megett (sz.), Tó mellett (sz.), Bab helyben (sz.), Sz. György úta
alatt (sz.)
-1757 : Szilvás alias Tompos (sz.)
L. Imre Barna
-A falu helynevei ősiségéről, régi lakóiról vallanak: Fületető, Paphegyese, Bocéros tető, Nyergestető, Berektető, Varasdtető, Török út, Őrvár,
Babhely, Mezőszerpataka, Üver, Réteksánca, Pap kútja, Fickus, Síkfű, Tanarog,
Ingókapu, Szőlőágyi út.
Orbán Balázs leírása szerint: „A közép völgyön felfelé menve, annak
bezáródásánál, a Füle és Berek hegyek közt, gyümölcsösök egész erdőitől
körülvéve fekszik Bőő, tisztán székelyek által lakott csinos falucska,…….
A faluban Falumúmúzeum van.
L.Székelybő –honlapja
Papp Enikő és Szente Kinga.: Székelybő c. monográfia

Székelycsóka
- Itt született 1916-ban Somodi Albert tankönyvszerző, néprajzi gyűjtő.
L.Wikipedia
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-Szabad székelyek ottthona volt a falu már 1567 előtt. Függetlenségüknek
és szabadságuknak védelmét jelentette az a szűk vülgy, mely a Nyárád alsó
vidékének egy kis haránt völgyében, a Töm patak eredeténél fekszik. A nagy „
Csókás” erdő fokozatos kiírtása biztosította a megélhetéshez szükséges földet
több mint 430 éven át.
L.Székelycsóka
-Híres gyümölcsöseiről.” Kis -Görgényen felül ugyanazon a völgyben
van elrejtve Csókás ,mely falú épp olyan híres gyümölcséről mint Kis-Görgény
s minden nevezetessége csak abban van „
L.Orbán Balázs A székely
Helynevek:
-1639 : Kápolna pataka mellett (sz.)
-1640 előtt : Csere Szegnek (e.)
-1756 : Kápolna (sz.), felhágo (sz.)
L. Imre Barna
-1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszini
bejárásokat és vizügyi müszaki felvételeket végez Csókában.
L.Balaton Petra
-Csóka és más falvak ezen a vidéken cseresznyét termesztenek.
L. Benkő József
-Helynevek: Kápolna földe, Kápolna pataka. (Somosd falu rovatában,
melynek Csóka filiája. Mindkettő 1639-ből.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
Édesanyám szülőfaluja.

Székelyhodos

-1236-1237 évkben szerepelt Bakos község név alatt. A jelenlegi falu
területén abban az időben csak a templom, a papilak és Rákoczi Ferenc
görgényszentimrei vári uradalmának véggazdatiszti, díszes, faragott kőböl
épített lakása volt. A falu területének többi részét egy tó foglalta el, a tavat amely a jelenlegi iszlói hídon alul terjedt - fekete tollazatú, a fején fehér
bobitával "Hoda" nevü vízimadár tanyázta, s ezért a tavat Hoda tavának
nevezték. A tó kiapadása után Bakos község betelepedett a mostani falu
területére és kapta a Hoda nevet.
L.Nyárádmente
-Kovácsotziaknak birtokuk és udvarházuk volt: Eheden, Jobbágytelkén,
Deményházán, Remetén és Hodoson.
L.Bencze János
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-I. Ferdinánd császár,1838. december 19-i keltezéssel a Székelyhodosi
közbirtokosság (Communitatis Possessionis Hodos) részére kutyabőrre írt
díszes vásártartási engedélyt bocsájt ki.
L.Nyárádmente Leader
-évi háromszori országos ló és barom vásári jogot kap 1839-ben
L.Sepsiszéki
-„ a Hodos vidékiek szalmakalapot kötnek „
L. Orbán Balázs A székely
-1911-1912 között itt népház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Lakó János plébános
L. EMGE
-A faluban a tinorú gomba neve Máté gomba, elnevezve arról a Máté
családról amelyik szorgalmasan szedte. kb 1900 körül.
L.Saját megjegyzés

L.Erdélyi gazda 1943 február 1
Székelykakasd:
-Itt született 1927-ben Tövissi József geográfus, egyetemi tanár.
L.Wikipedia
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-a kakasdi szőlő és bor:”A Szőlő hegyben jó szőlő terem,”
-a kakasdi gyümölcsök:.....” híres volt finom gyümölcseiről, a falú határa
cseresznye termő volt, s jó szilva termelők hírében álltak”.
Csiki Sándor:Lármafák Székelyföldön Székelykakasd Erdély ma 2011.
július 25
Dűlő nevek:Borzás,Búcsu,Verőfény,Átaljáró, -a faluhoz közeli dűlők,
Városi erdő, Julikosár, Nyugvóhely, Tófenék, Tatárvölgy, Bodosi ösvény, Gang
Dinnyeföld, általában távolabbi szántók vagy kaszálók.
-Hires uborka termelők voltak a medgyesfalvi konzerv gyár részére.
L.Sepsiszéki
-1911-1912 között itt népház alakult .
-1908 nyarán itt állattenyésztési szövetség alakult.
-1912-ben a sok eső ellenére sikerűlt kívitelezni a falu vízművét.
L.Balaton Petra.
Helynevek:
-1694 : Butsu Szélinek, más képpen Verőfénynek Csúnyás Gödörnek is
hívnak (sz.), Also hegyben (sző.)
-1701 : Bértzen (sz.)
-1712 : körül : farkas hégy (sz.)
-1712 : Telek (sz.)
-1714 :Csere főn (sz.)
-1717 : füzes felet (sz.)
-1721 : középső szőlő alat (sz.)
-1722 : Omlásban (sz.)
-1728 : Veres vég (sz.), Oh Hegyben (sző.)
- 1729 : Kukola (r.)
- 1730 : bucsu padgyán (sz.), Csunyás gődőrben (sz.)
-1751 : Erdő felett valo (e.), Farkas hegj (e.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Bércz, Bucsu padja (1730.), Bucsu széle, máskép verőfényes
(1694., .), Cserefő (1714.), Csunyás gödör, Oh hegy (1728.), Veresvég (1728.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
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-A Kakasdi Székely Begyes (Gusás) egy létező régi bukovinai székelyek
álltal tenyésztett fajta,tehát nem egy új kreálmány,hanem egy eredeti kész fajta!
A régi székely emberek mikor a mostani Magyarország területére települtek a
háború és üldözöttség végett,hozták magukkal galambjaikat!Főképp Kakasd és
környéke településein voltak nagyobb és több állomány. Főleg Andrásfalván
tenyésztették nagy létszámban, de Hadikfalván és a másik három
székelytelepülésen is találhatóak voltak tenyészetek
Rendkívül mutatós fajta,nagyon jól költő és nevelő készségű!!!!
Nemigényel dajka galambot sem! Ellenálló, erőss vitalitású díszgalambok!A
Norwich begyeshez hasonló küllemű,de annál lényegesen hosszabb testű
galambok,begy elfűzés nélkül,
L. http://kakasdi-szekely-begyes.hupont.hu
-„ A monda szerint a Kakasd név is onnan származik, hogy amikor,
pirkadatkor a zöldséges nyárádmentiek patakjának hídja közelébe értek, a gyepű
kakasai hűségesen jelezték a falu lakóinak, hogy hasad a hajnal, illik sebtében
feltápászkodni. A Székely előnév minden bizonyára a gyepű őslakóira
utalt………..
-Azzal az elszántsággal, amely évszázadok óta jellemzi ezt a népet itt,
ezen a fő vízválasztón, a Marosmente és a Nyárádmente határában. Ott, ahol
hajdanán az Alsó-Nyárádmente lakója átlépett piacolni Székelyvásárhelyre. Ott,
ahol a Szőlős-hegynek (463 m) a nyugati előterében nemcsak jó szőlő termett,
de gyümölcseiről is híres volt a fészek. A falu határa cseresznyetermő volt, s jó
szilvatermesztő hírében állt a vidék, s mivel csak 4 km-re feküdt a várostól,
kedvelt lakóhelye lett a csendeset keresőknek.
L.Marosszék.ro
-A helynevek: Nagy erdő, Boszjuk tető, Kukujatető, Szőlőtető, Csóka,
Unumáj (Benkő K.: Marosszék. 260.), Bérc, Búcsú padja, Búcsú szél,
Verőfényes, Cserfő, Csúnyás gödör, Oh-hegy, Veresvég (XVII–XVIII. sz.)
(SZOKL. VI. 407.)
L.Léstyán
-1940-ben a gazdakör elnöke Gidófalvi Dénes
L .EMGE
Székelykál

a Nagy család udvarháza.

Itt lakott sokáig Cserei Mihály történész, akinek itt udvarháza volt
-„….egykori vásáros hely és járási székhely.”
- A hagyomány szerint határában Szentpéter és Tövishegy nevű
középkori falvak voltak egykor. 1808-ban a Kiserdő nevű határrészében
ezüstpénz leletet találtak.
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-1667-ben Apafi Mihálytól vásártartási jogot kapott.
L.Wikipedia
-A Nagy család udvarházával,nagy parkkal és gazdasági épületekkel.
L .Keresztes Gyula
-1940-ben a gazdakör elnöke Killyén Sándor
L. EMGE
Helynevek:
-1687 előtt : Csorgo főben (sz.), Ket Bűk kőzőt (sz.), Nyír megett (sz.),
Szász Balázs (nevű hegybe) (e.), Nagy Kerítő fő (e.), Kis Kerítő főn (sz.),
Mosoni Eszak alatt (r.), Székesi áj előtt (r.), Borozda kőzőtt (sz., r.), tó farkában
almás űvérben (sz.), Almás Vérben (r.), Pap rétin (sz.), Iklandi lábban (sz.),
Ebesben (sz., k.), Ebes faron (sz.), Andrási Máthé hágojában (sz.), Bő Ájban
(sz.), Nagy Réten (r.), Tővissed Pataka (p.)
-1687 után : Szőlő alatt (sz.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Almás üvér (és Almás vér), Borozda köz, Bő áj, Csorgófő,
Ebes, Ebesfar, Iklandi láb, Két bükk köze, Kis Kentőfő, Mosoni észak, Nagy
rét, Nyír mege, Pap rétje, Szász Balázs hegye (erdő), Székesi áj, Tó farka
(Almás üvérben),Tövissed pataka.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-1944 január 10-én székelykálon téli háromhetes gazdasági tanfolyam
kezdődött 49 hallgatóval.
L.Erdélyi gazda 1944 február 1
Dr.Szabó Miklós a "Székelykál 800 éves történetéből" című könyv szerkesztője,
megjelenési év 2005

Székelykövesd- Czakó kuria
- Itt született Újfalvi Krisztina írónő.
- Itt született dr. Muzsnai László nagyenyedi rektor.
- Itt született 1913-ban Kövesdi Kiss Ferenc költő, tanár, helytörténész.
L.Wikipedia
-a falu szőlősdombja a Pulykavár.
-dohány és cukorréápát termelő község
L.Sepsiszéki
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Helynevek:
-1617 : Kis gyepű alatt (sz.), Nagy gyepű alatt (sz.), gyepű előtt (sz.), Kas
Szeriben (sz.), Apro ősvenyben (sz.), Lajtorásban (sz.), Csávási Szegben (sz.),
Nyerges megett (sz.), Ménesi kőzőn (sz.), Ravasz lyuk alatt (sz.), Gyep
Szegésben (sz.), Horgasbann (sz.), Kőzép erdő alatt a' gyortyános alatt (sz.),
Rosás allyában (sz.), Kőzép Áj előtt (sz.), Menesi út altallyában (sz.), Kis Ájban
(sz.), Dőlő Bérczin(sz.), Középerdő Végiben (sz.), Rosásban (k.), Apro Szerben
(k.), Ponyában (k.), Kereszt út felett a' Bacskra menőben (k.), Szurdokon (k.),
Porgolátra jároban (sz.), Kútra jároban (sz.), Jendibe (sz.), Gyűrű Szegben (sz.),
Tekenősben (sz.), Akasztofaalatt (sz.), Madarasi főidre megyen lábbal (sz.),
Lőkős mellett (sz.), Hegy faron (sz.), Vár patakban (sz.), Csorba tetőn (sz.),
Bala hegyessén (e.), Farkas Veremnél (e.), Gyepűben (e.),Kábáig, Bárdosi ut
felől (e.), Gyűrű Szeg kuttyánál (e.), Nagy Áj főn (e.), Dolgoson (e.), Lőkős
felől (e.), Harmad felől aVendég erdeje (e.), Madarasi Laposról, Kurta láb
allyában (sz.), Cseresnye fánál (sz.), Kereszt út alatt (sz.), Függőbe (sz.), Tővis
borozda, Térben (sz.), Büdös kút felett (sz.), Miklos Antalban (sz.), Miklos
Antalnál (sz.), Kőzép erdő Pad hágojában (sz.), Kurta lábban (sz.), Fű Szeriben
(sz.), Által út végiben (sz.), Nagy Aj előtt (sz.)
L. Imre Barna
Helynevek.
Akasztófa (szénafű), Apró ösvény (Kis Péter tavánál), Apró szer, Bacskra
menő (szénafű), Bala hegyese (erdő, 1617. és 1676.), Büdös kút, Csávási szeg,
Cseresnye fa, Csorba tető, Dölő bércze, Farkas verem (erdő), Függő,
Fűszere,Gyepszegés, Gyepű, Gyürűszeg, Gyűrűszeg kútja, Hegyfar, Horgas,
Jendi, Kasszere, Kába (erdő), Keresztút (szénafű), Kis áj, Kis gyepű, Középerdő
alja (agyertyánosnál), Középerdő vége, Kurta láb, Kurta láb alja, Kútra járó,
Lajtorjás, Lökös, Ménesi köz, Ménesi út átalja, Nagy ájfő, Nyerges megett, Pad
hágó (közép erdőn), Ponya (szénafű), Porgolátra járó, Ravasz lyuk, Rózsás,
Rózsás alj, Szurdok, Teknős, Várpatak, Vendég erdeje. (Nagyobbára 1617-ből.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
-1940-ben a gazdakör elnöke Keresztély József ref. lelkész
L. EMGE
Székelymoson
-Jó szőlő és gyümölcstermesztők.Szőlőik:Jégverem, Verőfény, Irtás,
Kenderes.
L.Sepsiszéki
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Helynevek:
-1687 előtt : Orotványban (sz.), Kőles ágy félen (sz.), Csere Végbenn
(sz.) Nyires háton (sz.)
L. Imre Barna
-az akció kedvezményes szőlőkiosztási programját 1902 őszén indította,
az oltványokat ingyen vagy mérsékelt áron egyházak,iskolák vagy szegény
kisgazdák kapták.Maros-Torda megyében a kirendeltség 50000 amerikai sima
szőlővesszőt és 10000 amerikai alanyra oltott gyökeres kész oltványt adott.A
gyökeres oltványokkal
-minta szőlőtelepet létesített Mosonban.
L.Balaton Petra
Székelysárd
- 1518. máj. 21. Héderfája..
Héderfájai Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és székely alispán előtt
Kabos Gáspárné, szentgyörgyi Meggyes Zsófia, Sárdon egy halastó-helyet,
sárdi Nagy Ferenc és Szegő Imre pedig ugyanott az Abran nem Ujág vonalán
egy lófőséget húsz-húsz arany forintért sárdi Bicsak Lörincznek örökbe
vallanak; utóbbiak azzal a kikötéssel, hogy amíg élnek, a sárdi „lófőnyil" békés
birtokában megtartja őket.
L.Barabás
-1585-ben egy curiát említenek
L. Orbán Balázs Kiegészítések.
-Tart pedig a hordás - az udvarok nagyságához és terméshez képest - hol
két nap, hol három nap, legfelyebb /!/ ;dig négy-öt napot.
-Határunknak rend szerént két fordulói vagynak. Nyomásból is
foghatunk, s fogunk minden esztendőben törökbúzának, zabnak való helyet, és
ezeket is megtenni, harmad része határunknak jó, egyharmad része középszerű,
egyharmad része gyenge. Egy véka vetés után három - a jobb részbe/n/ -, a
középszerű részben kettő, a gyengébb részben zab kalongya - minthogy ide csak
zabot szoktunk vetni - két kalongya terem. A jobb és középszerű részben termett
kalongyák akár tiszta, akár ro/z/s longyák légyenek azok, minden kalongyát
külön véve, eresztenek másfél vékát. A engébb részben teremett zab kalongya is
ereszt másfél vékát. Két marhával nem, néggyel eleget szánthatunk.
Kaszálóink mind térségen vagynak, s töbnyire minden esztendőben
kétszer kaszáltunk, és marháink számokra középszerű szénát teremnek. Az
elfolyó patak vize némelykori kiáradása tészen ugyan kárt, de egyszer sem
olyan nagyot, hogy valami kicsint ne kaszálhatnánk. És ha minden esztendőben
kitakarítanók, nem igen tenne. Vagynak közel helységünkhez vásáros helyek is.
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Úgymint M/aros/vásárhely városa- ökörrel négy óra, Kaal 2 óra, Szereda egy
óra, Makfalva 5 óra, Harasz/t/kerék négy óra, Sz/ász/-Régen tizenkét óra,
Gyalakuta öt óra, Petele tíz óra, és mindezen vásáros helyeken, ha mi eladni
valónk van, jól eladhattyuk.
Marhalegelőnk a nyomáshatárunk, melyen juhaink, tehen- és
sertéscsordáink legehetnek anélkült /!/, hogy a más faluk határaira szorulnánk.
Jármasmarháink számokra pediglen ezenkívül vagyon elegendő, s kiszakasztott
különös legelőnk az uraság allodialis helyeiből.Ítato helyeink mind benn, a
helységünkben, mind annak határán bövségesen vagynak, s a legjobbak.
Határunkan igen kevés erdős hely lévén, tüzelésünkre nem, de a
szükséges megkívántató épületre való eszközfákot az uraság allodialis
erdejéből, ha kérünk, csak kapunk
s kapnak. Hanem nemigen messze helységünkhez vagynak számos erdős
helyek . amely helyeket nyárban egy nap, télben pedig másfél nap megjárunk, és
pénzünk után jutalmasan kapunk.
Szőlőhegyünk vagyon.
Makkóló erdőnk, helységünkben nincsen, de a közelébb lévő
helységekben vagynak. Gyümölcsös és veteményes kerteink - kinek-kinek a
maga szükségéhez képest - vagyon.
Nádos helyeink nincsenek.
Kereskedésre alkalmatos folyóvíz vagyon hozzánk nem igen messze, a
Marus vize melyen a tutajjal való kereskedést, ha akarjuk, fojtatthattyuk /!/.
Helységünkben,
mind
a
közelebb
napszámosságunknál fogva pénzt kaphatunk.

lévő

szőlőhegyekben

Kenderáztatóhelyek, s helyünk a patak és a Nyárád vize, mely nem igen
messze, egy óra helységünkhez. Helységünkben malmunk nincsen, hanem
közelébb lévő helységekben kézügyben és bővségesen vagynak.
Kaszálóinkon sarjút is kaszálhatunk.
Földjeink –kertjeink után - állandók és soha is nem szoktanak változni.
Pusztatelkek nincsenek helységünkben.
A telkeknek szabad eladások és vevések nem volt soha ,s nincsen ma is
szokásban.
L.Takács Marosszék
- legelője a Köllősasszony.
L.Sepsiszéki
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Gróf Teleki Arvéd Nyárád-Sárdi birtoka. (Maros-Tordamegye.)
Éghajlat: mint Tancs.
Talaj meszes agyag.
Erdő 120 hold.
Szőlő . . 12 „
Term. legelő ...... 30
Állandó baltaczimes .... 50 „
Luczernás ...... 15
Vetett legelő 28 „
Fordában kezelt szántó. (1. Tengeri. 2. Buza. 3. Bükköny. 4. Buza. 5.
Tengeri. 6. Zab. 7. Lóhere.) ..... 21 k.hold
Igás ökör . 20 darab
Igás . ló .... . . . . 6 „
Haszonmarha = 120 „
A gazdaság bérel hasonló forgóval egy szomszédos 130 holdas birtokot.
L.Köztelek 1896 július 22
-1940-ben a gazdakör elnöke Illés Sándor
L. EMGE
Helynevek:
-1641 előtt : Jobbágyfalvi út mellett (sz.), Vecze átallyában (sz.)
L. Imre Barna
Székelyszállás
-1869-ben 12 hold szőlőt dolgoz meg a falu.
L. Csávossy
-Gyümölcs,zöldség és egyéb mezőgazdasági termékek
hajdanán
Székelyudvarhely és Erdőszentgyörgy piacára jutottak a hírnevét öregbítve
L. .Lármafa 2011 szept.
-…..lakói a kosárkötést is folytatnak……
L.Szász Ferenc
- Orosz Pál dr. javaslatára menta termelésébe kezd a falu
L .Bözödi György
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-1940-ben a gazdakör elnöke Molnár Károly
L. EMGE
Székelyszentistván-„a.... szentistvániak edényt gyártanak,”
L .Orbán Balázs A székely
Helynevek:
-1647 : Cselye torkában (sz.), Kővetses domb allyában (sz.), Sűvőltén
Kőrtővély (sz.), Szőlő berczin (sz.) ,
-1721 : felső Szőlő oldalban, Siko tserében
L . Imre Barna
Székelytompa régen Tompa
-Tompán van a Botos Kálmán tagosított mintagazdászata,oly szépen
berendezett, minő egy sincs a Székelyföldön”.”
L .Orbán Balázs Kiegészítések
-legelő a Csere ,juhlegelő a Borzlyuk és Völgy.
L.Sepsiszéki.
-1940-ben a gazdakör elnöke Simon Gábor
L. EMGE
Helynevek:
-1634 előtt: Gyertyános hágojában(sz.)
-1641 előtt : Szőlő alatt a rét mellett
-1669: Akasztó fánál (sz.)
-1762: Nagy Kut hágoban(sz.), Csongosda élin (sz.), hideg kutnál (sz.)
[158.].
- 1777 : Mogyoros oldal (e.)
L.Imre Barna
Helynevek:. Bodicza, Felhágó, Gyertyános (Szeredához tartozik),
Gyertyános hágója, Gyűrűs föld, Hidegkút, István őri árka, Kerek tó, Nagy
erdő, Vecze átalja,Vecze ösvénye.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Székelyuraly.
A második világháború után Mezőuraly beolvadt Székelyuralyba.
-1597. máj. 1-0. Gyulafehérvár.
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Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon magvaszakadt
mezömadarasi Bernáld János marosszéki, mezőmadarasi, sámsondi, bándi,
uraji, gerebenesi, kövesdi, harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi,
galambodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak hasonló székely
örökösödési perben mondott ítélete és a székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a
felperes fejedelmi kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lázár
Farkas feleségének ítéli………
L.Barabás
-1519-ben p. Vray birtokosai a Meggyesi Alárdfi, Bogáti, Iklódi Dési,
Erdőszentgyörgyi Meggyes, Báthori, Futaki Nagy, Barcsai és más családok
birtoka volt.
L.Wikipedia
Székelyvaja

-a Sipos család udvarháza, Filep család udvarháza.,

-A Sipos
udvarház nagy belsőséggel, gazdasági
veteményessel és virágos kerttel.

épületekkel,

L .Keresztes Gyula
- a villaszerű,tágas tornácú parókiát épitette Moga József gazdatiszt és
1915-ben az egyháznak adományozta.
-jelentős volt a dinnye és a komló termesztés.
L.Sepsiszéki
-„...a Vajában Filepék és Balláék által termelt muskotály dohány a
legkitűnőbb török dohány mellett sem hátrál,....”
-„... Vajában inkább házilag kezelt gyékényszövés,” foly.,
L. Orbán Balázs A székely
-1940-ben a gazdakör elnöke Csatlós Mihály
L .EMGE
Helynevek:
-1608 : Csárna oldalán (sz.), Csarna gődre fejében (sz.), Csék pataka
mellett (sz., r.), Cségenn (sz.), fel járo földön, mellyet a' Gőrgényiak az ő
határok járásaszerint alá járonak hívnak (sz.), Volahd pataka mellett (sz.),
Puszta végben (sz.), Tanorok mellett (k.), Tőrvény fánál (sz.) Ajban (sz.), Szék
vápájában (sz.), két hégy kőzőtt... a' Véczkére menőben (sz.), Kender tó hát
oldalában (sz.), Bányában(sz.), Laposson (sz.), Ay pataka mellett (e.), Gőcsi
réten (k.), Czégh telkében (sz.), Szopa hegyen (sz.), Csarna gödre fején (sz.),
Csarna pataka mellett (r.), Nyáras feliben (sz.), Czompoban (r.), Csarna
mogyorosban (sz.), fűves dombon(sz.), Közép lábban (sz.), Kalongyásban (sz.) .
-1619 : Czompo (r.), Péter Keresztinek (r.)
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-1656 :Aj nevü helyben vagyon edgy to hely
-1687 után : Volád előtt ,Tsarna hegyessiben (e.), Farkas Veremnél.
L. Imre Barna
Helynevek:
- (Lediktálta: Biró Imre 48-as honvéd.)
Aj, Alsó-rét, Lapos, Magyaros aja, Tompos, Ódalkút aja, Jakab-kút,
Kövecses, Nyilpad, Kertek megett, Kijáró, Csere, Czapa-hegye, Cserna, Csernamagyaros, Pakulár, Czég, Méhes-mező, Nyáros, Kopecz, Felső-rét, Szilkerek
aja, Szőlő-alatt, Tóköze.
L.Erdélyi Gyopár-Szász Ferencz
Székelyvécke-

Bartalis család udvarházának

-1629-ben készült leltárából:”..........búza vagyon cub 32,” egy másik
házban búza 21 cub és kendermag. A leltárban van malom, ,állatállomány:
L. B. Nagy Margit
-Lakosai közül többen kosárfonással pótolják a gazdaság által nyújtott
jövedelmet. Gazdaköre van…..
L.Szász Ferenc
-alma termesztésre szakosodott völgy
-1869-ben 50 hold szőlő-L .Csávossy
-1873-ban 180 k.hold szőlő van a falu határában.
L.Csoma Zsigmond
-amely hajdanán nem csak az ügyes földművesek, de a híres
szalmakalap készítők laka is volt.
L. Lármafa 201 szept 9
-Orosz Pál dr. javaslatára menta termelésébe kezd a falu
L .Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Magyar Pál
L. EMGE
Székes
-1557-ből kastéllyal és utána az Illyés család udvarházával.
L .Keresztes Gyula
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-A határnak rend szerént két fordulói vagynak. Nyomásból is néha-néha
fogatik fel egy- egy darab hely törökbúzának és egyéb tavaszi vetéseknek, s az
időjárásához képest ezek is csak megteremnek. Kétnegyed része a határnak
középszerű, egynegyed része sovány, egynegyed része a sok vízmosások és
meredek hegyek miatt rossz, és haszonvehetetlen. A határnak középszerű
résziben egy véka vetés után két kalongyák, a soványobb résziben alakor vagy
zab két kalongyák - minthogy itten egyéb nem terem - szoktanak teremni. A
középszerű részben termett kalongyák akár tiszta, akár ro/z/s kalongyák
légyenek, egy-egy vékánál többet nem eresztenek. Úgy a soványóbb részben
termett alakor vagy zab kalongyák is. Két marhával nemigen, de néggyel bőven
eleget lehet szántani.
A kaszálórétek mind térségen vagynak, s minden esztendőben kétszer
lehet kaszálni De a marhák számára nem a legjobb szénát termik. A sok
esőzések, s ezekből kővetkező árvizek által az elfolyó patak, s a hegyekről
lejövő víz, akár mind kiásatik a patak árka, eliszoplodik, s sok kár esik.
Vagynak közel helységünkhez vásáros helyek is, úgymint
M/aros/vásárhelly városa, ökörrel 4 óra, Sárpatak 3 óra, Petele 7 óra, Sz/ász/Régen 8 óra, Kaal 1 óra, Szereda I óra, Makfalva 8 óra, Gyalakuta 8 óra,
Harasz/t/kerek 6 óra, s mindezen vásáros helyeken, ha mi eladni való vagyon, el
lehet adni.
Marhalegelő a juhoknak, tehen- és sertéscsordáknak a nyomáshatár. De
ez is szükön. A jármas marhák számára pedig igen kevés úgy, hogy ha más
faluk határai nem lennének, s fizetésért azokba/n/nem lehetne részesedni, jármas
marhákat nem is lehetne tartani.
Itató helyek mind benn a helységben, mind annak határain vagynak és
jók.
Igen kevés erdős hely lévén helységünkben, ennél fogva a/z/selléreknek
különös kiszakasztott erdejek nincsen, és tüzelésekre nem is, hanem a szükséges
épületekre megkívántaié eszközfákot kapnak, minthogy a földösurak magok
építik a házokat.
Szőlőshelyek némelyikeknek vagyon.
Makkoló erdő nincsen.
Gyümölcsese némelyiknek, vetemenyes kertye mindeniknek - a maga
telke körül, s szükségeikhez képest vagynak.
Nádot termő helyek nincsenek.
-….., úgy mesteremberek is, kivévén két kovácsot, két kerékfalazót, 4
koporsócsinálót, helységünkben nincsenek. Nékünk szabad székelyekül
vagynak vad gyümölcsfáink is, melyekből a/z/sellérek is hol fizetésért, hol
dologért, hol egyébképpen részesednek.
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Kereskedésre alkalmatos folyóvíz 3 órányi tavulságra a Marus vize,
melyen a tutajjal való kereskedést, akinek tetszik, fojtathattya /!/.
A
közelébb
való
helységekben
napszámosságunknál fogva pénzt kaphatunk.

lévő

szőllőhegyekben

Vagyon helységünknek a birtokos urak és szabad communitas
megedgyezésekből különös kiszakasztott erdeje, melyekből az utak, hidak
igazíttatnak, s a várbeli katonaság, s székház számára fa adminisztraltatik. Úgy
szántóföldgye is, két fordulón ötnyolcad, 5/8 részjugerum, melyeket a helység
pásztorai szoktanak használni, és egy belső telkecskéje 1-fél bécsi mérőű /!/.
Ezen vagyon egy ház is, melyben az helység pásztora lakik.
Kenderáztató hely a patak.
Helységünkben malom nincsen. De nem felette messze, 4 órányi
távulságra vagyon bővségesen, az hová szoktunk járni.
A kaszálóréteken lehet sarjút is kaszálni.
L.Takács Marosszék
-a falu dombos határa jó gyümölcstermő hely.
-Szőlőtető nevű szőlődűlő
L.Sepsiszéki
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Simon Lajos
L. EMGE
Helynevek:
-1641: Ingo pataka mellett (r.), Nyáras mellett (sz.), Nagy vápa alatt (sz.),
Réthben (k.), Hégy megett (sz.),Mogyoros kutnál fel hágoban (sz.), Kurta
lábban (sz.), Kút főben (r.), Hosszu berek alatt (r.), Ingo Szőlő alatt (sz.),
Győrgy János faron (sz.), Telekben (sz.), Szilvásban (sz.), Őrlő út mellett (sz.),
hégy megett az út alá jároban (sz., r.), Tőrvény fánál(sz.), Ségely oldalán (sz.),
Csergő felett (sz.), Falu előtt (sz.),Nagy Tormáson alol (sz.), Kőrtvély
Szofenékben (sz.), Kender szerin (sz.), Körtvély szó oldalon (sző.)
-1687 után: Kis hegy ellenében (r.), lo kötö hely mellett (sz.), botos Orja
(e.),
Szilvásban az orlö út mellett... az határ fára megyen véggel (sz.).
L. Imre Barna
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Szénaverős a Bethlen Gergely udvarháza
L. Keresztes GyulaSzéplak-Küküllőszéplak
-Széplak községben a báró Petricsevich-Horváth családnak gyönyörű
parktól környezett szép kastélya és jól berendezett gazdasága vonja magára az
útas figyelmét.
L.Osztrák-magyar
-Az 1873-as nyilvántartás szerint a faluban 127 gazda 101 k.hold szőlőt
birtokolt.
L. Csávossy.
-1938 ban a gazdakör
tagjai részt vettek Dicsőszentmártonban
szeptember 11 –én az E.G.E. által szervezett gazdanapon és kiállításon.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
Széplaki ménes-1903.
Tulajdonos: gróf Horváth-Tholdy Rudolf.
A ménes helye: Széplak, Kis-Küküllő vármegye.
Állomány 18 drb. angol félvér anyakancza.
Ezelőtt «Montbar» kisbéri származású angol félvér állami bérmén
fedezett, ezidőszerint báró Rothenthal Henrik Spurius (Shallow—Porcia) angol
telivér ménjét használják.
A ménes számfeletti ivadékai rendszerint
bizottságoknak ajánltatnak fel megvétel végett.

a

katonai

lóavató-

L.Podmaniczky
- A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Széplakon és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
Szolokma - egy kastélyt említ.
L. Orbán Balázs A székely
-A faluban jórészt a mezőgazdaság különböző ágaival foglalkoznak,
általában saját fogyasztásra termelnek. Tehéntartás, lótartás, szárnyasok tartása,
méhészet jellemző. Az állattartás mellett általában földművelést is végeznek,
konyhakertekben a legkülönbözőbb zöldségeket, gyümölcsöket termesztik.
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Földeken is termesztenek, főleg gyümölcsöket, kukoricát, búzát, illetve
háziállatok számára, főleg szénát készítenek.
L.Wikipedia
-a fazekas-ipar jelentékeny mérvben űzetik Szolokmán 8 mesterrel
-gazdasági eszközöket/ jármakat szekéralkatrészeket / készitenenek.
-szekércsináló,is dolgozik Szolokmán.
L. Barabás Endre
-Határukat ők nagynak is jónak is mondják, s nékiők az is…….
tisztességesen élnek utána. Jól segítenek magokon fazekassággal.
L.Szentiváni
-Az 1909-es évi határbecslési határozat alapján Szolokma határa
harmadik osztályú vidék.
L .István Lajos
-“………… a magyar földművelésügyi minisztérium székelyföldi
kirendeltsége 1912-ben is 30%-os árkedvezmény mellett jelentékenyebb
mértékben juttatta a területén lévõ községeket apaállatokhoz és támogatta
éppúgy, mint a felvidéki kirendeltség is, apaállat-istállók építését, sõt indokolt
kérelemre egy-egy bika teleltetési költségeire is100-100 korona állami segélyt
engedélyezett. Tenyésztehenek beszerzését is igyekezett ez a kirendeltség
lehetõvé tenni, azonban anyagi eszközei ezen akciónak folytatását nem tették
oly mértékben lehetõvé, mint a milyen nagy volt az iránt az érdeklõdés.
Igyekeztek kiállításokat több felé szervezni. Így Udvarhely megyében,
Udvarhelyen állami díjazással egybekötött kiállításra is sor került.”
L.Fehér vagy tarka
- 1940-ben a gazdakör elnöke Szép Mózes.
L. EMGE
Szováta
-1597-ben nemesi curiát említenek
L .Orbán Balázs Kiegészitések.
-1651 és 1794-ben szőlő oldalt említenek, 1597-ben egy kúriát említenek.
L. Sófalvi András
-1591: a darabantok nyílföldet kapnak a határból;
-1643: „Szouatay felséó hatarba(n)”;
-1653: „az felseö hatar”;
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-1663: „az Sebesd ágánnis egy nyl föld”, „Gyertyánosban egy nyl... az
bóérok patakára jár végel”; ezen kívül szántót említenek a „Juhod hidgyánál”,
mely „azOrszágh uttyára jö véggel”, kaszálót „az Földvár oldalában, az gyepü
mellett”, „Anyaszek(ben) az Nyr haton”;
-1679: „a Sebes torkában egy nyl”, kaszáló „Rakottyásb( an) egy nyl”,
szántó „Alá fordulob(an) hoszszu nylb(an);
-1680: szántó „vapas orotvanban”, kaszáló „azAdoba”, illetve „Nadasban
a felsõben...vicinusa a falu giepüje”
L. Határhasználat.
-az 1909-es
osztályú

határbecslés szerint a falú határának földje

második

L. István Lajos
-1902-utána
Szováta lakossága
folyamodik a kirendeltséghez.

mintakertészet

berendezésért

-1904 tavaszán Szovátán
az alsó fürdőtelepen
egy 5 holdas
bolgárkertészetet nyitnak meg a kirendeltség irányításával, a kerti és háztartási
vetemény szükséglet ellátására.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Török Mihály plébános
L .EMGE
-1940 január 29 és február 10 között tartották a gazdatanfolyamot amikor
is 60 székely gazda lépett be az akkor alakult gazdakörbe.Igy a tanfolyamnak 90
hallgatója volt 48 rendes és 42 rendkivűli.
L.Erdélyi gazda 1940 március 1
Szőkefalva:

Petrichevich-Horváth kastély-park vette körül.

-Dániel és a Gyárfás család udvarházai.
L . Keresztes Gyula
-A XVIII.század elején Szökefalva határa 257 köböl nagy volt.
L.Kiss Réka
-1869-ben 26 hold szőlő volt a határban
-Hires erdélyi
gyűjteménye.

szőlőfaj gyűjtemény volt a Paget János itteni
L. Csávossy
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-Paget Jánosnak Szőke-falván Fekete Pál 1870-ben eltelepített 10 hold
Rajnai- és Olaszrizlinget, Traminit, Sauvignont, Semillont és Furmintot.
-„…legérdekesebb tanulságot Paget János úr szőkefalvi 1866. évi
rizlingje nyújtotta, mely a félkupánként 4 frton küldött (vagyis méregdrágán)
küldött 1866-beli johannisbergi Metternich-féle borhoz annyira egyenlő volt,
hogy a pinczemester, ki maga is johannisbergi, midőn befogott szemmel ízlelte
a borokat, a szőkefalvit tartotta rajnainak”.
-A „jóhírű” borok közé
a Küküllő-mentieket teszi; a Küküllő
környékieket Paget egészségesebbnek, könnyebbnek mondja
L. Ambrus
-„….Szökefalván, már iskolában meggyökerezett vesszővel történik a
telepítés. Az ötvenes évektől kezdődően az élenjáró gazdaságokban metszőollót
használnak.”
L.Csávossy Gy
-1897-ban itt népies mintagazdaság alakult.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy:
1. a már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert
állatokat,gépeket s egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott
vetőmagot vagy egyéb anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra
felhasználja; 2. Gazdaságában előállított takarmányt és szalmát állatai
takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött és megfelelően
kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra nyert
nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat
első sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel
megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban szükségesnek mutatkozó
beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót szigorúan betartja
és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden
részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire
felvilágosítással szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a
gazdaság szakszerű vezetésére vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és
útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre nem látható okok miatt a
vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése mutatkozik
szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L. Köztelek 1900 decemeber 19
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Szőkefalvi ménes-1903.
Tulajdonos: báró Rothenthal Henrik.
A ménes helye: Szőkefalva, Kis-Küküllő vm..
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 1100 k. h.
Alapították: 1892-ben báró Rothenthal Henrik és neje báró Wesselényi
Margit, válogatott kanczákból, melyek előbb nyereg alatt és hámban
kipróbáltattak és a mennyiben ekként beváltak, csupán az esetben osztattak be a
ménesbe.
Kezelés: szabadon a ménesben járó anyakanczák.
A ménesben eleinte állami bérmének használtattak és pedig: Csővár
(Bálvány-Csalogány), Petrus (Peter-Landrail), Lehetetlen (WaisenknabeMademoiselle Giraud) angol telivérek, ezidőszerint Spurius (Shallow-Porcia)
angol telivér saját mén fedez.
Állomány 15 drb. erdélyi származású, angol telivérrel nemesitett
anyakancza.
Az egész lóállomány 40 — 50 drb. körül ingadozik. Az anyakanczák
tavaszszal elletnek.
Tenyésztési czél:szívós, kitartó hátas és hámos lovak előállitása.
Felnevelési rendszer: téli takarmányul a birtokon levő gyengébb
minőségű szénát adják a ménesnek, e mellett 6—8 liter zabot fejenként. Nyáron
csupán legeltetés,azonban az anyakanczák egy kevés zöld luczerna pótlékban
reszesülnek. A legelő dombos, ugy hogy a csikók izmai és izületei kemény
próbának vannak kitéve.
A felállított anyag mikénti kezelése: eleinte lovagoltatnak s csak azután
fogják kocsiba. A betöltött 4 éves korukig vagyis felállításukig egy órán át
meghajtják a csikókat mind a három jármodban. Az anyakanczákat azonban
csupán lépésben mozgatják.
Értékesítés : az egyéves méncsikók megvétel végett évente az államnak
ajánltatnak fel. A 3 illetve 4 évesek a katonai lóavató bizottságnak mutattatnak
be.
A fenmaradtak összepárosítva mint hámos lovak értékesíttetnek.
L.Podmaniczky
-Mindenek felett pedig legérdekesebb tanúságot nyújtott Paget János ur
szőkefalvi 1866. rizlingje, mely a félkupánként 4 frton küldött 1866-beli
johannisbergi Metternichféle borhoz annyira egyenlő volt, hogy a pinczemester,
ki maga is johannisbergi, midőn befogott szemmel Ízlelte e borokat, a
szőkefalvit tartotta rajnainak; e bor pedig egy évvel ezelőtt még nem igért ily
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sokat, s zamata és illata csak közelebbről fejlődött ki; intő tanúság: hogy ne
siessünk Ítéletünkkel, s várjunk, mig boraink teljesen megérve, zamatjuk és
illatjuk is teljesen kifejlődik.
L.Borászati 1870 február
-Jó tartós bort adó mustban legalább 20°/o czukor kell hogy legyen s a jó
erdélyi mustokban, milyen vala például 1868- ban, a szőkefalvi 24 — 25°/0
volt.-Paget JánosL.Borászati 1871 március
- Szőke-falva , apr. 11-én.
A szőlők egész Küküllő-megyében jól teleltek ki; időnk gyönyörű; a
szőlő a jobb helyeken meg is indult; máris lehet szép hajtásokat látni rajta.
Tőkéink bő folyása sok bort igér és korai megindulásuk jó borra is nyújt
reményt.
Gyümölcsfáink szép terméssel biztatnak, a baraczk hullatja már virágait,
körte sok lesz; az alma középszerű termésre mutat.
Fekete Pál.
L.Borászati 1871 május
Paget János
cukorfokok:

szőkefalvi szőlőiben szüreteléskor

1871 –ben mért

-czukor % savany
1871 1870 1871
Szőkefalva Sauvignon nov. 2.

19%

22%

7%

Semillon nov. 2.

17%

20 % 10% „

Rizling nov. 1.

17%

20 % 10%

Szőkefalva Traminer nov. 1.

17%

17 %

7%

Szőkefalva Welsch-Rizl. nov. 1. 16%

15% 10%

Szőkefalva vegyes erdélyi nov. 1 12%

13% 10%

- Szőkefalvai gazdatisztem okt. 17-ről ezt irja: tett próbáim szerint a
rizlingben van czukor 19%, welschrizlingben 17°/0, traminerben 18%,
sauvignonban 22 °|0, semillonban 20°/o, — és nov. 1-én tartott szüretkor
ugyanezen fajok mustja volt: rizling I7% , welsch-rizling 16%, traminer 17%,
sauvignon 19% és semillon 17 % .
L.Borászati 1872 január
- Az erdélyi gazdák második vándorgyűlése folyó 1872-dik évi október 3.
4. 5. és 6-ik napjain a Dicső-Szent-Mártonban megtartandó gyülés terve
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alapján egy bizottság Paget János szőkefalvi szőlő telepének megtekintésére
rándul.
L.Borászati 1872 május
-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Szőkefalván és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A jóféle
leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól kiállja;
minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
-Ujabban Erdélyben és Diószegen a Grauer Klavnerből készült bor is
magára vonta a figyelmet. S még a Sauvignon és Semilion franczia fajok azok,
melyek igen sokat ígérnek. E fajokból szőlő'vesszőt Fekete Pál Szőkefalva (per
Dicső-Szent-Márton) szolgáltat vesszőket.
L.Borászati 1873 november
-Szőkefalvi borok cukorfoka 1874-: a Bordeauxi fajok 19 % , R.-riesling
20 % , Olasz riesling 21 % , Sauvígnon 23 % , Semillon 22 % , Tramini 21 % ,
Leánka 22 % , Vegyes 20 %
L.Borászati 1874 december
-Szőlőverseny-Az erdélyi gazdasági egylet 130 faj szőlőt mutatott be
levágott fürtökben, a melyek azonban részint; mert az erdélyi clima nem a nagy
példányú gyümölcsök hazája és részint mert az erdélyi szőlőéréshez képest a
kiállítás egy kissé korán is volt tartva…………. Fekete Pál Szőkefalvárói
levágott szőlőt mintegy 50 fajban állított ki, mely fajok jól is voltak aránylag
elnevezve és elég szépek is voltak ugyan; de azért édességre és zamatra a már
eddig felemlített kiállítók fajaival nem versenyezhettek, mi kiállító szerint ismét
a szőlők erdélyi későbbi érésére vezethető vissza.
L.Borászati 1885 december
-1940-ben a falu földbirtokosa László János.
L.Erdélyi gazda 1940 május 1
Szövérd a Gáspár család udvarháza.
L .Keresztes Gyula
-hires szőlőtermesztők -alma-szilva és körte ,jó állattenyésztők
L Erdély ma 2011 06.11-én Lármafák Székelyföldön.
-Szőlő dűlői:Nagyoldal, Szilas, Nagyhegy, Csege.
-Legelők:Fágján bűkke, Bornyukert.
L.Sepsiszéki
355

-1940-ben a gazdakör elnöke Kovács Lajos tanító
L. EMGE
Helynevek:
-1609: bűk kőzőtt (sz.), Ugra pataka mellett(sz.), Székben (sz.),
Horgasban (sz.), Bako tővissében (sz.),Szilos hidgyánál (sz.), Méhesberke előtt
(r.), Szilos hidgya előtt (r.), Csűlők Ajban (sz.), Csűlők ájban a' Szászok uttya
mellett (sz.), Ropo barazdájában (sz.), Ropogo Végiben (sz.), Ropogoban (sz.)
- 1624 : Haraszkereki berczen (sz.)
-1667 : tó kőzőtt (sz.), Körtvély Szegben (sző.)
-1757 : Antalné (r.)
-1759 : Jakabüki (e.)
-1802 : Cserebértz (e.), Nagy Bükkbe (tn.), Méhes Berek (e.), Szálos
Erdő Ajján, a' Pap erdeje farkán (e.), Szálos tetején (e.), Besenyö Bükkbe (e.).
L. Imre Barna
-Helynevek: Bakó tövise, Besenyő bükk, Borozdás, Bükk, Bükk között,
Csere bércze (1802.). Csülök aj (és áj.), Horgas, Körtvélyszeg (1667.), Méhes
berke, Méhes berek erdő, Nagy Bükk, Ország útja, Ropó borozdája, Ropogó,
Szálas erdő, Szálas erdő ajja (Pap erdeje farkán), Szilas hídja, Ugra pataka.
(Legnagyobb részt 1609-ből.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
Tancs -Földvári-Teleki udvarház
-személyzeti lakással,gabonással,három
-istállóval.,hintószínnel és nagy gyümölcsössel.
-a falú szőlővel telepített dombos vidéken fekszik.
L. Keresztes Gyula
-1910-ben 757, túlnyomórészt magyar lakosa volt.
L.Wikipedia
-A kolozsvári főügynök a bécsi mezőgazdasági gépgyár termékeit (fű-,
lóhere és gabona kaszálók,aratógépek, szénagereblyék) úgy reklámozta, hogy
azon neves gazdákra hivatkozott, akik ezen típusú gépeket használták: „Ilyen
gépek dolgoznak gróf Teleki Gusztáv úr tancsi és drassói jószágán .”
L.Roth András
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Eladó 50 darab fiatal! befogni való erdélyi magyar fajta igás ökör.!
Bővebb felvilágosítással szolgál Gróf. Teleki Artur tancsi uradalmi intézősége
TTancsancs, posta és vasút Szászrégen .Tancs
L.Köztelek 1899 április 8
Gróf Teleki Arvéd tancsi uradalma. (Kolozsmegye északkeleti sarkán.)
Éghajlat: Tél egyenlő, nyár meleg, csapadék eléggé rendesen eloszló.
Talaj: agyag. Erdő ........ 1100 hold.
Szőlő 14 „
Term. legelő 125 „
Vetett legelő ..... 100 „
Term. rét 130 „
Luczernás ....... 60
Kertek, gyümölcsös .... 20
Fordában kezelt szántó (1. Tengeri. 2. Buza, 3. Bükköny. 4. Buza. 5. Zab.
6. Lóhere. 7., 8., 9., 10.Vetett legelő) = 1000 k.hold„
Igavonó ökör 40 darab
Igásló .....10
Növendékmarha 1, 2, 3, 4, éves igás ökörnek való összesen= 400 k.hold
Tehén . . 12 „ és szaporulata.
L.Köztelek 1896 július 22
-1940-ben a gazdakör elnöke gróf Teleki Artur
L. EMGE
-„…..itató vízvezeték készült még a tancsi
szarvasmarhák jutottak vizhez……………..

gazdaságban

ahol

a

L.Köztelek 1896 szeptember 12
Eladó 50 darab fiatal befogni való erdélyi magyar fajta igás ökör. Bővebb
felvilágosítással szolgál gr. Teleki Arctur tancsi uradalmi intézősége Tancs,
L.Köztelek 1899 április 15
Teke
-1940-ben a gazdakör elnöke Adorján Antal ref. lelkész
L. EMGE
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Teremiujfalu
-a gr. Bethlen Leopold teremi uradalmában, 32 darab svájczi tehén után
mindennap beoltnak 60—70 kupa tejet minek svájczi modorban 6—7 font
sajtat kell adnia. E sajt igen jó. Fontját 10 v.garasán hordják szét.-1840 utánL.Nagy
-1898-ban erős gulytelepe volt.
L.Köztelek 1989 november 12
-Elad mogyoró bujtásokat,piros alma és körte oltványt,koronás papirhéju
diófát,ribiszke töveket ,folytontermő málna és hamvas szeder töveket,őszi
barackfa oltványt, földi epret, 2 éves spárga gyökeret a Mátyás
gyümölcskertészete.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Iszlay Lajos
L. EMGE
Tófalva
1529. febr. 13.
-A kolosmonostori convent előtt Gyulafehérvári András és Krasznai Máté
szentkirályi pálosok Mihályffy Péterta szerzetnek egy egész lófőseget illető
tófalvi részbirtoka elfoglalásától és bitorlásától tiltják.
L.Barabás
-„Határa már 1848 előtt tagosittatott, s ez az egyetlen tagositott határ az
egész Székelyföldön, pedig a tagositás üdvös következménye itt is felismerhető,
mert hogy tagositás nélkül okszerüleg gazdálkodni nem lehet, azt minden
gondolkodó át fogja látni, s mégis ez a Székelyföldön jelen körülmények közt ki
nem vihető; mert kétségtelen, hogy mindig gazzal a vagyonosabb osztály
nyerne, nagyon sok most csekély földbirtokkal biró ember lenne az
önfentarthatás teréről leszoritva, s földönfutóvá téve. Azért az anynyira ohajtott,
s nemzetgazdászaki tekintetből üdvös tagositással mégsem szabad sietnünk
addig, míg csak székelyek kitelepitéséről gondoskodva, s országosan intézkedve
nem lesz; nem mert azzal csak a – már is ijesztő mérvet nyert – kivándorlást
nagyitanók, szaporitva számát azon számos szerencsétlenek ezreinek, kik
idegen földre vándorolva, e hazára nézve levesztek, vagy bajosan
visszaszerezhetők. Tehát előbb czélszerű gyarmatositási törvény vagy
intézkedés, s csak azután tagositá „
L.Orbán Balázs A székely.
„Ott legelőbb Tófalva nevű szabályosan épült falucskát találjuk, ez nevét
azon régi halastavakról vehette, melyeknek gátlásai ma is látszanak „
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-Helynevek:
-1681 előtt : Bedeczben (r.), Száraztóban (sz.),Szárazto oldalban (sz.),
Kaáli Szurdokában (sz.), Dio, Temető domb oldalán (sz.), Kőzépső toó mellett
(r.)
-1681 :Karatson kuttyánál (sz., r.)
L. Imre Barna
-Nagyobb pálinka gy á r a i n k közé tartozik: a tófalvi b. Apor. Károly
jószágán gőzerőmivekkel, 20 vékára számítva napjában.
L.Nagy
-Határunknak rend szerint két fordulói vagynak. Hanem a nyomásból
vagy egy helyt, vagy más helyt, mindenkor foghatunk fel törökbúzának, és
egyéb tavaszi vetéseknek való helyet, és az időjárásához képest ezek is
megteremnek. Továbbá: határunknak egyharmad része jó, kétharmad része
középszerű. Egy véka vetés után - a jobb részben - három, a középszerű
részekben egy kalongya szokott megteremni, és minden kalongya megereszt
egy vékát. Két marhával nem szánthatunk, de néggyel eleget.
Kaszálóink mind térségen vagynak, és ha marháinkkal meg nem étettyük,
némely helyeken minden esztendőben kétszer kaszálhatunk, s marháink
számokra a soványabb helyeken középszerű, de a jobb helyeken a legjobb
szénát termik.
Vagynak közel helységünkhez vásáros helyek is, úgymint
M/aros/vásárhely városa, - ökörrel - három óra, Káál négy óra, Szász-Régen hét
óra, Sárpatak három óra, Szereda négy óra, Makfalva hét óra, Gyalakuta nyolc
óra, Haraszkerek hét óra, és mind ezen vásáros helyeken - ha mi eladni valónk
van - jól és könnyen eladhattyuk.
Marhalegelöink nyomáshatárunkon vagynak, amelyeken juhaink, tehénés sertés csordáink legelődhetnek, anélkült /!/, hogy a más faluk határaira
szorulnának. Ezenkívül jármas marháink számokra a nyomáshatárunkból
mindenkor foghatunk fel ele gendő legelőhelyet úgy, hogy ebbe/n/ a részbe/n/
is, a más faluk határaira is jármas marháink nem szorulnak.
Itató helyeink - mind benn a faluban, mind pedig künn a határon vagynak, s a legjobbak. Vagyon helységünknek a méltoságos udvarok
engedelméből az allodialis erdőkből egy különös, kiszakasztott erdeje is,
melyből - hajó tilalomban tartyuk - a közterheket vihettyük, s vittük is. Egyéb, a
szükséges épületekre megkívántató eszközfákal, úgy tüzelésünkre is keveset, a
méltoságos udvarok allodialis erdejiből - az erdő mennyiségéhez és kevés
voltához képest ha kérünk, csak kapunk.
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Szőlőhegyünk ugyan nincsen, hanem szőlőnek kiszakasztott helyünk
vagyon, ahol mi béplántálnok - az időjárásához képest jó bort termő
szőlőhegyünk lenne.
Makkolo erdőnk nincsen.
Nagyobb részinek helységünknek - vagyon elegendő gyümölcsös- és
veteményes kertye is. Kicsin részinek gyümölcsöse - a vizegenyes hely mian nincsen, de veteményes vagyon egy kevés.
Nádas helyeink nincsenek.
Hanem M/aros/vásárhely közel lévén, ekével, szekerességgel pénzt
csinálhatunk
A közelebb lévő helységek határain pedig erdő elégséges lévén, ebből
jutalmasan kapunk pénzünk után, és M/aros/vásárhelyre bévivén, ebből is pénzt
csinálhatunk.
Kereskedésre alkalmatos folyóvíz vagyon nem messze, két órányi
távulságra helységünkhöz,, a Marus vize, melyen a tutajjal való kereskedést, ha
akarjuk,folyathattyuk.
Szőlőhegyek közel helységünkhez vagynak ugyan, melyekből
napszámosságunknál fogva pénzt kaphatnánk. Hanem a szőlőmíveléshez nem
igen tudunk, s nem is igen vagyunk reá szorulva.
-sem különös kiszakasztott réttye vagy földgye,közönséges haszonra
pénzt csinálhatnánk, nincsen.
Kenderáztató helyeink vagynak, hol az itten elfolyó patakban, hol a
Marus vizében.
Helységünkben vagyo negy malom is, de ez nem elégséges arra, hogy
ahelységbelieknek eleget őrölhessen. Hanem nem messze, két órányi
távulságra, kézügyben elég van .
Kaszálóinknak kétharmad részén, ha marháink/k/al meg nem étettyük,
sarjú is terem, Földjeink ,telkeink után- állandók, s esztendőnként soha is újra
nem osztatnak.
Helységünkben nem,hogy pusztatelkek lennének ,de még nem is jút a
telek minden embernek.A telekeknek szabad eladások és vevések nincsen
szokásban.,s nem is volt.
-„..........a közeli Tófalva nevű telepen olyan kiváló szőlőt termelt,hogy a
mindig november elején tartott szüretjén kiszemelt asszúból, készült bor került
sok éven át a király asztalára ….”
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-Híres borai :az 1873-as bécsi világkiállításon az 1868-as Rizling bora
érdemérmet nyer,az 1872-es tófalvi bora a párisi világkiállításon vesz részt,
ahol az Erdélyből beküldött 34 mintából a legjobbnak minősítik.
L. Csávossy
-A br. Apor Károly ur tófalvi rieslingje Marosszéken, …… csak
bizonyítéka annak, hogy kevésbé meleg clima alatt is otthon van, ha agyag a
talaja. Erdélynek minden részében jól diszlik, de zamatját kirekesztőleg csak
agyagtalajban tartja meg.
L.Borászati 1972 november
-Halálozás. Báró Apor Károly kir. táblai elnök és nagy szőlőbirtokos,
kinek tófalvi riezlingje az egész világon hírnevet vívott ki magá- nak — október
hó 31-én 70 éves korában elhunyt Maros-Vásárhelyen. A boldogult lapunknak
is buzgó olvasója és évekkel ezelőtt munkatársa is volt. Béke poraira!
L.Borászati 1885 december
-Vidékén sok gyümölcs terem.
L.Kislexikon
Torboszló
-Torboszló bővelkedik kosárkötőkben.
L .Benkő József
-„Megtudjuk továbbá, hogy bõven vannak itató és kenderáztató helyeik, a
közelben malmok is bõviben. Némi makkot termõ erdõ van a külsõségen, meg
jó gyümölcsös- és veteményeskertjeik s a határon jóféle és többfajta vad
gyümölcsöt termõ fáik. Pénzkeresési módjuk fõként a gyümölcstermesztéshez
kötõdik, vagy a vadgyümölcsökbõl készített ecettel való kereskedésbõl
származik”
L.Torboszló
-A falut kiterjedt gyümölcsöskertek övezik. A környéken itt terem a
legtöbb szilva: sajátos tájfajta a Torboszlón és a Magyaroson egyaránt
termesztett sötétpiros színű ,a magjától nem elváló ,nyári Szilágyi szilva, terem
még itt alma és dió.Ezek a hagyományos diófajta,a tökös dió és a pirosbelű –
bordópiros-dió. Nyár elején keresett gyümölcs az itt termett cseresznye.
L.Sepsiszéki
-Helynevek:-1588-Teokes reti nevű rét, Leovete arok.
-A Bereczkieket Orbán Balázs is felemlíti: „Itt van a Bereczky család õsi
fészke; e családból régen sok jeles hivatalnoka került ki Marosszéknek, a most
élõk közül Bereczky László és Sándor tüntek ki, mert mindkettõ 1848–49-ben a
szabadság ügyének hû bajnoka és támogatója volt”, ugyanakkor szóba hozza
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Bereczki Károlyt is, aki egy nagyon célszerû, könnyû járatú, fõként oldalos
helyeken igen elõnyös, hosszúvas nélküli váltóekét talált ki, mely „bereczki
eke” név alatt igen nagyon elterjedt. Benkõ Károly tíz évvel korábban szól
Bereczki Károly selyemhernyó-tenyésztésérõl és váltóekéjérõl, amelynek elõbb
Tompai Magyari Andrással készíttette vasait, majd gróf Teleki Domokos
Oláhláposon vert vasból csináltatta ennek mintáját, hármat belõlük a
feltalálónak is küldvén, „ki a közelismerésen kívül késõbb jutalmat is nyert
találmányáért.” (Benkõ 216-217)
-1940-ben a gazdakör elnöke Gálffy Mihály
L. EMGE
Helynevek:
-1634 előtt: Nagy mezőben (sz.), Kis bőnik (későbbi írással
széljegyzetben : alias Götts Paringh) (sz.), Nagy mezőben a' Berczen Jerkében,
Vaskalon kívül, Szűrdőkban, Szőlő megett, Hosszu bükk végiben .
-1634: Kerek lyugat allyában (sz.), Lyugat Borr oldalán, Göts
Peringhben, ( sz. )egyház ősvényében (sz.), Ara Mogyoroban (sz.)
- 1664 : Barotban, Vernejke vágásában
L. Imre Barna
-Helynevek: Baroth, Bércz, Göts Peringh, Kerek lyugat (1634.), Kis
bönik aliasGötts Peringh, Lyugat Borr, Nagy Mező, Patak, Szőlő mege,
Szürdök, Venik vágása. (Leginkább 1643-tól.)
L. Székely oklevéltár VI.k.
Udvarfalva. Rozsnyai család udvarháza, és a gr. Keresztes József udvarháza.
Neve onnan van, hogy itt állt egykor a Rozsnyai család udvarháza.
L.Wikipedia
1569. máj. 26. Gyulafehérvár.
János Zsigmond adománylevele Bánffy losonczi Pál számára, a
marosszéki Udvarfalváról.
1632. ápr. 15. Udvarfalva.
Az udvarfalviak fogott bírák előtt a falu földjéből hét jövevénynek
lakhelyet és földet, Borsos Tamás és PetkyErzsébet asszony Toldalaghy
Mihályné két-két jobbágyának pedig földet osztanak s ezzel kapcsolatban a falu
határátmegjáratják.Határozatuk teljes egészében a Mellékletben.
L.Barabás
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A falu egykor a Maros bal partján feküdt, a sorozatos áradások miatt
azonban 1786-ban mai helyére költözött.
L.Wikipedia
-1911-1912 között itt népház alakult
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Dr. Rozsnyói György
L. EMGE
Helynevek:
-1635 : Zálog erdőnek (e.), Pad farkának (e.), borozdás Erdő (e.),
Agyagos főldön (sz.), Agyagos Veremben (sz.), Patak mellett (sz.), Patak
mellyékiben (sz.),Fel Forduloban Garat út alatt (sz.), Garat ut motsárában (r.),
Fel forduloban Nyir alájároban (sz.), Nyiresben (e.), Kis ágyban (e.), Szőlő
feliben (e.), Padon (sz.), Puszta szőlő alatt (sz.), Voltája torkában (r.), gyepűre
jároban (sz.), főldek lábján (sz.)
-1661 : Csegely főld (sz.)
-1665 : Biro fűe mellett (e.) [427.].
-1687 után : Nagj Szálas végiben (e.)
-1749 : Nyil hegyessén (e.)
L. Imre Barna
-Helynevek: Agyagos verem, Földek lábja, Garat út, Garat út mocsara,
Gyepűre járó, Nyír alá járó, Nyíres, Pad, Pad farka (1635.), Puszta szőlő, Szőlő
fele, Voltájatorka, Zálog erdő. (Túlnyomólag 1638-ból.)
L.Székely oklevéltár VI.k.
Unoka

Faragóhoz tartozik

-1268-ban Vanokatelke néven említik először.
- 1910-ben 263 többségben magyar lakosa volt, jelentős román
kisebbséggel.
- 1529. fobr. 13
-Gyulafehérvári András és Krasznai Máté szentkirályi pálosok a
kolosmonostori convent elölt gernyeszegi ErdélyiJánost, a szentiváni Pisky
György özvegye, Dorottya asszony által örökös mise-alapítványul a szerzetnek
hagyományozott Unoka elfoglalásától és bitorlásától tiltják.
L.Barabás
-Híres volt az unokai pálinka.
L.Népujság Bodolai Gyöngyí :A csend faluja,a falú csendje 2011 aug 4
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Uzdiszentpéter::

Teleki Mihály udvarháza ,fejedelmi kastély

- ősi Agmánd-birtok volt: Uzdiszentpéter.
L.Barta Gábor
- S z. P é t e r Kolo'smegye. Leghíresebb vásáros hely a' mezőségen. Sok
honi növelt lovat visznek piacczára; nyári vásárkor szarvasmarhát,gyapjút,
sajtot, fénkővet, kaszát a' mezőségi gazdák számára.
L.Nagy
-“Ekkorra már két udvarház emelkedett a telken, az újabbat valószínűleg
még Apafi fejedelem építtette. (1679)”
-„A szentpéteri udvarházban egymástól távolabb két galambdúc is állott.
Az egyik földbe ásott két lábfán. Zsindelyes galamblakó helye hat emeletre
terjedt. A másik galambdúc alja tyúkólul szolgált, két oldalát 36 szál fenyő
borította. Felső része a galambokat fogadta be. Olyan módon oszlott két részre,
hogy ott ember is eljárhatott. Az időben szép galambsereg népesítette be. Az
udvarról nem hiányoztak a fák(kőris, alma) sem, hűs helyet adva és kellemes
látványt nyújtva a ház lakóinak. „
-Uzdiszentpéteren, a hely adottságához mérten és a jobb mód miatt, az
elrendezésben több nagyvonalúság nyilatkozott meg. Így az udvarház mellett,
ennek kerítésén belül a kisebb veteményes-, lugasos-, gyümölcsös-,
virágoskertet is meghagyták az élelmiszereket tartalmazó épületekkel együtt. „
-„A kerti boros, vajas és sajtos pincék az élelmiszerek nagyobb bőségére
utalnak. A kert terményei: lugasos szőlő, kerti eper, retek, petrezselyem, murok,
kömény, puszpáng, levendula, spikinárd (nardus Indica) virágok, bővebben
konyhaélés.”
-A tulajdonképpeni gazdasági udvar és a hasznot hozó kertek az udvarház
kerítésén kívül estek. A sorrend szerint következtek: a sövénnyel kerített,
favesszős ajtós tyukászház, a náddal és szalmával fedett pulykaólak, a
sövényből készült és szalmával fedett lúd-ól, a marha akol, a boronából rótt
disznóól, pajta borjúk és szamarak részére, a, fejős tehenek akla, az ököristálló,
ménes akol, a kecske és juh aklok, disznóhízlaló. A termékek: sajt, túró, orda,
tekintélyes mennyiségben.
-A kertek közül első a csűrkert, benne két csűr. Mindkettő szalmával
fedett, tapaszos, egyszerű épület volt. Bennük gabonatartó ládák-szuszékok,
vetésre tartogatott búza, továbbá kalangyában vagy kévében álló, csépelt vagy
ázott len vagy kender.
-E kertben volt még két gabonás-, más néven élésház deszka
szuszékokkal, különböző gabonafélékkel (búza, rozs, árpa, borsó, köles),
továbbá főzeléktartó hordókkal, a sasfák közében rakott rekeszekkel, sokféle
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gazdasági eszközzel. A közelben állott a fenyőfából készült, zsindelyes, belül
tapaszos serfőző ház, a szükséges felszereléssel és anyagokkal.
-A termő kertek közül legközelebbi a méhes vagy veteményeskert volt,
négyszögletes sövény
kerítésének minden oldalán szalmával fedett
sövénykapuval. A kert 12 táblára oszlott. Egy része gyümölcsös, más része
zöldséges volt. Szalmával fedett eresz vagy szín alatt 60 kosár méh zsibongott.
Sövénnyel kerített, répával és retekkel bevetett kert után másik veteményeskert
következett. 23 táblájában zöldségféléken kívül gyümölcsfák is tenyésztek:
egres (köszméte), barack, meggy. A kertben a sajtó-színben szükséges
eszközök tűntek elő: olaj- és ecetsajtó, kása-, alma-, lenmagtörő. Itt-ott
szétszórtan káposztás-, dinnyés-, oltványoskert tartozott még az udvarházhoz.
-E kertek tehát az akkori jellegzetes formában és szerepben mutatkoztak.
Rendes alakjuk a négyszegletes, az egyes táblák is ugyanilyen formát kaptak. A
gyümölcsös, veteményes elnevezés nem akadályozta meg, hogy bennük virágok
is ne tenyésszenek.
-Egy-egy kert, a kert-jelleget feladva, már inkább a szántóföldek közé
volt sorozható, így a káposztás, dinnyés. A virágok termesztését a meglehetősen
elterjedt és hasznot hajtó méhtenyésztés is előmozdította. A méz és a viasz
erdélyi belföldi és kiviteli kereskedésének állandóan keresett anyagául szolgált.
A termények sorát két évre szólóan nagy mennyiségben ki nem csépelt
gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, bab, köles) zárták le”
-Rendszerint a kertekkel volt kapcsolatos az udvarház gazdasági
egységének két jellemzője: a haltartó és a malom. „
A haltartó tiszta vizében a hal elvesztette mocsárszagát, kellő gondozással
meg is hízott és emellett a fogyasztásra állandóan készen állott.
-A szentpéteri haltartó 1647-ben az udvarház közelében szép forráskút
mellett készült. Sövénnyel volt kerítve és a forrásból csatornán folyt bele a víz.
Ugyanitt 1679-ben már 3 tóban tenyésztettek halat. A tavak közül a középső és
halban gazdag tavacska esett az udvarház mellé. E tavacska négy oldalát
tölgyfa gerendából készült ráma keretezte. Egyik végénél tövis-sövényből kis
haltartót rendeztek be könnyebb halfogás és etetés céljából. „
„ Szentpéteren az egyik halastón épült a lisztelő malom……… „
- 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.
- A gabonaszem kiverése cséplővel történt. A cséplés egyes embereknek
rendes foglalkozásává vált.
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-Leggyakoribbak a gabonafélék és a hüvelyes vetemények. Az előbbiek
közül az őszi, kisebb mennyiségben a tavaszi búza vezet.
-Főleg a Székelyföldön tekintélyes mennyiségben találunk zabot.
-Szentpéteren is említés történik arról, hogy a tó körül a dombon tengeri
búzás hely van. Eszerint a kukorica elterjedtsége még csak nagyon mérsékelt
volt.
L. Bíró Vencel
-Stirling János nyomán csupán említés szintjén emlékeznék meg azokról
a további erdélyi kastély-, illetve kúriakertekről, melyek a szóban forgó időszak
szellemiségét segítettek átmenteni az utókor számára, hiszen a kertek főbb
jellemzőit idézett szerző tárgyalja, a kertekre vonatkozó leírásokat,
számadásokat közli. Eszerint Brökeoson (Alsó-Fehér vm.), Görgényszentimrén
(Maros-Torda vm.), Kománán (Fogaras vm.), Drassón (Alsó-Fehér vm.),
Uzdiszentpéteren (Kolozs vm.), Magyarbükkösön (Alsó-Fehér vm.),
Nagyteremiben (Küküllő vm.), Gerenden (Torda vm), Szilágycsehin (KözépSzolnok vm.), Porumbákon (Fogaras vm.), a hajdani kertleírásokban fellelhető,
reneszánsz kertekre utaló nyomok a táblás kiosztást, a lugaskert és a filegória
meglétét, valamint a különböző dísz- és gyógynövényekből nyert disztillátumok
készítéséhez szükséges desztillálóműhelyek (liktáriomok) jelenlétét is
bizonyítják
L.Fekete Albert
-1674 ?- egy Balas Nevű Botos Leginy vala, az melly(ne)k harmincz
kőver ökre vala tsak maganak es az Fejedelem(ne)k árulták velle (!) hogy sok
hizo Barmokat tart maga szamara az Salyin [Uzdisztpéter K; i.h. Sáarmasi
András (60) jb vall.]
L.E.M.Sz.T
-1683-ban kelt. Teleki Mihály gróf az uzdiszentpéteri (Kolozs m.)
tiszttartójának küldött egyik levelében a fahiányról is megemlékezett. „Mivel a
fa igen szűk ebben az helyben - írta Teleki -, szükséges fűzfákat szaporítani.”
Ezért a „gátak” mellé fűzkarók leverését rendelte el, s azok kisarjadására
számított.
L.Oroszi Sándor
-Uzdiszentpéteren egy üvegben fodormentavizet, a másikban szagos
levendula (spikinárd) olajat őriztek.
-Uzdiszentpéteren a leányok külső házában 17 üveg ,,rózsa első vizét” és
21 ,,rózsa második vizét” tartották. Többféle rózsát említenek: veres rózsa, kerti
rózsa, parlagi rózsa, basarózsa vize stb. De ecet készítésére is használták. Több
helyen olvashatunk a rózsaecetnek való üvegekről. A liliom ismert változataiból
is készítettek gyógyvizet: kékliliom19 vize, fehér liliom vize néven.20 Gyakran
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olvasni a gyöngyvirágbólkészített vizekről. Hasonlóan a rózsához, ezekre is
többször öntöttek vizet, majd leszűrték, erre utalnak az olyan megjegyzések,
mint pl. a gyöngyvirág első vize 2 üvegben, gyöngyvirág második vize 2
üvegben, sőt a gyöngyvirág negyedik vizéről is szólnak. De olvashatunk
gyöngyvirágos égettborról is.
-1647 júliusában Uzdiszentpéteren is virágoskertet találtak a leltározók a
veteményes- és a gyümölcsöskert mellett.
-1679-ben Uzdiszentpéteren Teleki Mihály udvarházában az ,,Asszony
háza” közelében írtak össze virágos kis kertet. Ezekben a kertekben a
virágpompa mellett énekesmadarak csicsergése vidámította a környezetet.
-Telekiék uzdiszentpéteri udvarházánál is egy darab ,,Madártartós,
vesszős fakalitkát” írtak össze, amiben cinege ugrándozott.
-Uzdiszentpéteren a ,,belső virágos kis kertecske” az asszony és a leányok
ablakai alatt húzódott. Ebben a kertecskében majoranna-, szegfű-, rózsatáblák
voltak.
L.Csoma-Tüdősné
Teleki Mihály udvarháza leltárából 1679:
-Egy „.......kertecskében majoranna , szekfű, rózsa etc. táblák vannak.””
Mellette tyúkolacska,....nemrégen ültetett fiatal gyümölcsfa, ”Lisztesház,
sütőház, ecetesház ecetes hordókkal,belső gabonásház lenmagpergelővel és
lenmag gyúrásához való szarvastekenővel,kiskert mellette kendertörőtiloló,hintószín,hat istálló, kádárszín, kút körősfával és almafával,lúdól 27
tengeri és 20 magyarországi lúddal, idei kakas 2 és kappan 32.,59 öreg tyúk,
idei jérce 105,öreg kakas 3,kappan 26 darab.
” Udvarház mellett napnyugat felől veteményes lugasos, gyümölcsös,
virágos etc. kert, benne levő épületekkel együtt „Tó,marha akol,első borospince
„...Tövisi Dániel boraféle egy hordóban..”,kisselyki bor,vajas vagy sajtos pince,
a kertnek”........ tábláiban vagyon lugasos szőlő,puszpáng(bukszus),levendula,
spikenard (levendula-olaj), kerti eperj, retek, petrezselyem, murok, kömény.
Különb-különféle virágok bővebben konyhaélés etc.”
L.B. Nagy Margit
-Úzdiszentpéteren „vetemény öntözni való, paraszt rostás korsót“
jegyeztek fel.
L.Udvarházak és stilusok
-Híresek a curkán juhokL .M.L.
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- Itt is számon tartott kertek voltak a majorok mellett.
L.Nagy -Tóth Ferenc II.
-A falún kívüli oltvány iskola létezett ”Ez az Falu Erdeje között
vagyo(n), ebben sok szép oltványos fa,mellyet A(nno) 1670- kezdettek conalni”
L .az elöbbinél
-Hasonló oltványiskolákról kapunk hírt Körödről Kolozs m 1732-ből,
szintén 1732-ben Szentjakabról Kolozs megye,1756-ban Barnyicskáról Hunyad
megye
L. az előbbinél.
Nagyon híres szarvasmarha vásárairól-A 17. században emlegetik először a ganéhordó saroglyát, melynek
segítségével a trágyát a ganédombra hordták, illetve a szekérrel-szánnal meg
nem közelíthető emelkedőkre két ember szállította azt. 1679: Ganaj hordo
Saraglya nr. 1. (Uzdi-szentpéter v. Kolozs m.).
-A trágyának a szekérről történő lehúzására és a kupacok kialakítására
egy horog alakú kétágú szerszámot, ún. ganajvonót használtak…………….
1679: Ganaj vono nr. 1 (Uzdiszentpéter Kolozs m. SzT. 4: 517).
L.Magyar Néprajz II.k.
Állatok.
Gróf Teleki Géza örökösök úzdiszentpéteri gazdaságában 30 drb. legelőn
hizott bivaly eladó.
Értekezhetni Deák Ferencz intézővel, vasúti ,állomás Kis-Sármás, posta
helyben.
L.Köztelek 1896 szeptember 16
-1821 van egy néhány almafátska –Uzdisztpéter.
L.E.M.Sz.T.
Itt kezdtem el a szakmai munkám 1960-ban.
Kiss Károly
Vadad„... Az 1567-ik évi regestrumban Wadad- 12 kapuval szerepel-Hanga és
Czelna nevű hegyeiben híres bor terem”
L .Orbán Balázs.A székely
-1940-ben a gazdakör elnöke Dániel Zsigmond tanító
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-Az 1941-ben az itt
szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak
hallgatója volt.A gazdakörnek jól vezetett tejfeldolgozó üzeme van.
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L. EMGE
Vadasd

Sántha és a Bölöni udvarházak ?

-Dűlői:Tűsvölgy,Harmadvölgy,Ilonarét,Nagyparlag,Hiréd.
L. Sepsiszéki
-1905. április 9.„Tudomásul vétetik az erdőgondnokságnak határozata
mely szerint 12 ezer drb tölgyfa csemete utaltatik ki a marosvásárhelyi állami
csemetekertből. Elhozatala és elültetése szigorúan megrendeltetik."
-Erdei: -Sovarbükk, Külső Bozodbükk, Belső Bozod bükk, Kecskés
Bükk, Veres csere.
L. Székely Ferenc
Helynevek:
-1624 : Koncsokban (sz.), Tanórokban (sz.),Gorsád Szádán (sz.), Györffi
Miklos irtoványában (r.), Kálnásban (r.), Hiréd oldalon (sz.), Koncsod oldalon
(sz.)
-1663 : Eke út hégyesiben (sz.), harmad vőlgy teriben (sz.),Nagy János
vágásában (sz.)
-1673 : Hire dormán a nyugovo fánál, Kis Erdőben, Szék út pataka
mellett, Motsár Szerben, Harmad Vőlgyben
-1695 körül : Hosszuban
-1716 : Koncsodban
-1785 : Ketskés Bükk alatt (r.), Vég-Bükk alatt (r.)
-1790 : Veress Tsere(e.)
L. Imre Barna
- 1679-ben Vadasdon Geges Alma Fa létezik.
L.Kolompszó
Vajdaszentivány

Zichy kastély vagy kúria
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-Itt született 1935. június 28-án Samu Pál természetvédő, biológiai és
földrajzi szakíró.
L.Wikipedia
-1505. dec. 31.
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti Czikó Jánosné Bogáti
Orsolya asszony kundi és gogánfalvi részbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei,
szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni
székely örökségeit és lóföségeit, eltartása és ruházása fejében, négyszáz magyar
arany forintért náznánfalvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja.
L.Barabás
-1726: egy gabanás de rosz [Vajdasztiván MT; JHb IX/5].
L. E.M.Sz.T
-Sáté-tó.
L.Wikipedia
-Itt teleltette ménesét gróf Klebelsberg Vilmos.
L .Bicsok- Orbán
-A kastély belső udvarán a 20 .században még egy virágágy volt
kannavirággal a közepén. A kertben leginkább leginkább lucfenyő és kőris volt,
de elvétve gesztenye
és platánfa is. A birtokhoz tartozott meg.........
zöldségeskert, szélén a téglából épült pálmaházzal „
L. Bicsok- Orbán.
-1911-1912 között itt szövetkezeti ház alakult
L.Balatoni Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Bod Sándor
L. EMGE
-„A faluban van id.Palkó Gyula 600 holdas gyönyörű mintagazdasága,
Bod Sándor 75 holdas belterjes középgazdasága, ahol a tejtermelés,
sertéstenyésztés és hízlalás számithathat különös érdeklődésre, továbbá a
Zichy gazdaság is.”
- 30 gazdával tartották meg a gazdatanfolyamot.
L.Erdélyi gazda 1940 március 1
-„……….id.Palkó Gyula vajdaszentiványi gazdaságára vár az a feladat ,
hogy Erdély magyarmarha állománya részére minél több törzsbikát bíztosítson.
A Palkó gazdaság magyar tehénállománya különös figyelmet érdemel ,mert ott
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a tehenek állandó igázás mellett ,szükösen takarmányozva is bő tejelőnek
bizonyúltak ,ez az állomány 1941-év óta tejelés ellenőrzés alatt áll. „
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
-Búza vetőmag szaporító gazdaság
a m. kir. földmüvelésügyi
minisztériumi kirendeltség által beszervezve 1941—1942. Évre Vermescher
Lajos gazdaságában Marosszentgyörgyön Bánkuti-1.205. búzával.
L.Erdélyi 1941-42
Vámosgálfalva:

a csodálatos Dániel udvarház-

-Apafi fejedelmi udvara is Gyulafehérvár feldulása után Ebesfalván- és
özvegy edesanyjanak állandó lakóhelyén, a gálfalvi kúriában rendezkedett be.
-A középkorban Gálfalva mezővárosi jogot kap.
L.Kiss Réka
- Pekry Géza(1885-1965)- „Tevékenysége gazdasági szakemberként is
jelentős ,,birtokain modern gazdálkodást folytatott,…………… Vámosgálfalván
sertés és liba hizlaldát létesített.”
L. Bicsok- Orbán
- a Dániel udvarház közel 4 hektáron fekszik és 4000 hl. kapacitású
borpincéje van.
L.Adorján Rudolf Károly
-a gálfalvi
szőlő és bor:1869-ben 59 hold szőlő--Az 1873-as
nyilvántartásban a községben 125 gazda 163 k.hold szőlőt dolgozott meg.
L. Csávossy
- 1379-ben annak a Bolyai Tamásnak a tulajdona akinek leszármazottjai
voltak Bolyai Farkas és Bolyai János.
-1849 január 17 én itt ütközik meg Bem József tábornok serege az
osztrák Puchner Antal
által veztett osztrág
csapatokkal
akiket
megfutamitanak.
-Mivel a magyarok ebben a csatában győztek, azt a helyet ma is Magyar
Mezőnek nevezik
-A falunak vizi malma van.
-Nevét arról a hídról kapta amelyet a XIX-XX. század fordulóján az
ottani földbirtokos a köztiszteletnek örvendő Dániel Elemér épittetett a KisKüküllőn.E mellett vámház is volt.Első névadója 1314-ben Gál Comes azaz
Gálfalvi Gál ispán,vagy ennek egy közeli felmenője lehetett.
L.Adorján Rudolf Károly
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-A leánykaszőlő kitűnő finom, vékony és tüzes, zamatos bort adó igen
nemes faj; nagyobbára Kis-Küküllő mellékén van elterjedve; különösen
Vámosgálfalván és környékén. Hol a legkitűnőbb borokat lehet kóstolni .A
jóféle leánykaszőlő jó fát nevel s fájának korai érésért a telet is mindig jól
kiállja; minden hely és talajjal megbarátkozik, alant fennt egyformán terem.
L.Borászati 1872 november
Vámosudvarhely.
-vámosudvarhelyi szőlő és bor: 1873-ban a faluban 54 gazda 46 k.hold
szőlőt dolgozott meg.
L .Csávossy
-A vámosudvarhelyi EMKE iskola Az év elején a ref. hivek
hozzájárulásával az iskola javára egy 30 litervékás szemes törökbuza gabonamagtár létesíttetett.
L.EMKE. Bevezetés
Várhegy - valamikor Pinárd

Keresztes kastély- és park-

-Várhegyen a névadó középkori váron kivül két kastély is állt hajdanán.
A regebbit a 18. Században épittette Keresztes József, Küküllő vármegye
főispánja, és egy 1736-os összeirás szerint „ jo moddal”.
A 19. században épült a Gáti udvarház. A hajdani várfok lábánál a 19.
század végi romanticizmus szellemében is épült egy Teleki kastély, mely körül
nagyméretű park terűlt el. A kastély fenyő- és tölgy allékkal szegélyezett ives
úton lehetett megközeliteni. A kerthez nagy gyümölcsös is tartozott………..
L.Marosmenti kastélyok
-A gazdasági épületek a kastély mögött voltak. Az udvarhoz nagy
gyümölcsös tartozott. Létezett egy Gáti család udvarháza is.
L .Keresztes Gyula
1840: Alma; és Vatzkor fák R. for. 6 Egy jóféle Alma oltovány R. for. 1 –
Várhegy
L.E.M.Sz.T.
Helynevek:
-1648: Hágo ajban (k.), Hoszszu berekben(r.)
-1687 után: Pongrátzban a' Rév előtt (r.), Martfelett (e.), Mogyoros árkán,
Szakadás főn, Falu erdeje, Somosd hosszában (sz.) juh kosár oldalban (irtás),
Olajosban (sz.), Somos Patakban (sz.) Széna fűben (k.)
L. Imre Barna
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Helynevek Pinárd név alatt:
Hágó aj, Hosszú berek (1648.), Mogyorós árka, Olajos (1739. után),
Pongrácz (a rév alatt 1699.), Somos patak, Szakadás.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Vármező
-Itt az első halastavakat 1934 körül id.Lokodi György létesítette.
Vece
„....Ott a szőlőhegyek koszorúzta szép hegyalján pompálkodik gr. Lázár
Dénesnek szép kastélya ...”
L. Orbán Balázs A székely
Vidrátszeg
-„... hol Báthori Istvánnak, Mátyás király híres vajdájának, egykori fényes
kastélyát...........”
-„....fiainak adományozza az addig is bírt vidrádszegi curiát és
jószágot. ...”
L. Orbán Balázs A székely
Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi
fajta lovai voltak.pl.Haller László gróf lovai Vidrátszegen.
L.Hankó Béla
Zoltán
- Magyar lakosságának nagy része a 20. század elején, szász lakói
pedig 1944 után kivándoroltak.
L.Wikipedia
-Z o l t á n b a n , (gr. Haller János' birtoka) találunk rendszerezett
kerteket jeles bel- és külföldi gyümölcsfajokkal.
L.Nagy
Maros megye falvainak magyar és román elnevezései.
Abafája-Apalina
Abosfalva-Abuş

Backamadaras-Păsăreni
Balavásár-Bălăuşeri

Andrássy telep-Roşiori

Báld-Balda

Atosfalva-Hoteşti

Bede-Bedeni

Ádámos-Adămuş

Berekeresztúr-Bara

Ákosfalva-Acăţari

Beresztelke-Breaza
Bernád-Bernadea
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Bordos-Bordoşiu

Faragó-Fărăgău

Bözöd-Bezid

Fehéregyháza-Albeşti

Bözödújfalu-elöntve vízzel

Feketelak-Negrenii de Cămpie

Bún-Boiu

Fintaháza-Cinta

Búzaháza-Grăuşorul

Fületelke-Filitelnic

Búzásbesenyő_Valea Izvoarelor

Galonya-Gălăoaia

Cikmántor-Ţigmandru

Galambod-Porumbeni

Cintos-Aţintiş

Geges-Ghineşti

Csejd-Cotuş

Gerendkerersztúr-Grindeni

Csekelaka-Cecălaca
Cserefalva-Stejeriş

Gernyeszeg-Gorneşti

Csiba-Ciba

Gogánváralja-Gogan Varolea

Csíkfalva-Vărgata

Gombostelke-Gambuţi

Csittszentivány-Săntioana de Mureş

Göcs-Găieşti

Csókfalva-Cioc

Görgényszentimre-Gurghiu

Csőb-Cibu

Gödemesterháza-Stănceni

Csüdőtelke-Cuştelnic

Görgénynádas-Nădaşa

Dedrádszéplak-Goreni

Görgényüvegcsür-Glăjărie

Demeterfalva-Dumitreştii

Gyulakuta-Făntănele

Deményháza-Dămieni

Hadrév-Hădăreni

Désfalva-Deaj

Hagymásbodon-Budiu Mic

Dicsőszentmárton-Tarnăveni
Disznajó-Valenii de Mureş

Harangláb-Hărănglab

Dózsa György-Lukafalva-Gheorghe
Doja

Harcó-Harţau

Gogán-Gogan

Harasztkerék-Roteni

Egrestő-Agrişteu

Havad-Neaua

Ehed-Ihod

Havadtő-Viforoasa

Erdőcsinád-Pădureni

Hármasfalu-Trei Sate

Edőszengyel-Săngeru de Pădure

Héderfája-Idrifaia

Erdőszentgyörgy-Săngiorgiu de
Pădure

Héjjasfalva-Vănători

Erked-Archita

Holtmaros-Lunca Mureşului

Hétúr-Hetiur
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Ikland-Icland

Kutyfalva-Cuci

Illencfalva-Ilieni

Küküllődombó-Dambau

Istvánháza-Iştihaza

Lárga-Larga

Iszló-Isla

Leppend-Lepindea

Jedd-Livezeni

Lőrincfalva-Leordeni

Jobbágyfalva-Valea
Jobbágytelke-Sămbriaş

Lúdvég-Szászludvég-Logig
Magyarbölkény-Beica de Jos

Jövedics-Idiciu

Magyarbükkös-Bichiş

Káposztásszentmiklós-Nicoleşti

Magyarfülpös-Filpişu Mare

Kebele-Sănişor

Magyarkirályfalva-Crăieşti

Kebeleszentiván-Ivăneşti

Magyarpéterlaka-Petrilaca de Mureş

Kelementelke-Călimăneşti

Magyaró-Aluniş

Keménytelke-Cipăieni

Magyarózd-Ozd

Kendő-Căndu

Magyarsáros-Deleni

Kerelő-Chirileu

Magyarzsákod-Jacodu

Kerelőszentpál-Sănpaul

Malomfalva-Moreşti

Keresd-Criş

Marosagárd-Poeniţa

Kibéd-Chibed

Marosbárdos-Bărdeşti

Kisfülpös-Filpişu Mic

Marosbogát-Bogata

Kisgörgény-Gruişor

Maroscsapó-Cipău

Kiskend-Chendu Mic

Marosfelfalu-Suseni

Kisillye-Ilioara

Marosgezse-Gheja

Kislekence-Lechincioara

Marosjára-Iara de Mureş

Kissármás-Sărmăşel

Maroskece-Cheţani

Kisszentlőrinc-Lăureni

Maroskeresztúr-Cristeşti

Kórod-Coroi

Maroslekence-Lechinţa

Kórodszentmárton-Coroisănmartin

Marosludas-Luduş

Koronka-Corunca

Marossárpatak-Glodeni

Kozmatelke-Cozma

Marosszentanna-Săntana de Mureş
Marosszentgyörgy-Săngeorgiu de
Mureş

Körtvélyfája-Periş
Kund-Cund

Marosszentkirály-Săncraiu de Mureş
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Marosugra-Ogra

Nagykend-Chendu

Marosvásárhely-Tărgu Mureş

Nagyölyves-Ulieş

Marosvécs-Brăncoveneşti

Nagysármás-Sărmaşu

Mája-Maia

Nagyteremi-Teremia

Márkod-Mărculeni

Náznánfalva-Nazna

Mezőbanyica-Baiţa

Nyárádandrásfalva-Săntandrei

Mezőbánd-Bandu

Nyárádgálfalva-Găleşti

Mezőbodon-Papiu Ilarian

Nyárádkarácson-Crăciuneşt

Mezőcsávás-Ceuaşu de Cămpie

Nyárádköszvényes-Mătrici

Mezőfele-Cămpeniţa

Nyárádmagyaros-Magherani

Mezőgerebenes-Grebenişu de
Cămpie

Nyárádremete-Eremitu
Nyárádselye-Şilea Nirajului

Mezőkapus-Căpuşu de Cămpie

Nyárádszentbenedek-Murgeşti

Mezőkölpény-_Culpiu

Nyárádszentimre-Eremieni

Mezőmadaras-Mădăraş
Mezőméhes-Miheşu de Cămpie

Nyárádszentmárton-Mitreşti
Nyárádszentsimon-Sănsimion

Mezőménes_Herghelia

Nyárádszereda-Miercurea Nirajului

Mezőpagocsa-Pogăceaua

Nyárádtő-Ungheni

Mezőpanit-Pănet

Nyomát-Maiad

Mezőrücs_Rîciu

Petele-Petelea

Mezősályi-Şaulia

Pipe-Pipea

Mezősámsond-Şincai
Mezőszengyel-Sănger

Pócsfalva-KüküllőpócsfalvaPăucişoara

Mezőszentmárton-Sănmartinu de
Cămpie

Póka-Păingeni
Pókakeresztúr-Păcureni

Mezőtóhát-Tureni

Radnót-Iernut

Mezőzáh-Zau de Cămpie

Radnótfája-Iernuţeni

Mikefalva-Mica

Ratosnya-Rastoliţa

Mikháza-Călugăreni

Rava-Roua

Nagyadorján-Adrianu Mare

Rigmány-Rigmani

Nagyernye-Ernei

Sáromberke-Dumbrăvioara

Nagyikland-Iclandu Mare

Sárpatak-Sapartoc
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Segesvár-Sighişoara

Székes-Săcăreni

Seprőd-Drojdii

Szénaverős-Senereuş

Septér-Şopteriu

Széplak-Küküllőszéplak-Suplacu

Somosd-Corneşti

Szolokma-Solocma

Sóvárad-Sărăţeni

Szováta-Sovata

Sövényfalva-Corneşti

Szökefalva-Seuca

Szakadát-Săcădat

Szövérd-Şuveica

Szászbonyha-Bahnea

Tancs-Tonciu

Szászcsávás_Ceauaé

Teke-Tekeújfalu-Lunca

Szászdányán-Daia

Teremiújfalu-_Satu Nou

Szászrégen-Reghin

Tófalva-Tofalău

Szentdemeter-Dumitreni

Torboszló-Torba

Szentgerice-Gălăteni

Udvarfalva-Curteni

Szentháromság-Troiţa

Unoka-Onuca

Székelyabód-Abud

Úzdiszentpéter-Sănpetru de Cămpie

Székelybere-Bereni

Vadad-Vadu

Székelybós-Bozeni

Vadasd-Vadaş

Székelybő-Beu

Vajdaszentivány-Voivodeni

Székelycsóka-Corbeşti

Vámosgálfalva-Găneşti

Székelyhodos-Hodoşa

Vámosudvarhely-Odrihei

Székelykakasd-Valureni

Várhegy-Chinari

Székelykál-Caluşeri

Vármező-Cămpu Cetaţii

Székelykövesd-Cuieşd

Vece-Veţa

Székelymoson-Moşuni

Vidrátszeg-Vidrasău

Székelysárd-Şardu Nirajului

Zoltán-Mihai Viteazu

Székelyszállás-Sălaşuri
Székelyszentistván-Stefăneşti
Székelytompa-Tampa
Székelyúraly-Oroiu
Székelyvaja-Vălenii
Székelyvécke-Veţca
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Nagy –Küküllő vármegye
-A nagy-küküllömegyei közgazdasági bizottság a tél folyamán magyar,
német és oláh nyelvű gazd. előadásokat tart a megyei gazdák részére, az
előadások Héjjasfalván, Kis-Kapuson, Alsó-Rákoson, Hévizén, Halmágyon,
Ürmösön, Kóbor-ban, Mihályfalván, Bürkösön, Mohán, Boldorfon, Datkon,
Miklóstelken, Apoldon. Segesden, Hégen, Mesén, Szászkézden, NagySzőllősőn, Szász-Vesződön, Riomfalván, Segesvárit, Kőhalmon, Egerbégyen,
Asszonyfalván és Bárt helyen rendeztetnek.
L.Köztelek 1899.január 21
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