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Juh- és kecsketenyésztés. 

A szászok bevándorlása idején a juhtenyésztés a Bajnamenti 
ősi hazájukban az urak kezében volt, mivel a juh csak falkas te
nyésztésben fizeti ki magát, falkáik pedig csak a földesuraknak volt. 
A szászok Erdélyben is tenyésztettek juhot, de nem oly nagy mér
tékben, mint a szarvasmarhát. A XV. századból vannak történelmi 
adatok arra, hogy a juhtenyésztés Erdélyben is a földesurak, és 
szász grófok birtokain virágzott. De tar tot t kicsiben juhot minden 
kisgazda is. A medgyesi Miklós grófnak volt nagy juhnyája, melyet 
részint a székek esküdteitől ( tehát falusi előkelőségektől), részint 
kisgazdáktól szedett össze. 

37. ábra. Juhok fejese a havasi juh esztenán. 
Schill Imre kir. gazd. tanár atnateur fölvétele. 

A vízaknai (Salzburg) és segesvári uradalmak grófja 1465-ben 
végrendeletben hagy 200 juhot feleségének hozományul, ha még egy
szer férjhez menne. 

Hogy a kisgazdának is volt mindenütt juha, arra mutat az is, 
hogy a bárány mindenütt tized, alá tartozott. Mátyás király 1481-ben 
elrendeli, hogy a királyság régi hagyományaihoz hiven, a papok bá-
rányből is kapjajjak tizedet. 

A juhot már régente is ugy tartották, mint manapság, azaz a 
sok kistenyésztő egy juhtartó társaságba lépett, megalkotta a »juhíej-
szövetkezet«.-Qt ősi formájában, összeadta a sok kisgazda 2—3 juhát 
a közösen fogadott pásztor (bá.cs, major, pakulár) keze alá, a bérelt, 
vagy a tulajdonosok birtokából kiszakított közös legelőre és a hasznon 
osztozkodtak. Ez az úgynevezett »esztena« rendszer. 

Érdekes, hogy a szász nép sorsát majdnem ezen esztena, illetve 
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a juh döntötte el, illetve játszott abban nagy szerepet. Nagyobbat, 
mint hinnénk! 

A XVI. században ugyanis egyes városok egyik a másik után 
kezdte eltiltani a közlegelőről a juhokat, ügy, hogy a juh lassanként 
kiszorult a város határáról. 

A kisgazdák ragaszkodtak a juhtenyésztéshez, a nagy haszon 
és könnyű tar tás miatt , lemondani az ily megnehezített viszonyok 
között sem akartak róla és ügy segitettek magukon, hogy juhaikat 
más községbeli juhtar tó oláhoknak (pakulár) adták ki nyári tartásra. 

Az oláh kihasználta a szász kényszerhelyzetét és előnyösen 
egyezett meg, olyformán, hogy a juhot legelteti, sózza, feji az esztenán, 
és ezért jár neki a tavaszi gyapjú, a bárány és a szásznak a tejet, 
azaz juhsajtot és ordát adja csak át. 

Hogy ez mily jó üzlet volt az oláh pakulárra — azt csak az 
erdélyi gazdák tudják megérteni. 

Ilyenformán az oláh juhos gazdák nemcsak megvagyonosodtak, 
hanem még jobban befészkelték magukat a szászok közé, ügy, hogy 
elmondható, hogy a szászokat gazdasági téren is kiszorították a juh
tenyésztés kapcsán. 

Az oláh juhászok betelepedtek a szászokhoz már a régi idők-
"ben mint juhászok, cselédek. Később, midőn a juhtenyésztés mind
inkább az| oláhok kezébe ment át, már vagyonra tet tek szert és1 

•a szászoktól kisebb földeket is kibéreltek, majd az elöregedett szász 
•családoktól megvásárolták. így ju tot tak mint többen földbirtokhoz. 
Ilyenformán a falusi juhtenyésztés körüli pásztorkodásra, és a városi 
juhtartás , illetve juhtej gazdaságra lehet reámutatni, mint az oláh 
nép gyors meggazdagodására és a szász fölötti fölülkerekedésének 
•okaira. Ez volt az első lökés az oláhs.ág' befészkelődésérc a szász 
falvak szélére, azután — a közepére. Ugyanis a falu főutcáján csu
pán csak szász gazdák lakhattak. Az oláh és a cigány csak a falu 
szélén kapott helyet, és földbirtokot, belsőséget vennie nem volt 
-szabad. 

A két nép küzdelmeit eldöntötte azután 1782-ben II. József 
•osztrák császár hatalmi parancsa, mellyel elrendelte, hogy a szász 
községeknek meg kell engcdniök a község szélén letelepült oláhok
nak és cigányoknak a birtokszerzést. 

Ez volt halálos döfés a szászokra. Ekkor dőlt romba a védő-
kapu, és a ledöntött kaput többé föltámasztani nem tudták. 

Az oláh pásztorok meggazdagodva egyremásra vásárolták a 
szászok földjét, birtokát, később a jó szász nagy rémületére — a 
szászok főutcáján a házakat is, pedig a szásznál a beltelek és ház 
adja meg a községi tekintélyt. 

Azóta az állapotok mai napig is igy folynak tovább. De erről 
é g más helyen emlékezem meg. 

Tavasszal a juhászok fölállítják a határon az „esztenát", a gazdák 
;juhaika* összeadják, és fölhajtják a legelőre. Ott maradnak a juhok ugyan-
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azon pásztorokkal őszig. Jól jövedelmező vállalat ez, ha jó idő jár, tefiát 
jó a legelő, és nem éri a falkát farkas, betegség vagy más baj. 

Az ájtatos oláh „bács" kihozatja a faluból a román pópát és „slusbét" 
(ráimádkozás) kér, az esztenára, hogy megmenekedjék a veszedelmüktől, és 
szerencse kísérje dolgaiban. ICemcsak ájtatosságból teszi ezt, hanem wzerféle 
babona miatt. Képünk egy ilyen jelenetet ábrázol. A pópa előtt három telj^sejj 
összegörnyedt alak, a 3 „pakulár" (pásztor), a két másik alak a gazda, hátul 
az „egyházfi" a füstölővel. A kerítés mögött a juhok, a pásztorkunyhóval, 
a távolban a falu és mögötte ködfelhőbe borult hegyormok. 

A művészies fölvételt Schill Imre kir. gazd. szaktanár úr volt szive« 
munkám részére átengedni. 

A j u h t e n y é s z t é s r e a szász s o h a s e m f o r d í t o t t va l ami n a g y gon
dot , n o h a E rdé lyben ez azon á l l a t , mely egy év alatt teljesen kifizeti 
magát, tehát sokszor 100"jo hasznot hoz. 

38. ábra. A juh esztena tavaszi megáldása. 
Schill Imre kir. gazd. tanár amateur fölvétele. 

A 227 szász községből 32 községben e g y á l t a l á n j u h o t n e m t e 
nyész t enek és h a a s t a t i s z t i k a sze r in t a szász községekben sok j u h o t 
m u t a t u n k is ki , ez l e g i n k á b b a vegyesa jku községekre á l l , m e r t az 
o l á h n a k e leme és kedvenc á l l a t a a j u h és az o láh l a k o s s á g m i a t t 
n a g y a községi j u h á l l o m á n y is. 

A szász f a lvakban dr . Mel tz l sze r in t 1880-ban 115.086' d rb j u h 
van , i l l e tve vol t és 1 Q mér t fö ld r e 968 d rb , 1000 lé lekre ped ig 462 
d a r a b esik. U g y a n a k k o r egész Magyarországra , ( t e h á t E rdé l lye l e g y ü t t ) 
e s e t t 2805, és 1052 d a r a b . Ez azonban m a m á r megvá l tozo t t , m e r t . 
m a m á r a j u h á l l o m á n y a 80-as évekhez képes t nagyon erősen vissza
ese t t . Kü lönben i s a nagy j u h á l l o m á n y t Magya ro r szágban a nagy 
u r a d a l m i t enyésze t ek t e t t é k ki , n e m ped ig a köz tenyész tés . 

De vá l toz t ak a viszonyok E rdé lyben is. Az 190é, 190.5. években 
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a juhtenyésztés erősen visszaesett, de ma már magasabb irányban 
halad ismét, azaz a juhállomány ismét nagyobbodik. 

A szászoknál a juhtenyésztés a félreeső vidékeken levő és gaz
daságilag hátramaradottabb falvakban és vidékeken (Alsófehér, Besz
terce) találjuk a nagyobbarányu juhtenyésztést, ál talában pedig ott, 
hol a szászok között a románság van jobban elterjedve. 

Érdekes, hogy Nagydisznód (Sz-eben mellett) hol 14—20 na-
gyobbszerü juhgyapju földolgozó szövetkezet kéménye füstöl, és 
Brassóban, Segesvárott, Szebenben, hol nagy posztógyárak dolgoz
nak, az erdélyi gyapjúból alig tudják szükségletüket kielégíteni. 
Ausztráliából hozatnak juhgyapjut. 

Különben az erdélyi racka (és kis részben cigáya) juh gyapját 
maguk a bennlakók dolgozzák föl, mert juhgyapjuból készült ruhá
ban (daróc, szövet, a székely »harisnyaposztónak« hivja) viselkednek. 

De az erdélyi juhtenyésztésből származó juhturóból is kevés 
ju t aránylag kivitelre, mert az erdélyi köznép főeleimé a juhturó, 
és a folyton emelkedő árak is mutatják, hogy a kereslet nagy és a 
termelés kevés. . 

A juhtenyésztéssel általában az extenzívebb viszonyok között 
találkozunk. A gazdaságilag fejlett Barcaságon a juh igen kevés, 
a mi van is a hétfalusi csángó székelyek és a románok kezében van, 
továbbá még ott, hol hegyes-völgyes, kopár kaszálók, másrészt, mint 
esztenázással (kosarazással) nem volnának trágyázhatok. 

A szászok azonban ujabban a kitűnő tejelő frizjuhot kapták 
föl és tenyésztik a szász föld külömböző községeiben, mert finomabb 
és azért még a háziipari földolgozásra is alkalmas gyapjúja, gyors 
fejlődése, szaporasága, főkép pedig az erdélyi rackánál jelentékenyül] 
nagyobb — még keresztezéseiben' is érvényesülő nagyobb tejelőké
pessége miat t kedvelték meg. 

A tisztavérü anyag"ot, főkép kosokat Friezlandból (Németország 
keleti tengerpart vidékéről) vagy a kassai kir. gazdasági akadémiá
tól szerzik be és a fehér rackaanyákat keresztezik át, tehát félvér 
anyagot tenyésztenek, melyek még igy is másfélszer annyi tejet 
produkálnak, mint a rackák. Tisztavérben nem annyira kedvelik ezen 
friezlandi anyagot, mert igy igényesebbek is a tar tás iránt, de az 
erdélyi zord klimát nem állják és a silányabb legelőkön nem él
nek meg. 

Mig az erdélyi racka évi tejhozama 50—60 literre megy, addig 
a frizé 120 literre rug, és mig a rackatej zsírtartalma 1%, addig a 
frízé 6—7«/o, tehát mig egy kilogramm juhturó előállításához a 
racka tejéből 10—11 liter tej szükséges, addig a frizjuh tejéből 6—6'5 
literből tud a »bács« sajtot (gomolyát) előállítani. 

A kecsketenyésztésnek a szász földön »szűk volt a hazája«. 
A szászoknál még kevesebb becsülést találtak, mint a juhok, pedig 
a kecske az elkopott frázis szerint a »szegény ember teh.me«. Igen 
sok községben nincs egyáltalán kecske és a hol van is, ott is oláhok 

Domex BéJa : Az erdíJyj szászok mezőgazdasága. 1! 
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tartják. A szász községekben 1000 lélekre esik 48 darab belőle 1880-
ban, azóta még kevesebb. 

Csupán a beszteröe vidéki szászok tartanak nagyobb mennyiség
ben kecskét (van község, hol 3—500 darab is van) de ez nem cso
dálható, mert ezen szász nép gazdaságilag legelmaradottabb. A ma
gas nivóju barcasági falvakban kecske nincs. Ezen állapot, azaz a 
szásznak a kecske iránti ellenszenve természetes folyománya az erdő 
megbecsülésének. Azt minden hegyvidéki intelligens ember tudja, 
vagy hallja, hogy a kecske mily óriási kár t és pusztitást okoz a 
fiatal erdőkben és ültetésekben, .sőt már a XVI. századból találunk 
történelmi adatokat arról, hogy a kecskék legeltetését a szász falusi 
és városi hatóság eltiltotta, de nemcsak ezt, hanem még a kecsketar
tást is tilalmazták. 

Jellemző ez a szász nép gondolkodására. Pedig a havasalji szé
kely községekben egész háborúságot okozott az Udvarhely megyé
ben, hogy vármegyei szabályrendelettel akar ták a kecsketartást és 
legeltetést szabályozni. Ha nézzük azt, hogy mily pusztitást okoz 
ezen állat az erdős vidékeken —• csak helyeselni lehet, ha ellene — 
eljár a hatóság. De viszont a kecske nagyon hasznos is mint házi
állat, de akkor tartsák is mint háziállatot, azaz istállózzák, mint 
teszik a mosonmegyci sváb gazdák. így azután nem tud kárt tenni, 
csak jótulajdonságait jut ta t ja érvényre. Jellemző, hogy a barcasági 
13 faluban 1895-ben összesen csak 16 kecske volt, noha akkor Brassó
megyében a statisztika szerint 397 volt kitüntetve. Ezen többletet 
mind az oláhoknál és a hétfalusi csángószékelyeknél találjuk. 

Történelmi adatok szerint Mátyás király idejében, midőn a 
tized rendeletileg lett szabályozva, a kecske gödölléje (székelyeknél: 
»kecskeolló«) nincs fölvéve azon állatok közé, melyből tizedet adni 
kell. Ekkor tehát még oly kevés kecske volt, hogy nem jött számba. 

A XVII. században azonban a nép már emiitett nagy nyomo
rúságai idején a kecske is — a szegény ember tehene — elterjedt, 
és a XVIII . században a »fiskus« már 1770-ben fölvette azon »adózó« 
kisebb háziállatok közé a kecskét is, mely után tizedet kellett 
fizetni. Ekkor ugylátszik a kecskék is már elszaporodtak. 

A XVIII . században azonban, midőn a féktelen erdőpusztitá-
soknak (a mi azonban a szászoknál sohasem volt oly kiméletlen, 
mondhatni minden tekintet nélküli, mint más erdélyi népnél) az 
erdészet gátat vetett, vagy legalábbis gátat vetni igyekezett: a 
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kecske, — ezen nagy elkeseredett ellensége az erdősítéseknek — az 
erdőkből kitiltatott. 

A kecske tar tása tehát megnehezittetvén: szániában rohamo
san megapadt. 

A városok erdeit ekkor már tanult erdészek kezelték, igy a 
kecskenyájak ellen először a városi hatóságok mondták ki a tilalmi 
»vétót«, de követték példájukat felsőbb rendeletek nyomása a la t t 
& faluk is. 

Egy történeti adat szerint Szászszentlászló (Gross-Laszlen) köz
ség 1803-ban rimánkodva kéri a segesvári tanácsot, hogy tekintettel 
»a nép szegénységére, nagy családjára«, engedje meg a kecskék tar
tásá t továbbra is, olyformán, hogy »külön pásztorral fogják őriz
tetni , csupán az árokpartokon, a tüskék és bokrok között fogják 
legeltetni és a sertés és tehénpásztoroknak szigorúan meg fogják 
ti l tani a csordákba kecskék befogadását«. 

A kecskék száma a XIX. század elején már az egész szász föl
dön 18.800 darabra csökkent, a mi azután 1886-ban alig-12,000 darabra 
esett , mig ma már igen kevés helyen van szászok udvarában. 

A sertéstenyésztés. 
A szász gazdálkodásban a sertés ügy az ősi hazában — hol már 

a bevándorlás idejében is nagy szerepet játszott a sertéstenyész
tés — mint Erdélyben kiváló fontosságú háziállat volt. 

Ha betekintünk egy szász falusi ember házatájára, és nézzük 
azon nagy szerepet, melyet a sertés mint malac, mint süldő 
(Brühling), mint hizottsertés a nép élelmezésénél betölt, megértjük, 
hogy ezen állat bizony nagy fontosságú volt már régi időktől máig. 
A szász télen a kolbászt és húst, tavasszal és nyáron a sonkát és 
füstölthust, majd az egész évén á t pedig a »Speckturmokban« tar
t o t t vastag szalonnát (Boflisch) fogyasztotta. Soknak a sertés volt 
egyedüli húsétele. 

A sertést tavasztól késő őszig, egész a hó leestéig künn tartot
ták az erdőkben a százados fák alatt . Akkoriban volt még tölgyfa 
is elég, és 'a lehullott makkon élt és hizott a sertés nagy csa
patokban. 

(Akkor még nem ment ki a messze faluból a nép kosarakkal, 

u. 
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lapátokkal és seprőkkel makkot seperni, mint ma Udvarhely erdős 
községeiben szokás, pl. Pálfalván stb.). 

Érdekes, hogy a nép már a régi időkben is az erdőn élő csor
dának 6 heten kint (!) vitte ki a sót, mint az manapság is szokás-
Erdélyben. 

Ha nem volt a falu határában scrtéslegelő, béreltek ki a szom
széd községéből, de a sertésnek legelőről mindig gondoskodtak. Csu
pán Beszterce tűnt ki azzal, 1705-ben, hogy a sertéseket a határról 

39. ábra. A szászok serlése (a báznai) Nagyküküllő megyéből, 
„A sertés Magyarországban" cimü munkám számára készült és a Franklin-társulat által átengedett eredeta 

felvétel után. 

kitil tották, és ezentúl ott a népnek — bizonyára elég kárára! — 
a sertéstenyésztést odahaza, házi tartással kellett folytatnia. 

A legelők kevesbedésével, vagyis a szarvasmarhák számának 
növekedésével a sertésállomány is megcsökkent sok szász község
ben egyideig a XVIII. század vége felé. A XVIII. században a ren
dezettebb viszonyok és a gazdasági haladás bekövetkeztével a sertés
állomány is megszaporodott, ügy hogy egy-egy lakosra átlagban az 
egész szász földön 3 darab sertés esett, a mi ma valószinüleg mái-
ismét nincs igy, mert a tagositá.sok folytán a közlegelők it t is meg
apadtak és az erdők megkevesbedésével az olcsó tartási mód is 
megszűnt, tehát a sertéslétszám is megapadt, de még az 1895 óta 
dúló sertésvész i t t is lelohaztotta a tenyésztői kedvet. 
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Dr. Meltzl adatai szerint a szász falvakban 1880-ban 80,16.1 
d rb sertés volt és egy Q mértföldre 663 darab, 1000 lélekre pedig 
320 drb esett (Magyarországban 288 drb), ezen hasznos háziállatból. 
Meltzl 10 községet sorol föl, hol a 80-as években a sertésállomány 
1000—1500 darab között váltakozott, és a többiben is pár százra 
rúgott az állomány. A sertésvész pusztítása óta i t t is erősen meg
csappant az állomány, de még mindig tekintélyesebb számban te 
nyésztik, mint "más nyelvű községekben. 

40. ábra. Közvetlenül Manchesterből (Anglia) imponált Yorkshire koca a Barcaságban. 
A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete eredeli fölvétele után. 

A szétszórt fekvésű szász községekről ujabb időből nincsenek 
megbízható statisztikai adataim. Ismét a barcasági falvakat hoz
hatom föl jellemzésül. Mig Brassó %'ármegye sertéslétszáma 1895-ben 
volt 29,600 darab, a mi 1904-ben 18,000 darabra csökkent le, addig 
ma ismét 23,000 darabra szökött föl, tehát a szászok a sertésvész 
pusztítása dacára sertésállományukat fejlesztik, (ép igy Szeben me
gyében is), addig pl. a székely megyében a sertéstenyésztés erősen 
visszafejlődött. A többi között pl. Csikmcgyében volt 1895-ben 27,000 
darab sertés, .ma pedig van 9,150 darab (1909 évi összeírás). 

A nagyobb sertésprodukció kétféle okra vezethető vissza. Egyik-
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az, hogy a-szász gazdák Brassó és Szeben körül szalámigyárakat 
áll í tottak föl, henteseik a külföldön kitanulva, finoni hentesárut 
produkálnak, és igy a gazdák sertésanyagukat jól tudják és biztosan 
tudják ért-ékes iteni, 

A másik az, hogy a szászok a hússertéseket tenyésztik és ezen 
állat nagyobb szaporaságával (évenként kétszer malactoztatva) és-
gyors fejlődésével egalizálják ki a betegségek miatti veszteségeiket 
és a nagyobb tömegű malacivadékkal pótolják az anyaghiányt! 

A szászok többféle külföldi fajtát megpróbáltak. Volt náluk 
meisseni, mecklenburgi, tamworth, berkshire, yorkshire. Ma meg*-
maradtak a yorkshirenál ott, hol tejszövetkezetük van, és lefölözött 
tejjel tudnak nevelni és hizlalni, mint pl. a barcasági községek, egyébb 
helyeken pedig a báznai sertést tenyésztik, melyet legelőn lehet tar
tani, épugy mint a magyar mangalicát. A báznai sertés eredetét, 
tulajdonságait leirtam már »A sertés Magyarországban« cimü mun
kámban, igy a kit tüzetesebben érdekel, ot t elolvashatja. 

Ezen sertést egy Ehrlich nevű nagyküküllőmegyei Bázua köz
ségi birtokos tenyésztette ki az 1870-es évek elején Angolország-
ból kapott Berkshire kan és ottani mongolica kocával, és miután 
eredete is szász volt és szászok utján terjedt el először a két Küküllő, 
azután más megyékben: igy7 »szász disznó«-nak is nevezik. 

Kitűnő állat, egyesíti magában a kétféle sertés (hus és zsir-
sertés) előnyeit. 

Ekkor támadt föl a kisküküllői és nagyküküllői szőllőtermő vi
dékeken a filloxera, tönkrementek a szőllők, utána a gazdák, a nép 
nyomorba jutot t és Bomániába, Amerikába vándorolt. A nép ekkor 
fogott jobban a gazdálkodáshoz, és a sertéslen .vesztéshez. A báznai 
sertés sok családot mentett meg a nyomortól. 

A brassói és szebeni szalámi és hentesipar már régi időtől 
fogva fejlett és a közeli falvak népénél a sertéstenyésztést is föl-
lenditi. 

A mint a hideg idő beáll, és megkezdődik az üzem, a nép lefö
lözött tejjel és árpával hizlalt finomhusu sertéseit kettévágva, kizsi
gerelve, tehát már félig elkészítve hozza szekereken a gyárakhoz,, 
hol vagósuly szerint, fizetik ki a vételárt. 

A gazda is jól jár, a gyáros is. 
Különben a barcasági falvakban, mióta a brassói nagyarányú 

(Magyarországnak legnagyobb vidéki tejszövetkezetc) tejszövetkezet, 
(mondhatjuk tejgyárnak is) megindult, reátértek a yorkshire sertés 
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tenyésztésére és lefölözött tejjel hizlalására. Tenyészanyagot a föld-
mivelésügyi miniszter által Angliából hozott anyagból kaptak. Egyes 
nagyobb hizlalók Bécsbe küldik a hizlalt süldőiket. 

Baromfitenyésztés. 

A közönséges baromfiak tenyésztésére terjedt csak ki. 
Az erdélyi fejedelemség (Fürstenzeit) idején be kellett a fal

vaknak bizonyos mennyiségű baromfit a főúri udvarokba szállítania. 
A fejedelmi tyukszedő (Fürtsliche Hennenklauber) ha meg-jelent a 
falubani — irja egyik Író — oly kevés baromfi maradt, hogy a 
rókáknak és görényeknek sem igen maradt eledele. 

Érdekes, hogy a régebbi időkben a gerlicét is kiterjedten te
nyésztették. (Ez bizonyára német szokás, mert pl. Mosonmegyében 
a heti piacra szintén sok sváb gazda hoz be kalitkában eladásra). 

1494-ben a nagyszebeni városbíró vett 238 darab gerlicét a 
piacon, darabját 2 dénárért. Tehát sok is volt és olcsó Is ezen ked
ves állatokból. A nép tehát kiterjedten tenyésztette. Ma már ri tkáb
ban látni. 

Nemes fajbaromfiakkal is kísérletezett a gazdasági egyesület, 
és a nemes külföldi fajtákat ő honosította meg a szász udvarokban. 

Nyultenyésztés. 

Házinyulat több szász istállójában láttam- a jászol alatt, a régi 
módon tartva, mert ezen tartást , tenyésztésnek nem lehet nevezni. 
Ujabban néhány pap, tanító és intelligensebb gazda kezdette meg 
a modern irányú tenyésztést különféle fajnyulakkal. 

Selyemhernyó tenyésztés. 

A szcderfáról csak a XVI. századból vannak adatok és az, hogy 
fehér és piros szedret ismertek már. 

Érdekes adat, hogy 1597-ben Mária Krisztina hercegnő hozatott 
magának Fogarasra Szeben vidékéről frissen szedett és nedvesen 
zsákba csomagolt szederfaleveleket. 

„Házinyultenyésztés é s Értékesítés" nyultenyésztői szaklap 
- és nyultenyésztő mintatelep. 

Fajtiszta belga óriás, bécsi kék, ezüst 
szőrme, francia kosorru, normandi hus 
stb., fajnyulak kaphatók. Szerkesztő és 
telep tulajdonos ; Auffenberg János 
tanár Csillaghegy (Budapest mellett.) 
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Schuller Gusztáv azt hiszi, hogy az osztrák hercegnő, ki hazá
jában már ismerte a selyemhernyótenyésztést, Fogarason időzése 
alat t ezzel akarta unalmát elűzni, hogy rosszul sikerült házassága 
miat t hány (kló lelkét megnyugtassa. Ilyenre már volt példa, mert 
ugyanakkor az özvegységre jutot t braunschweigi hercegnő, a selyem
hernyótenyésztéssel foglalkozott, hogy szomorúságában ezen foglal
kozással töltse idejét. 

A szász népnél a selyemhernyótenyésztés nem tudott elterjedni, 
pedig a szederfa (a hernyók egyedüli tápláléka) szépen díszlik. 

Méhészet. 

Az első szász méhészek az erdők vad méheiből szerezték tör
zseiket. Hogy a méhészkedésnek sok apostola volt közöttük, mutatja 
az, hogy már 1283-ban Medgyes környékén, később a legtöbb szász 
faluban a papoknak a mézből is adtak tizedet. 

Hogy ősi módon méhézkedtek, és még egész a legutóbbi időkig 
is, egész a XIX. századig ily primitiv módon méhészkedtek, az kétség
telen, de azért a méhhel való foglalkozás azelőtt jelentékenyen na-
gyobbmérvü volt és a méztermelés mennyiségileg is sokkal nagyobb 
volt a mostaninál, az is bizonyos. 

.Statisztikai adatok nincsenek erre, de az tudot t dolog, és még 
a szájhagyományon kivül a tények is bizonyítják. A hol most még 
néhány méhkas áll az eresz alatt , ott valamikor külön házban vol
tak a méhek és m,ég a kasok igy sem fértek el egykönnyen. Sok 
községről tudjuk, hogy régente híresek voltak nagy méztermésük
ről. Ma már kevesebb az ilyenek száma és ritkábbak a méhészkedő 
emberek. 

Ennek meg is van a magyarázata. 
A régiek lakoniáinál a méz előkelő szerepet játszott, de még 

a szegényebbek asztalánál is ott volt a méz, akár tisztán, akár »sej
tesen«, akár az ételben cukor helyett, akár kancsóban mint édes 
mézbor (»Metes«) mint élvezeti ital, a szőlőt nem termő vidékeken. 
A méznek igy nagy keleté volt mindenütt. 

' De a viasz is keresett cikk volt, főleg a reformáció előtt a 
»katholikus világban«, midőn az oltárnál a viaszgyertya a szentmise
áldozatnál egyik »kellék«. A reformáció óta a templomban a viasz-

Baromfi tenyésztés i cikkek 
keltetőgépek, nevelögépek, etetők—itatok, 
lábgyürük, baromfieledelek, sodronyfonatok 
darálók és morzsolok, tömögépek, hizlaló

ketrecek stb. legnagyobb választékban 

GEITTNER és RAUSCH cégnél 
Budapest, Andrássy-ut 3. 
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gyertyák használata majdnem eltűnt és csak az adventi és kará
csonyi »templomozásnál« van még használatban. 

Még ilyenkor keresi a nép a viaszt, hogy belőle »világot« 
(gyertyát) öntsön, de ez már csekélység a régihez képest és a városi 
viaszgyertyaiparosok is ttnás foglalkozás u tán néztek. 

Világítási célokra sem' használják a viaszgyertyát már, mint 
régente a főúri várak és kastélyokban. A kereskedelem sem keresi 
most már annyira, tehát a termelés is apadt, épugy mint vele együt
tesen a mézé, melyet az olcsóbb cukor kiszorított a falusi kunyhókból. 

Hogy milyen fontos cikk volt a viasz a szászoknál a régi idő
ben, mutatja az, hogy a Bruderschaftban és iparos céhekben a tagok 
büntetését egyidőben nem pénzben, hanem viaszban kellett leróniok, 
és földek haszonbérét is viasszal fizették (XIV. század). 

A méhtenyésztés így állandóan esett és fogyott a méhészkedők 
száma. Föltalálták a modern fakaptárakat (léckeretes rendszer), a 
méhtenyésztés sokat fejlődött tudásban és kezelésben, de fogyott 
számadatokban. 

A kormány segítségére jö t t ezen hanyatló gazdasági ágnak, és 
a méhtenyésztést azáltal is akar ta emelni, hogy csak tiz kas után 
szedett adót, at tól föllebb már a kasok adómentesek voltak, de a 
-viszonyok hatalma erősebb volt, mint a segíteni akarás. 

Ma is rnéhészkednek néhányan a szász falvakban, de oly álta
lános elterjedésről, mint az volt a múlt századokban, ma már be
szélni sem lehet. 

Dr. Meltzl a 80-as évekből 18,638 méhkaptárt említ, mely sze
r in t 1 • mértföldre 154 kaptár és 1000 lakosra 74 darab esik 
(Magyarország egész területén ugyanakkor 40 kaptár) . A vegyes-
ajku falvakban szerinte az arány rosszabb, mint a tiszta szász köz
ségekben, mert az qláh nem méhészkedik. A szászoknál is az intelli
gens elem (pap, tanító) és a jobblelkületii kisgazda, ki ezen páratlan 
es áldásos kis állat i ránt érzékkel viseltetik. I t t is így van, mint, 
az erdélyi székelynél, hol a falu legjózanabb, legbékésebb lelkületű 
emberei rendszerint a méhészek! (Tapasztalatom szerint a józan, 
szorgalmas népnél mintegy fokmérője a nép lelkületének a mé-
hészkedés I) 

A méhészet legjobban van kifejlődve a gazdaságilag is legin
telligensebb barcasági falvakban, hol 200—500 kas méh is van 1—1 
községben és szőllő nem teremvén, a mézbort is isszák. 

I t t is állott föl a legelső méhész egyesület, és i t t hozták be leg-
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először a szalmakasok helyett a modern deszkakaptárakat. A téli 
gazdasági továbbképző iskolákban és fafaragó tanfolyamokban most 
már a szászok más falvaiban is tanítják a fiatalságot a méh kaptá
ruk házi készítésére. 

A barcasági 13 szász községben 1896-ban a méhészet így ál lot t : 
5580 kaptár méh volt kaptárban 
1663 „ „ „ kasban 

Produkció volt 310 q méz 27 q viasz, összesen 24,037 kor. ér
tékben. 

A szász falusi gazdák kezében levő állatállomány értéke. 

A szász gazda kezében levő állatállomány értéke igen tekin
télyes. Ha megközelítő képet akarunk nyerni, ügy ismét ár. MeltzJ-
nek a 80-as évekről szóló statisztikájához kell fordulnunk. Ujabb 
adatok ha vannak is, de nem mérvadóak, mert mint a népességi 
statisztikánál megemlítettem, az állami statisztikai fölvételek után 
nem indulhatunk el, mert nem mindenben vonatkoznak a tulajdon-
képeni szászokra. 

A 227 szász község állatállományának értéke, ha egy szarvas
marhát átlagban 100 koronával, «egy lovat 80 kor., egy sertést 24 
kor., egy jiihot és egy kecskét 8—8 koronával mint át lagárakat szá
mítunk, volt 1880-ban 22.930,660 korona. Azóta a minőség is javult, 
árak is emelkedtek, igy 30 millió koronára tehetnénk az akkori állat
állomány értékét. 

Meltzl 15—20 községet sorol föl, hol az állatállomány akkori 
értéke 250—500,000 koronára tehető mérsékelt számítással, de a, 
szegényebb (volt jobbágy községekben is, melyek sokkal szegényeb
bek a volt szabad szászoknál) községekben is 8—10,000 korona a leg
kisebb állatérték. 

Arra, hogy a vegyesajku községekben mennyi a szász és mennyi 
a nemszász nép kezében levő állatállomány értéke, pontos adatok 
nincsenek. Meltzl becslés alapján ügy nézi, hogy circa 70—80 o/o-« 
az értéknek szász kézben van (a 80-as években). 

Jellemző tény az is, de számokkal eddig még nincs kitüntetve, 
hogy egyenlő föld és más gazdasági viszonyok között a szásznak min
dig nagyobb az állatértéke a gazdaságában, mint a más nemzetisé
gűnek, továbbá az, hogy ugyanazon lélekszámú és birtoknagysága 
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két vegyesajku község közül ott, hol a szászság van többségben, az 
állatérték nagyobb, mint ott, hol pl. az oláhság van többségben, és 
a szászság van kisebbségben. 

Ma az állatállományuk ha nem is több, de jelentékenyen érte-
.kesébb. Ha tehát a 80-as években Meltzl dr. pontosan 23 millió 
koronára becsülte az erdélyben szétszórtan fekvő falvakban élő szász, 
gazdák állatállományát, ügy ma az értékesebb állatokkal azt még 
egyszer annyira, tehát 46 millió koronára bátran föltehetjük. 

Stefáni szász iró szerint Daróc vegyes lakosságú és elmaradt 
gazdálkodású szász községben az adatok a következők: 

Egy középszerű szász kisgazdánál az átlagos állattőke 1652 kor.,, 
az oláh kisgazdánál az átlagos állattőke 906 korona, egy középszerű 
szász kisgazdánál esik á t lag a gazdaságra 6'4 darab számos állat, 
egy középszerű oláh kisgazdánál esik á t lag a gazdaságra 3'9 darab 
számos á l la t ; egy középszerű szász kisgazdánál az átlagos áBatérték 
103 korona, egy középszerű oláh kisgazdánál az átlagos állatérték 
92 korona. 

(Megjegyzendő, hogy i t t még fehér marhát tartanak, melynek 
az átlagsulya is, értéke is jóval kisebb, mint pl. a barcaságiaknál, a 
pinzgaui és simmentháli marháknál és pinzgaui lovaknál). 

Tejgazdaság. 

Az erdélyi szász a régi időkben a tejgazdaságra nem fektetett 
súlyt. A tehenek tejét a borjúval szopatták ki és azon tejet, mely 
még az akkori primitiv gazdasági viszonyok között megmaradt, a 
háztartásnál használták föl, mint édes és mint aludt (savanyított) 
tejet. Csak később, a városok fejlődésével, tehát a lakosság szapo
rodásával kezd a közel levő falvakból tej és vaj a piacra kerülni, de 
az is jelentéktelen mennyiségben. 

A tehénsajtról az első történelmi ada t a XVI. századból szól, 
mely szerint a megmaradt és fölhasználni nem tudott tejből sajtot 
készítettek Nagyszebenben, és azt nagyobb lakomák után az asz
talnál »szervírozták« mint ritkaságot. Későbbi adatok arról szólnak, 
hogy falusi gazdák a városi hivatalnokoknak vajat és tehénsajtot 
hoztak ajándékba (1747). 

A tejgazdaság csak az ujabb időben kapott lendületet, .midőn 
Würtenbergből jöttek német telepesek, Erdélybe a szászok közé, és 
ők hazájukból — hol már a tejgazdaság virágzó volt — a gazdaság 
ezen ágát i t t is meghonosították. A szász - - elég csodálatos - - a 
tejgazdaság iránt nem mutatott régente sem nagy érzéket, sőt még 
ma sem mutat, ő inkább a szántóföldi termelés iránt érdeklődik. 

Ez elég csodálatos, de így van. 
De nemcsak a szásznál van ez Erdélyben. így van a székelynél 

is. A tejgazdaság egész Erdélyben az oláhok kezében volt ősidők 
óta, de — juhokkal. A juhsajt, juhturó készítés, a fejős juliászat, 

. 
I 
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nz esz tenázás , t i sz tán o láh pász to rkodás jel legű, és o láh juhászok 
k i k e t »bácsok«-nak, a sa j tkész i tő t ped ig »majom-nak h í v j á k ; a mes 
terei ezen fogla lkozásnak. í g y a székely is, szász is lenézett foglalko
zásnak m i n ő s í t e t t e r égen t e a te j je l , vaj ja l való m a n i p u l á l á s t . 

Erre érdekes és jellemző eseteim voltak Udvarhelymegyében a székely, 
földi miniszteri kirendeltségnél. 

Midőn ott az addig teljesen ismeretlen tej szövetkezeteket kezdettem egy
másután létesíteni, végtelen sok nehézség gátolt a haladásban. A köznép mint 
ismeretlentől, félt az új intézménytől és végtelen bizalmatlansággal ment bele 

•sí szövetkezetbe. Később meg a másik végletbe jutot t : és- a tejet vizezte, 
lefölözte, egyszóval manipulált. Szerencsére kiváló, derék papokat, tanítókat 
sikerült ezen önzetlen, terhes, de a falu népére áldásos intézmény vezetésére 
megnyernem, kik beletanulva a tejvizsgálatokba, egész kis laboratóriumokat 

4L ábra. Oláh bácsok (.majorok-) tejkezelése a havasi juh esztenán. 
Scliill Imre kir. gazd, tanár amateur fölvétele. 

"kellett berendeztetnem, hogy a tagok egynémelyikéaek manipulációit meg
akadályozhassuk. Mintán az ilyen tej vissza lett utasítva, természetes, hogy 
nem ment a dolog simán, pláne, ha a vizezett tej épen .a főbb 'emberektől 
jött. Egy darab idő múlva épen a legjobb tejszövetkezeti elnökök jöttek 
hozzám, hogy tisztségükről leköszönjenek, mivel most Őket „bacsóknak"', 
..majoroknak" csúfolják és vége a tekintélyüknek. Hogy sikerült őket vissza
tartanom a loköszönésről — az már nem ide tartozik. 

Az erdé ly i szász gazdaság i egyesü le t évi közgyűlése in a m. kir . 
fö ldmivelésügyi min i sz t e r ú r képvise le tében megje lenő Pirkner 
János min i sz te r i t anácsos u r n á k be fo lyásá ra és fö lb i z t a t á sá ra u jab
b a n kezdenek csak ez i rányban meg indu ln i . Szeben megyében van m á r 
n é h á n y tejszövetkezetük, r é sz in t t e j szá l l i t á s ra a szebeni p iacra , r ész in t 
v a j g y á r t á s r a . 

Ezek közül l eg rég ibb (1899) a keresz ténysz ige t i , me ly 1908-ban 
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191 q. vájat g-yártott, 411,939 liter tejet forgalmazott és 53,000 kor. 
bevétele volt. 

Ugylátszik tehát, hogy ha nekiindulnak, igen szép eredménye
ket érnek el. 

A legimpozánsabb és legnagyobb tejgazdasági vállalatuk a 
•Í brassói tejszövetkezet, mely impozáns méreteivel és forgalmával az 

egész ország vidékén — egyedül álló. 
Ezen tejszövetkezet (melyet később behatóbban ismertetek), 

forgalmáról képet nyerhetünk, ha az 1908. évi adatokat tekintjük. 

42. ábra A brassói tejszövetkezet gyárépületei és a barcasági falvakból ruganyos 
társzekerekkel hozott tej kirakása. 

Eredeti fölvétel után. 

A kép nem teljes, mert a szárazság és takarmányhiány miat t 
a beszállított tej — más évekhez képest — jelentékenyen megcsök
kent, tehát a forgalom is megapadt. 

A szövetkezet forgalma volt 1908-ban 3.040,432 liter, melyből 
(a megmaradt tejből) 668 q. vajat gyártott. 

Érdekes, hogy a brassói tejszövetkezet ma már termékeinek 
— az általában kevés theavajat fogyasztó Erdélyben — az ország" 
határain kivül kell, hogy piacot keressen. A mint értesülök, a Balkán 
államokban állit föl legközelebb eladási csarnokokat. Miután »kelé-
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tcn« a lejtermelés végtelen gyenge lábon áll — hihető, hogy a vál
lalkozás ki fogja magát fizetni. 

A tejtermelés áldásos voltát mutatja azon pénzforgalom, melyet a bar
casági községek a tejtermelésből egy jó takarmánytermelő évben elérnek. 

Dr. Jeckel Frigyes szerint forgalmaz évenként tejből: 
'i . j t t n t ^ i i i g j t ü ü ü t n i l l íui^aoiücwi t; v ü i i i \ . * j i i i , i 

liter 
jCJÍtUL . 

forint 1. Kercsztényfalva község 970,000 65,000 
2. Szászhermány község 180,000 10,000 
3. Vidombák község 600,000 36,000 
4. Prázsmár község 20,000 1,800 
5. Szentpéter község 531,630 26,700 
6. Botfáin község 280,000 19,900 
7. Rozsnyó község 736,000 45,300 
8. Feketehalom község 360,500 21,900 
9. Földvár község 19.000 1,300 

10. Földvári földmives iskola 14,000 700 
11. Volkány község 100,240 6,000 
12. Höltövény község 150,000 9,500 
13. Szászmagyaros község 18,000 1,460 
M. Yörösmurt község 7,300 C60 

összesen 4.011,400 246,220 = = 492.410 
koronát. 

A .lefölözött tejjel i t t nincs az a sok kellemetlenség, mint a 
tejszövetkczctes székely községekben, hol nem akarják a tejszállitó 
tagok visszavinni. A szász szivesen fizeti a 8—16 kilométerről Brassó
ból kocsikon visszahozott sovány tejet drágábban is, csak kapjon, 
hogy yorkshire süldőit és borjúját vele takarrnányozhassa. 

A már emiitett tanulmányi kiránduláson lát tam a szász köz
ségekben, hogy a nagy nyári munkaidő alat t (augusztus) a tejgyüjtő 
csarnok előtt, délelőtt 11 órakor 60—80 gyerek, asszony és öreg 
ember várakozott különféle edényekkel. Kérdésemre a válasz ez volt: 

— A Brassóból a tejszövetkezetből visszajövő sovány tejet hozó 
szekereket várják, hogy a lefölözött tejet megkaphassák. 

A paraszt portákon pedig nyugtalanul futkároztak a szép 
yorkshire süldők is, hogy a várvavárt tejet megkaphassák. 

A szebenvidéki tejszövetkezetek viszont a lefölözött tejből óriási 
(sokszor 60—80 centiméter átmérőjű) sovány sajtokat készitenek, és 
a nagyszebeni juhturógyáraknak szállitják le, hol azt megőrölve, a 
juhturó közé keverve, mint munkásturót értékesitik és küldik az 
•erdélyi nagy fafürészgyárakba a munkások élelmezésére. 

* 

Falusi tej szövetkezetekről lévén szó, miután lesznek talán az 
olvasók közül olyanok, kik akár gazdaságukban tejgazdaságot akar
nak fölállítani, akár községükben az áldásos tej szövetkezetet (de 
•csakis tagosított községben ajánlható!) akarnak létesíteni, saját gya-
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korlatomból ajánlhatom nekik a két legfontosabb eszközben a Sepa
rator ban és vajköp ülőben azt, amit én Udvarhely megyében 18 tej-
szövetkezetet létesítve, bőven kipróbáltam. 

A köpülök közül a Victória (forgatható hordó) köpülőt ajánlom. 
A separatorok közül pedig a belga 'Melotte tejfölözőt. Én eleinte az 
Alfa separatorokat áll í tottam be, de mintán egy könnyebben hajtható, 
élesebben fölöző, könnyebben kezelhető gép beszerzésére hajtottak 
a falusi viszonyok (hogy pl. asszony is hajthassa a gépet, a mi az 
Alfánál ki van zárva) szakértők tanácsai után jöttem a Melotte gépre, 
és mondhatom nagyon meg voltam velők elégedve. Ez nem akar 
reklám lenni, pedig annak látszik. 

A gazdasági igavonó állomány. 
Az aránylag nagy állatállomány, és annak a müvelés a la t t i 

földbirtokhoz való viszonya adja meg a helyes erdélyi gazdálkodás
hoz a kulcsot. Epen Erdélyben fontos ez a kérdés, mert a sovány 
és gyengén termő földnek sok trágya kell termőereje fönntartásához, 
és a nehéz müveletü tömött agyagtalajnak, vagy köves földnek nagy 
igaerő kell a helyes megműveléséhez. 

Meltzl pontos adatai szerint a szászok ebben a tekintetben 
igazán jól állanak. 

Igavonó gazdasági ál latuk volt a szász községeknek 1880-ban 
40,644 drb ló és 47,753 ökör, összesen tehát 44,198 pár. A művelés 
a la t t i földterület (szántó, kert, rét, szőllő) összesen 672,988 hold. 
Egy pár igás állatra esik tehát átlag 152 holá, Ha pedig csupán 
ŰZ eke alatti, szántóföldet vesszük, esik 98 hold. 

Még kedvezőbb az arány, ha a községeket aszerint vizsgáljuk, 
hogy a szászok a lakosságnak többségét, vagy kisebbségét teszik-e ki ? 

A következő érdekes adatokat látjuk: 
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ä) hol a szászok kisebbségben vannak: esik 1 pár igásállatra 
müvelés alat t i földből 265 hold, csupán szántóföldből 173 hold; 

b) hol a szászok többségben vannak: esik 1 pár igásállatra mü
velés alat t i földből 139 hold, csupán szántóföldből 90 hold. 

Eszerint a szászok a földbirtok nagyságához arányítva még-
egyszer annyi igásmarhát tartanak, mint a nemszászok. 

Ez magyarázza meg a jobb földművelést és nagyobb termésát
lagaikat, mellyel a másnyelvü gazdatársaikat fölülmúlják. 

A fönt közöltek azonban csak átlagszámok. Ha most ezen kér
dést (a fontosságánál fogva megérdemli, hogy megelemezzük) tovább 
feszegetjük, még érdekesebb adatokhoz jutunk. 

Nagy különbség van ismét a szabad szász és volt jobbágy köz
ségek állapotai között. 

A volt jobbágy községek és kisebbségben levő szász lakosságú 
községek közül 21 községben egy pár igásállatra esik az összes müve
lés alat t i földből: 

41—44 hold 8 községben 
45—49 „ 4 
51—53 „ 3 
60—69 „ 3 
84—87 „ 2 

108—00 „ 1 
Ezek a legrosszabb állapotok. 
Viszont a szabad szász községek közül a legjobb viszonyok van

nak 32 községben, hol esik: 
37 
56 
69 
71—7-8 
8-2—8-7 
9-1—9-7 

Ezeknél a falu vagy tiszta szász vagy túlnyomó része szász és 
szabad szásztelep volt. 

Az erdélyi gazda nemcsak darabszámra ta r t sok állatot, hanem 
földbirtokához, helyesebben gazdaságilag müveit földterületéhez 
viszonyitva is sok álla,tot tar t . Ebben a szász sem kivétel. 

Stefáni Károly, a nagyszebeni szász egyházmegyei birtok igaz
gatója Daróc községről irt gazdasági monográfiájában, az állatokat 

37 hold. 1 községben 
56 

i-( 

69 1 
71—7-8 „ 9' 
8-2—8-7 „ 8 
91-9-7 „ 12 
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nagy ál latra (Grossvieh = számos ál lat) ügy szániitja át, hogy egy 
darab számos állatnak (500 klgos állatot véve) számit = 1 darab 
lovat, vagy = 3 darab csikót, vagy = 1 darab felnőtt szarvasmarhát, 
vagy = 3 darab növendékmarhát, vagy = 12 darab juhot, vagy 
— 20 éves bárányt, vagy = 5 darab felnőtt sertést, vagy 10 
darab süldőt. 

így most esik Darócon egy darab nagy ál latra = 24 kath. hold 
müvelés alat t i föld, vagyis 1 holdra esik 042 drb nagy állat, vagyis 
100 kath. holdra 42 darab nagy állat. Tehát még ebben a gazdasá
gilag elmaradt vegyesajku szász községben is nagy arányszámok 
jönnek ki. 

Ha most az állatállományt a szokott kétféle kategóriába osztjuk 
azaz: igásállatra és haszonállatra bontjuk, akkor még élesebb kü-
lömbséget látunk. 

A gazdasági üzemtan azt tanitja, hogy egy gazdaságban, a 
haszonállatok (azaz, a mely nem igásállat) számának legrosszabb 
esetben is háromszor annyinak kell lennie, mint az igásállat lét
számának. 

Darócon ellenben, és a legtöbb alt iandi ( tehát már a Barcaság-
ban nemi) szász község-ben a kisgazdáknál azt látjuk, hogy az arány 
egészen ferde, mivel 1 rész igásállatlétszámra T4 rész haszonállat-
létszám esik, azaz a haszonállat nem sokkal több, mint az igásállat. 

1. Igaz másrészt az is, hogy a határvonalat nehéz az ily kis
parasztbirtokon megvonni a haszonállat és igásállat között, mert pl. 
a tehenet, mely typusa a haszonállatnak, igázzák, a hasas kancával 
fuvaroznak, sőt magát az igazi t ipusát is az igásállatnak: az igás
ökröt is ügy használják, hogy a vásárokon folyton csereberélik, t ehá t 
féligmeddig az igázás mellett még féligmeddig hizlalják is. 

így azután kijön Stefáni szerint az igásállatlétszámra egy nagy 
pazarlás, mer t egy darab igásállatra esik 7 8 kath. hold műveleti 
föld, (szásznál 8 1 kath. hold oláhnál 70 kath. hold), a mi nagyon 
kevés, azaz egy hold földre igen nagy igásállatlétszám esik, a mi a 
gazdasági üzemet erősen megdrágítja. 

Magyarázható ezen igáserő pazarlási szisztéma — mely egész 
Erdélyben általános — azzal, hogy a talaj nehéz müveletü, gőzeke 
nincs, és főleg azzal, hogy a zord klima alat t későn tavaszodik, korán 
»telelődik«, tehát a gazdasági munkák összetorlódnak, és akkor az 
év egyébb részében kellőleg ki nem használt igaerő túlságos kihasz
nálásnak vettetik alá rövid időközökben. 
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A tulnagy igáserő létszám regié költsége viszont nem nyomja 
nagyon a gazdaságot azért, mert az erdélyi kisgazda az ökreit, lovait 
a vásárokon cserélgeti és igy majd minden eladásnál hasznot nyer. 

* 
Az állatlétszám és a takarmánytermő terület közötti arány, 

általában még kedvezőtlenebb az erdélyi szász községekben. 
A legeltetési idény a lat t augusztusig még nem érezhető a legelő 

túlterheltsége, de a kisült legelők beállta u tán — annál inkább. így 
azután meg a legeltetési idény a la t t is kell a »hazajáró csordát« 
éjjelre istállóban etetni, hogy megélhessen. 

Darócon 1 darab nagy ál latra 12 k. hold legelő esik. Ez pedig 
igen kevés, mert a legelő i t t is gyenge talajú és fütermésü. A köz
legelő tehát i t t is — mint majdnem mindenütt Erdélyben — túl
terhelt. 

A téli 7-Ví hónapi (szeptember közepétől — május l-ig) téli 
takarmányozási idény alatt — általában, de főleg az elmaradtabb, 
mesterséges takarmányt keveset termelő községekben, az állatállo
mánynak alig elég a takarmánya, nemcsak minőségileg, de mennyi
ségileg is, és nemcsak táparány illetve keményitőérték szerint (még 
a legszűkebb számítással is) hanem még a: rideg valóságban is. 

így az ál lat megtanulja a szalmából, tengerikoróból, polyvából, 
heremagpolyvából élni és — koplalni. 

Stefáni számítása szerint Darócon a szász gazdáknál az álla
toknak ratíonális takarmányszükséglete a termelt takarmánnyal csak 
63°/o-al, a román gazdáknál pedig csak 27%-al van födözve. 

Sajnos! ilyenek a viszonyok sok szász altiandi községben, nem 
beszélve a más (székely és oláh) kisgazdákról! 

Tessék most ilyen viszonyok között rationábilis állattenyész
tést űzni és nyugati kulturmarhákat tartatni , melyeknél a nagyobb 
hasznot csak a »szájon bevett« eleséggel lehet kihozni I 

Igaz az is, hogy Stefáni adatai a fehérmarhát és bivalyt te
nyésztő Darócra vonatkoznak, mely különben is egy gazdaságilag 
elmaradtabb község. 

Ilyen község most már általában kevesebb van, vagy legalább 
is — apad, de viszont növekszik a gazdasági kultúra terjedésével 
az okosabban gazdálkodó községek száma. 

Sajnos, a Barcaságról adataim nincsenek, pedig azok már »job
ban festettek« volna. 

Állatgondozás, takarmányzás, értékesítés. 

Mint egyik író cikkében olvastam, Erdélyben a »kefe és vakaró« 
— drága, tehát nem igen jut reá pénz, — igy nem igen jut belőle, 
vagyis munkájából az állatnak sem. Ez általános szokás a kisgaz
dáknál tényleg Erdélyben, hol G. Krafft azon mondását, »hogy a 
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gazdasági kultúra fejlődésével a gazdáknak előnyösebb az, ha az 
á l la tok darabszámát csökkentik, de viszont az összélősulyt emelik«, 
nem igen respektálják. Ma még Erdélyben általában a kisgazdák 
azon elvnek hódolnak, hogy sok ál latot tartsanak, azaz a számra 
fektessék a fősúlyt, nem pedig a minőségre. 

Eleinte szóval, tettel, tollal küzdöttem a működésem terén ezen 
«Ív ellen, de bevallom: később jobbnak láttam, ha meghagyom a kis
gazdákat az ő elvük mellett, mer t beláttam, hogy — Erdélyben ma 
még bizony a viszonyok nem fejlődtek odáig, hogy a nyugati kultu
rális gazdáknál szokásos állattenyésztési és tar tás i elveket a gya
korlatban megvalósitsuk. Egyszóval az ottani extensiv, primitiv viszo
nyok között a kisgazda inkább pénzel a kisértékü, de sok, mint nagy-
értékü, de kevés állatja után. 

Ezen szabály alól a szászok sem kivételek. A kulturális Bar-
caságon már mások a viszonyok és i t t már nem annyira a quanti-
tásra, hanem inkább a qualitásra is néznek. I t t azonban a viszonyok 
is sokkal mások, mint a szászoklakta egyébb helyeken. I t t már olcsóbb 
a kefe és vakaró, tehát jobban is koptatják az állatok bőrén, mint 
egyebütt, más szóval az ál lat gondozására, tisztítására, etetésére már 
nagyobb gondot fordítanak, mint más szász vidéken. 

Jellemző, hogy a székely vidékeken a tavaszi vásárokra fölhajtott 
szarvasmarhának két hátsó combján ott van vastag lepényekben ragadva 
•(de még hogyan odaragadva! még késsel sem lehet levakarni!) a hathónapos 
trágya kemény páncélrétege. Ettől csak a szőrvedlés után tudja szegény pára 
magáról szarvával vagy nyelvével megszabaditani, mert ugyan emberkéz 
•(hacsak Magyarországba nem kerül vásárokról!) attól meg nem szabadítja, 
sőt még a legtöbb kisgazda ezt még szereti is rajta. 

Érdekes, hogy Erdélybe jövetelemkor a miniszteri kirendeltség által 
rendezett állatkiállitásokra is igy hozták az udvarhelyi székelyek dijjazásra 
szánt marháikat. Midőn az ily gondozatlan és vakarőt, kefét nem látott állatot 
a dijjazásból kirekesztettem, vagy 2—3 fokkal lejebb dij jaztattam: mily nagy 
méltatlankodás támadt belőle. Későbbi években, midőn a nép már kellőleg 
ki lett tanítva, már egészen szépen megtisztogatott állatok kerültek a 
dijjazásokra. 

Az elmaradtabb szász falvak gazdái sem igen külömböznek a 
székely vagy romántól e tekintetben, noha enyhítő körülmény a ke
vés szalmatermés, a sok állatnak talán sohasem elegendő álom meny
vés szalmatermés, a sok álaltnak talán sohasem elegendő álom meny-
nyisége, a rossz padozatú istállók és az is, hogy a nagy állatállo-

Állattenyésztési, gyógyászati, ápolási cikkek, 
továbbá VASS-féle sertésvakarozó ivek, fülbélyegzők, 
csíptetők, jelző márkák, bika- és kan orrkarikák, Dorner-
féle malac szoptató edények, nyirógépek, ökörpatkók, 
: : stb. beszerzési forrása: : : 
GEITTNER és RAUSCH Budapest, Andrássy-ut 8. 

I 
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mányt elég a gazdának etetni és itatni, és tisztogatásra az emberi 
kéznek rnár ideje sem igen jut. 

A mig a kultúra oda nem fejlődik, hogy az ál lat tar tási elv a 
Krafft-féle tételnek nem hódol, addig az állatok gondozása is a régi 
extensiv irány mellett marad. 

A mig a szecskavágóra azt mondják, hogy »legjobb szecskavágó-
az én kétéves tinómnak a foga« — addig nem lehet valami sokkal 
jobb vélemény a kefe és vakaró felől sem. 

Az állat tartásnál az etetés tekintetében már nagyobb gondossá
got látunk székelynél, szásznál egyaránt, de csak akkor — ha van 
mit etetni. Az utóbbi évek szénainsége mia t t bizony szánalom volt 
a tavasszal legelőre kihajtott marhacsordát végignézni. Alig tud ták 
az elkoplalt, sovány állatok kivonszolni magokat a kissé dombosabb 
legelőkre. Hogyne, mikor az elv az, hogy »sok állatot tartsunk«, és-
6 darab állatra való téli takarmányra tar tanak tiz darbot. 

A szász máx i t t inkább kivétel, mert általában jobban étet mint 
a más erdélyi nép. Mig a székelynél a korpa, szecskavágó ismeretlen 
volt az ujabbi időkig: addig a szász már mindkettőt régóta hasz
nálja, sőt midőn a lentermelés volt a régi időkben nagyon elterjedt,, 
olvassuk, hogy a len rostját (szálát) szövésre, olaját az étkezésre, 
pogácsáját pedig takarmányozásra használták. Mig a székely főta-
karmánya a széna, addig a szász lóbabot, gabonát, korpát, sőt melaszt 
(cukorszörpöt) is használ már jó ideje. Mig a székely tejszövetkeze
teknél a lefölözött tejet nem lehet a néppel visszavitetni, hogy ser
téssel, borjúval ezen olcsó és kiváló protcindus takarmányt föletesse 
(itassa), addig a szász gazdák már sorrend szerint vannak előjegyezve 
reá, mert nem is j u t naponta mindenkinek. 

Mig a székelynél, oláhnál a tengeriszár csak alomértékü, vagy 
szénainség idején az állat igazán csak kínjában »szivarozgat« rajtái 
a hosszú téli éjjeleken a jászolba kévénkint odadobott száron, addig 
a szász eladja szénatermésének egy részét drága pénzen, a kapott 
nyereségen több család összeállva vesz magának tengeriszártépö gépet 
és a tengeriszárt megtépve, elvermelve szépen föleteti utolsó fosz
lányig, ál latai t tehát olcsón tudja kitelelni, a takarmányelőkészitő 
gépek okos fölhasználásával. 

Mióta a mümalmi korpa olyan gyenge dolog (»jó malom — rossz! 
korpa, rossz malom — jó korpa«) azóta zabot és másodrendű gabonát 
darál össze és eteti föl korpa helyett. 

A barcasági gazdák takarmányzására mondhatni: áldás, 

„Nicholson" gépgyár r.-t. Budapest 
VI. Váci-ut 17. 

AJÁNLJA ÁSVÁNY-FÉLE, 

~ tengeriszártépőgépeit. -
Egyedüli gép, mely a tengeriszárat teljességéber* 
: : felétethető módon dolgozza fel. : -

•W* Ismertetést kívánatra bérmentve küld. •*»• 
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a cukorgyártól visszakapott répaszelet és a bevermelt cukorrépa-
levél és fej. 

Marhahizlalással azóta is foglalkoznak Barcaságon, mióta a 
cukorgyárnak nagyobb arányban termelnek cukorrépát, és Yorkshire 
süldőhizlalással pedig azóta, mióta a brassói tejszövetkezettől lefö
lözött tejet kaphatnak. 

Lám! ezen két iparág- minő új, eddig nem létezett gazdasági 
iizemágakat — tehát új jövedelmi forrásokat nyitott meg a gazda
ság számára. 

Az állattakarmányozási és hizlalási viszonyokat, a gyakorlati 
eljárást is, és a tlieoretikus ismereteket is igen előnyösen befolyá
solja még két dolog: a szász gazdasági egyesület vándor szaktanári 
intézménye is, és a médgyesi és földvári gazdasági iskolák és a 
továbbképző gazdasági tanfolyamok. 

öröm nézni az ilyen jobb, tanul t parasztgazda istállójában a 
fehérre meszelt falon, a takarmányozási tabellákat szépen berámázva 
és kifüggesztve. 

Az állatértékesités majdnem mindenütt a vásárokon nyer lebo
nyolítást. Erdély igazán a vásárok hazája. Ha összeszámítanánk a 
mi t az erdélyi nép az év során a folytonos vásárra járásával munka
napok helyett elcsavarog: rettenetes sok óra és nap jönne k i ! 

Mert még akkor is elmegy »körülnézni« ha — sem venni, sem 
eladnivalója nincs. Ez az erdélyi népnek olyan mulatság, szórakozás
féléje és jó alkalom arra, hogy a zsebében »viszkető« néhány garast 
elmulassa. Egy vásár (az állatvásár) 3 napig tart, azután jön a 
kirakó vásár 2 nappal, tehát = 5 nap! 

A vásárok elég látogatottak és r i tkán van panasz, hogy a föl
haj tot t állatokat eladni ne lehessen. 

A nagyobb községek és városok hetivásárain az apróbb állatokat 
lehet értékesíteni. A tojásért »szedők« jönnek a falvakba. Az értéke
sítési viszonyok ellen panasz nincs. 

Hogy nagyobb városokhoz közelebb fekvő falvakban az értékesí
tés i viszonyok is jobbak — az magától értetődő. 

A tejet, bárányt, baromfit, malacot, juhtúrót, hízott sertést 
igen jól, sőt drága árakkal lehet a kisgazdának eladni, mert Erdély 
városai épen azért oly drágák — sőt sokkal drágábbak, mint a 
»magyarországiak« — mert i t t kisebb a termelés,' tehát gyengébb a 
kínálat a kereslettel szemben. 
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Okos mondás azért is ,az, hogy: »minél jobban megyünk nyu
gatról keletre, a megélhetés annál drágább, mivel a termelés is-
alacsonyabb niveaun áll«. 

Az állatok és állati termékek adásvétele Erdélyben leginkább' 
Szembecslés ál tal történik. 

(Érdekes, hogy a székely a juhgyapjut, tollat, szőrt is »vékával«,, 
űrmértékkel adja!) 

A szászoknál azonban a sutyszerinti adásvétel dívik, tehát a 
>>mázsa beszél«. Már a szásznál a kereskedő nem boldogul oly köny-
nyen, mert a sulyszerinti adásvétel — »tisztább munka« eladóra is, 
Vevőre is. 

A székely a szénát szekérben adja. Van kétféle mértéke: »tör-
vényterü«, azaz egy hosszú szekér »egész vágás szekér« (talán 1 öl 
magas, 1 öl széles, 2 öl hosszú) megrakva; a másik a »félvágás szekér« 
azaz egy ló-szekér. Egyiken lehet 8—10 q. széna, másikon 4—5 q. 

Bizony sokat csalódtam Udvarhelyen, midőn lovaimnak a piacon vet
tem szénát, mert csak később jöttem arra rá, hogy a széna ínség idején, 
egy „törvényterü szekér" szénát inegvévc 30—40 forintért, a nagy szekér 
Szénát alig pár perc alatt hányták be kocsisaim a padlásra. — Igen, mert 
a szénának csak a külső része volt tömött, belül laza, hegy a kocsis a 
hyomórudat levéve, tejig süppedt bele a szénába. Később tudtam meg, hogy 
a. I ! . . . i székelyek a szekér belsejébe a szénát, az odavitt asztalról töltik 
meg. A megrakott szekér mutatós, sokat sejtet, de belül — üres. 

A szász a szénát is, terményeit is, tűzifát is, mind súly szerint. 
adj a-veszi. 

Brassó és Szeben körül a sok hentesáru és szalámigyár miat t 
igen kifejlődött a sertéshizlalás, ügy, hogy a falusi nép télen — mikor 
saison van — a hízott sertését leöli, és megtisztítva, kizsigerelve, 
kettéhasítva fej és lábak nélkül viszi be a városi henteshez és vágó' 
•súly szerint lemérve adja el. Mindkettő jól jár, és így ez egy nagyon 
okos dolog. 

A barcaságiak nyáron tejjel hizlalt yorkshire süldőiket waggon-
számra Bécsbe küldik, cseh henteseknek, hol »prágai sonka« készül 
belőlük Bécs külvárosi hentestelepein. 

Speciális juMrtékesitési mód még Erdélyben a »tejes bárányok 
eladása«. 

A sok erdélyi jxihturógyárosnak érdeke ugyanis az, hogy már 
januárban kapjon friss juhtejet, hogy az akkor igen drága »csemege 
juhtúrót« készíthesse. 

Hízott- és soványsertések vételét és eladását legjobban és 
; : legpontosabban eszközli: : : 

^=r ÜHh REZSŐ sentésbizomémyos rr^: 
: : Budapest, VIII. Népszinház-utca 22. : : 
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Az ilyen vidéken a juhos gazdák (oláhok, székelyek) nem ellet
nek áprilban, hanem már januárban. Ez drágább ugyan, mert a (hasas) 
juhot igy ogész télen jól kell tar tani (mig a későbben ellőt lehet 
koplaltatni is), de miután a január—februári bárányoztatásnál, tehát 
a korai juhtcjfcjésnél a gyáros a juhsajtot 60—80 %-al drágábban 
veszi meg, mint nyáron (nyáron 1 klg. juhsajt 30—40 krajcár, télen 
60—80—90 krajcár) — igy kifizeti magát. 

A tejfejésnek akadálya azonban — a bárány. Igy a juhturó-
gyáros átveszi a gazdától a bárányt (»megszabadítja tőle«) és leölve 
értékesiti, hogy a gazdától minél több juhtejet kaphasson. 

Igy temádt az újságokban tavasszal hirdetet t »leölt tejes 
bárányok« expedicionális üzlete, mely ma már mindenütt elterjedt. 

(Ilyenformán jár el az ál talam megalakított »Székelyudvarhelyi 
csemegejuhturógyár részvénytársaság« is, mely igen szép eredmé
nyekkel és szolid alapokon működik és készítményei ma már az 
egész országban kelendők.) 

A juh különben talán legjobban értékesíthető és még a sertés
nél is nagyobb hasznot hajtó állat Erdélyben. Általában a hosszú-
gyapjas »rackát« tenyésztik, a »cigáyát« csak a hétfahisi csángóknál 
találjuk. 

A juh — jó évben magamagát kifizeti. íme egy példa. 
A juh vételára tavasszal 16 korona. 
A gazda jövedelme egy év alatt: 

a) lenyírt gyapjúból zsírosan B korona 
b) bárány húsából és bőréből 6 „ 
<0 egy »kompona« (9 klg.) juhsajtból 9 ,, 
d) ordából (zsendice) 1 „ 

összeg 19 korona 
e~) a juh ősszel eladható 6 „  

összeg 25 korona 

Répa, tengerivetö és 
kapáló gépek, szállít
ható egy és többjáratu 

ő r l ő m a i m ok 
répavágók, rosták, 

szecskavágók,ekék, bo
jt'! rónák, benzinmotorok. 

Cégem különlegességei: 
Juhgyapju fésülő gépek és Dorner-féle ikerváltó ekék. 

Gép árjegyzéket és eke brosúrát tessék kérni: 
Török András mezőgazdasági gépgyára Nagyszeben. 
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Ezenkívül a jövedelemhez számit a téli trágyája, de főleg az 
»esztenázás« általi trágyája, mely nemcsak 1—2 évig jelentékenyen 
fokozza a termést, hanem még trágyázás nélkül a föld sok helyen 
nem is teremne. így sok kisgazda a juh esztenázás általi terméstöbb
letet is a juhszámla javára irja. 

Másik hasznot hozza a juh a gyapjú földolgozása által, mint 
»condra«, »harisnya« posztó ruházati cikkeknek, másrészt az ismert 
hosszúszőrű »cserge« pokrócok készítése által . 

A bundáról lekerült zsíros juhgyapjut a patakban kimossák, 
azután speciális tépő és fésülő gépeken megfésülik és az így meg
t iszt í tot t gyapjút kézi pödrőn fonállá sodorva, házi szövőszéken meg
szövik, vizerővel »megványolják« (»megdömöckölik«) megsimítják stb. 

Mindez házi iparszerüleg készül, de Nagydisznódon már 14 
hatalmas nagy szövetkezeti gyár is működik, — csupa szász tagok
kal — sőt gyapjufonó és szövő ipariskola is áll fönn, kiválóan kép-
zektt tanár (Altmann Gyula) vezetése alatt . A ki Nagyszebenben 
jár, ne mulassza el ezen Magyarországban egyedül álló nagyszerű 
telep megtekintését. 

Megláthatja, hogy becsületes, szorgalmas munkával mit lehet 
produkálni. 

Még az állatértékesitésnél megemlítem, hogy több község állat
biztosító szövetkezetet létesített, hogy állattőkéjét az elhullás és be
tegségek által ért csapásoktól megvédelmezze és a károkat enyhítse. 
Erről azonban később lesz szó. 

Mint kisgazdáknál jellemző dolgot, megemlíteni még, hogy a 
szász kisgazdák tenyészállataikat az ő hírlapjaikban hirdetés által 
is értékesitik. Az erdélyi szász gazdasági egyesület ál tal kiadott 
»Landwirtschaftliche Blätter für Siebenbürgen« kitűnően szerkesztett 
kis gazdasági szaklap (megjelenik hallomás szerint majd 50 ezer 
példányban), tele van az idény a la t t tenyészállat hirdetésekkel, pedig 
a hirdetés dija épen nem olcsó. 

Mit muta t ez? azt, hogy miután a lapot a kisgazdák járatják 
és olvassák, — tehát érdemes is hirdetni. 

* 



V. FEJEZET. 

Birtokviszonyok és mezőgazdaság. 

A szász gazdálkodás képénél, a mit most lerajzolni akarunk 
legalább is úgynevezett széles ecsetvonásokkal — lesznek világos 
és lesznek sötétebb foltok is. 

A szász kisgazda állapotából meggyőződést szerezhetünk, hogy 
az átélt nehéz idők, sok bajok dacára általában jó módban él. Min
denesetre jobb viszonyok között lehetne, ha nem nehezednének reá 
a községi kulturterhck oly nagy súllyal, ha a nép nem volna csö
könyösen ragaszkodó a régi szokásokhoz, végül ha a mezőgazdaság 
nem volna béklyókba verve, a nyomásos gazdálkodás bilincseivel és 
a még mindig elég lassan haladó tagositással. 

A legutóbbi évtizedekben történt haladás sok téren, sőt több 
történt, mint azelőtt talán 200 év a la t t és a gazdasági élet évről-
évre magasabb fokra hág. 

Dr. Meltzl szerint a 80-as években a 227 szász községbea az 
összes' földbirtok 1.182,713 kath. hold területet foglal el. Miután 
ezen községek összes lakossága (a nem szásszal együtt) 250,482 lélek 
volt, igy esett 1 lélekre 475 kath. hold. 

A földbirtok területe is, a lélekszám is azóta megváltozott 
ugyan, de azóta másféle statisztikai összeírás nincs, tehát tájékoz
tatónak ezen adatokat kell fölhasználnom. 

A földbirtok nagysága igy oszlott meg a 80-as években a községek 
között : 

1000 hold földterülete volt — 1 községnek 
1000— 2000 . , „ — 18 
2000- 3000 , . . - 35 
3000— 4000 „ - „ - 43 
4000- 5000 , , „ — 42 
5000- 6000 , . , - 26 
6000- 7000 . . , - 23 
7000- 8000 „ , , - 11 
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8000— 9000 hold földterülete volt - 8 községnek 
9000 10000 , , , — 3 

10000-20000 , . , — 14 
20000 hold felül , , - 3 

Az összes földbirtokból 1.182,713 k. holdból volt 1.154,468 k. 
hold termékeny terület, 28,245 k. hold terméketlen terület (2-39%). 

Ha nézzük azt, hogy dr. Keleti szerint Erdélynek 1348 %-a 
terméketlen, ügy a szászoklakta földterületet gazdaságilag kedvező
nek mondhatjuk. Igaz másrészt az is, hogy ezen 229°/o átlag, a miből 
mig a királyföldi és északibb fekvésű (Szeben, Beszterce stb.) szászok
nál a terméketlen terület 4—5 °/o-ra rug, addig a délibb fekvésű 
(Barcaság, Oltvidék) vidéken ez 1'5—2 °/o-ra süllyed. 

A termékeny terület dr. Meltzl szerint ál l : 
Egész Magyarországban : 

szántóföldből 435,210 k.-hold 37-70 o/o 4r97°/o 
rét 198,871 „ 1722 11-26 
szőllőbegy ékből 17,406 „ 151 139 
erdőből 348,144 „ 30-00 29"73 
legelőből 133,336 „ 1155 1405 
kertekből 21,500 „ 186 T30 

Hogy azóta az állapotok megváltoztak: az kétségtelen. Az erdő
terület i t t is megfogyott, a legelő és rét területével együtt, a szántó
terület javára. (Eegy községnek (Kisszőllős) semmi rétje nincs, Kis-
Disznődnak pedig csak 77 hold szántóföldje van). 

A szántóföld területe ugyanezen időben volt más országokban: 
Württemberben 49-9°/o 
Belgiumban 58"2 
Poroszországban 56'6 
Hollandiában 39'9 

A rét területe a kertekkel együtt ki tet t 1722+108 °/o-ot. Más 
országokban a rét és kertek területe ki tet t ugyanakkor: 

Ausztriában 16-2"/o 
Poroszországban 10'4 
Belgiumban 148 

A közbirtok.1 

A szász mezőgazdaság az ő sajátos és őshazájából behozott szo
kásaival csakis a szabad »Királyföldön« fejlődött ki karakterisztikus 
mivoltában. Azon szász falvak népe azonban, melyek ezen területen 
kivül, más megyei földön, vagy jobbágyság alat t létesültek, már 
elvesztették karakterisztikus mivoltukat és az ottani helyi gazdál
kodási szokásokhoz simultak. 

1 Dr. Schuller Gusztáv Adolf nyomán. 
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A falu létesítésénél általában megtartot ták a szászok azon 
szokást, melyet őshazájukban ismertek, azaz a ház, ház melletti, 
tömött építkezést, a zárt falut (Geschlosse Dörfer). 

A földek hosszú szalagban lettek kihasítva, szomszéd, szomszéd 
mellett. Eleinte minden ir tat lan föld, de még az erdőkből ir tott 
szántóföld, legelő, kaszáló is közös tulajdon volt, az egyes gazdák 
azt csak külön használati joggal birták. 

De maradt fönn minden települt községben egy terület, melyet 
közösben is használtak a falubeliek, sokszoi- ezen területet más kör
nyékbeli szász községek népe is használhatta. Ezek voltak a szabad 
használatú közbirtokok (Freitümer), leginkább erdők, vagy legelők. 

Ilyen »Freitum« volt pl. a kőhalmi, melyet még ma is 6 község
használ ősi jogon és még sok más a régi szász földön. Ezen freitumok 
a »székek« (járáshoz hasonló régi organisatio) fölállitásával többnyire 
széki szabadbirtokokká (Stuhlsfreitum) váltak, azaz a székhez tar 
tozó községek nyertek reá használati jogot. Az ilyen szabad közbir
tokok megszerzése és osztatlan fönntartása a szászoknál jellemző 
vonás. 

I I . András király kiváltságlevelében már megkapják az Olt 
melletti »oláhok erdejét« (a fogarasi erdők voltak ezek) közös sza
bad használatra, pedig a széttagolt szászság csak akkor lett eggyé 
olvasztva, és rögtön közös birtokról gondoskodott. 

A barcasági »freitum« 1353-ban létesül, ügy, hogy minden olyan 
erdőt, mely nem tartozik külön-külön valamely szász községhez, a 
13 szász község közösben használja. 

A királyföldi szászság 1765-ben Mária Teréziától a fogarasi 
erdőt 140,000 forintért bérli ki 99 évre közös használatra. 

A szász hétbirói- és nemzeti egyetemi közvagyon (erdő) is ily 
közbirtok még ma is. 

A szász falu a maga közbirtokát közösben használta, de csakis 
saját falujahelieknek volt a használat megengedve. Az ilyen közbir
tokra a régi időkben a falunak nem volt nagy szüksége, mert volt 
földjük amúgy is bőven. Inkább tartaléktöke szerepet játszott, mely
hez csak akkor nyúltak, ha a szükség vitte őket reá, vagy pedig a 
népesség szaporodásával a közbirtok földjére is szükség «-'olt. De 
ilyen közbirtokon új telepek is keletkeztek, vagy más szász rajoknak 
engedték á t a falusi közbirtokot ingyen, vagy csekély árért. 

De föláldozták a közbirtokot, vagy annak egy részét szivesen 
kulturális célokért is. (Segesvár az eladott közbirtokrészből kórházat 
alapított .) 

Megesett azonban az is a régi időkben, hogy a falusi közbir
tokot hatalmas urak »foglalták eU a községektől, és tet ték privát 
uradalmukká, vagy csináltak belőle telepes községet, jobbágyokat 
hozva és telepítve. A »szász grófok« (Sachsengrafen) ilyen tet tei 
felől sok régi krónika regéli panaszait. 

Az ilyen »foglalt« birtok nemcsak a székelyeknél oly gyakori. 
Van az a szászoknál is, noha nem annyi. De náluk is megtörtént» 
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hogy egy erőszakos család, a közös községi erdőben, vagy egy köz
ség egy másik község közbirtokábaii, pl. erdőben egy-egy darabot 
ki i r tot t és szántóföldnek vagy legelőnek alakitot ta át , bekerítette 
és sajátjának foglalta le. 

Egy darabig veszekedtek érette, de azután ha elég erős (mondjuk 
erőszakos) volt a foglaló: akkor az övé maradt. így érthető meg az, 
hogy X. közbirtoka közepén vagy Y. községnek, vagy Z. családnak 
van egy nagy darab birtoka. Most azután ügy állottak bosszút a fog
lalók ellen, hogy nem engedtek nekik ki és bejáró u ta t a birtokba 
az ő földjeiken át, mely köröskörül az övéké volt. 

így származtak perek, veszekedések, háborúságok évszázadokon 
á t , sőt ilyen perekkel foglalkozik a Székelyföldön még .ma is sok 
ügyvéd, addig, mig- a kijáró uta t nem engedőnek is, a foglalt bir
tok tulajdonosának is reámegy a vagyona a perköltségekre. 

Találunk azonban a régi szász falvakban szép példákat is. Több 
község átengedi a közbirtokát, vagy annak egy részét a másik, reá
szorult, szegényebb községnek ingyen használatra, azon jellegzetes 
kikötéssel: »addig, mig neki nem lesz reá szüksége«. 

Legelőhiányban szenvedő község több esetben kap legelőkben 
gazdagabb községtől vagy erdőlegelőt, vagy tartólegelőt ingyen. 

Adnak azonban erdőben gazdag községek fajzást is erdejükből, 
de tűzifát, vagy épületfát is a szűkölködő községeknek, ingyen is 
és csekély dijjért is. 

A szász közbirtokok használatára a szomszédos községek az 
idők folyamán quasi jogot is formáltak, a szomszédsági jogot. Jel
lemző, hogy ezt a szászság mily liberális szellemben értelmezte, 
mert volt eset reá, hogy a szász község különben föltiltott legelőjét 
átengedte a szomszédos román községnek használatra, ha az legelő
ben megszorult. 

Kikötötte azonban — és ez jellemző — a szász község, hogy 
a dolog nem lehet a románokkal szemben a jövőre praecedens, mert 
ezen terület nem foglalt, hanem vásárolt terület! 

A szomszédsági jog később is oly erős gyökeret vert a szászok
nál, hogy ha egy szász község elpusztult, hát ramaradt földjeit a 
határszomszédos községek osztották föl maguk között. 

A határszomszédság még egy másik érdekes tanúsága az, hogy 
1395-ben a szász székek szabályzatot készítenek a föld használatáról, 
melyben kimondják, hogy »az összes szomszédos községek ugarja és 
tarlója az állatok számára közös legelőnek használtatik«. Ezen statú
tumokban külön megvan jelölve, hogy melyik község hol itasson a 
legelőcsordával. A vízhiány ugylátszik Erdélynek már a régi idők
ben is elég bajt okozhatott. 

A föld közös használata, illetve a közbirtokok folytán már ős
időktől fogva vége sora nincs a birtokpereknek. Erdélyben egyáltalán 
a nép pereskedő hajlamú, birtokügyben még a békés szász »sem en
gedi a jogát« és »elmegy a királyig«. Hát még az élénkebb vérmér
sékletű székely! 
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Lehet, hogy a közös birtokhasználat folytán plántálódott be 
a nép lelkébe ezen vonás, és az enyém és tied közötti csekély Ítélő
képesség. Az oláh juhpásztorok még ma is rémei a vidéknek, m e r t 
előttük nincs korlát, vagy tilalom. Reáereszti juhait a vetésre, kertre, 
sőt még a nagy hóban a gyümölcsfát is lerágatja a juhaival — ha az. 
idegen községbelié. 

Két érdekes esetet találtam erre nézve a Barcaság történelmében. 
A prázsmáriak a bodollai Béldiek egyik ősével állottak határ és föld 

kérdések miatt harcban. 1509-ben egy összejövetelnél egy prásssmári kovács, 
Béldi Péter földesúrnak a fejét egy fahusánggal leütötte, hogy a fej rögtön, 
elvált a törzstől. 

A másik eset már nem ilyen tragikus, sőt a szászokra is ráilleszti — 
ezen egy esetben — a székelyek: furfangos jelzőjét. 

Rozsnyó a még ma is szép és hatalmas hegytetőn épült vár védelme: 
alatt nagyobb teleppé nőtte ki magát, és Kirajzottá Keresztényfalvát.1 

Ezek azután elszakadván, földjeiket is követelték a rozsnyóiaktól. Ter
mészetesen perre került 1563-ban II. János király alatt a dolog, melyet a 
rozsnyóiak nyertek meg. De jellemző és érdekes módon. A határon a rozs
nyói küldöttség jól bement a keresztényfalviak földjeire és megesküdött^ 
hogy még ott is rozsnyói földön állanak. A keresztényfalviak elképedtek, de-
a régi időben a hamis eskünek még a vádja is rettenetes volt, tehát nem 
mertek szólani. Később azután kiderült, hogy a rozsnyóiak sem esküdtek 
hamisan, mert csizmájukba rozsnyói földet tettek és tényleg azon állottak 
az eskü alatt, tehát nem hazudtak. 

A szász közbirtoknak óriási szerepe volt, és még van ma is a. 
nép történelmében, sok helyütt pedig még existenciális kérdésben is. 

Azért helyénvalónak tartom, ha dr. Meltzl Oszkár fejtegetései, 
nyomán a kérdést behatóbban tárgyalom. 

A szász földbirtok mint láttuk, háromféle jellegű: közös birtok, 
mely vagy a politikai községé, vagy egyházközségé lehet, és privát 
birtok, melyet ők »Individuálbesitzv-yick, a másikat »Communál«: 
vagy »Allodialbesitz«-nek neveznek. 

A községi közbirtok a szászoknál (hol nincs közbirtokossági 
szervezet és mint lá t tuk: nagyon okos, hojry nincs!) szokatlanul-
nagy. Dr. Meltzl szerint, az összes földbirtok 37 79 °/o-a, azaz 446,982 
kath. hold. 

Ezen állapot az ősi szász agrár jogban gyökerezik, mely szerint, 
az egyes gazdának csak a beltelekre, (ház, udvar, kert) volt tulaj
donjoga, a többi föld a telepes községé volt. Természetesen ezen 
állapot és a közös gazdálkodás, a későbbi időkben megszűnt, és az. 
egyes gazdák ál ta l müveit földterület lassankint a régi erkölcsök, a 
régi agrárviszonyok lazulásával privát tulajdonba — csúszott. 

Emiitettem már, hogy a földközösség, illetve az összetartozás
érzete akkor volt legnagyobb, mikor a vad erdélyi őslakók és az ide— 

1 Ezért van ezen községnek német neve Neustadt (Újváros). 
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gen betörések őket folyton fenyegették, tehát már a létföntartá.s 
•érzete sugallatából sem igyekeztek a községi szervezetet megbontani. 

Ha a szántóföld területe az egyes gazdákra föl is oszlott, de 
az erdő és legelőterület a legtöbb szász községben (a szabad szászok
nál mindnél, a volt jobbágyközségeknél már nem) közös községi 
tulajdon maradt, akár az egyházközség, akár a politikai község tulaj
donában. 

A községi közbirtok majdnem kizárólag csak erdő és legelő. 
Ezen állapot azonban nem talál a volt jobbágy községekre, melyeket 
a szászok »vármegyei földön«, levőknek neveznek, megkülönböztetésül 
a »királyföldöm levő (szabad) községektől. 

Ugyanis csak kevés, a királyföldön kivül letelepült szász köz
ség tudta szabadságát, és igy a közbirtokát megtartani és igy a 
jóbbágyközségek gazdái csak a. szokásos sessiót (circa 20 hold bel-
és kültelket) kapták szabad használatra, az erdő és legelő a földesúr 
tulajdona volt és maradt. A telepes annak csak korlátolt mérvű 
használatát kapta. Csak ott jutottak a telepes jobbágyközségek közös 
birtokhoz, hol a földesúr azt vagy nekik adományozta, vagy örök
ségül reájuk hagyta. Ez azonban r i tka eset volt. Midőn a 48-iki 
események folyományakép a jobbágyság megszűnt, csak akkor jutot
tak általában a volt szász jobábgyközségek is közös birtokokhoz. 

A 227 szász községből 137-nek van 1000 k. holdon fölüli köz
birtoka. A 137 községből 130 szabad, 7 pedig jobbágy község. A fönn
maradó 90 községnek kevesebb a közbirtoka 1000 holdnál. Ezen 90 
községből 65 volt jobbágy és 25 szabad telepes község. 

A közbirtok 3000 holdnál nagyobb 41 községben. A legkisebb 
3054, a legnagyobb 18,693 hold. Ezek mind szabad községek voltak. 
Mig 12 volt jobbágy községnek közbirtoka ilyforma képet muta t : 

87—96 hold 2 községnek 
4 0 - 4 2 „ 2 
15—19 „ 3 

A többinek 2—7 hold. Ezenkivül 6 más volt jobbágyközségnek 
•egyáltalán nincs semmi közbirtoka. 

Másként áll a dolog az egyházközségi és az iskolai földbirto
kokkal. A 227 község közül egy sincs, a melynek ilyen földbirtoka 
Jie volna. Ez is mutatja a szász népnek az egyháza és a vele össze
függésben levő iskolája iránti nagy és begyökerezett jóindulatát, 
mert ezen birtokok még ma is gyarapodnak az egyesek ajándékozásai 
és hagyományozásai által. 

A 227 szász községben az egyházi és iskolai földbirtok 28,745 
k. hold, az Összes kulturterületnek 243 °/o-a. 

Dr. Meltzl szerint a 80-as években a nemszász egyházaknak 
(legnagyobbrészt görögkeleti és görög katholikus, és kis részben 
református) a földbirtoka még nagyon csekély volt, azaz 4170 kafch. 
hold, tehát az összes szászföldi földnek csak 035 °/o-a. 

(Érdekes volna tudni, azóta hogyan változtak meg a viszonyok! 
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Sajnos, nincs összeírás róla kezeimnél, vagy ha van is, az román 
kezekben van, honnét megkapni kissé bajos.) Ezen földbirtok 163 
község (vegyesajku és vallású) között oszlik el. 

A legnagyobb birtok 145 hold, a legkisebb 50 hold körüli. Meltzl 21 
főbb község adatait közli, mely szerint: 

Az összes egyházi (nem szász egyházi!) földbirtok ezen községekben 
1719 kat. hold. Ebből: A kétféle román egyház tulajdonában van 1246 
kat. hold 72%; a református egyház tulajdonában van 350 kat. hold 19°/o; 
a római katholikus egyház tulajdonában van 142 kat. hold 8%; a zsidó hit
község tulajdonában van 20 kat. hold 1%. 

Az arány a többinél is ilyenforma, vagy még jobban a románok ja
vára esik. 

Az összes szászföldi (azaz a 227 szász község területi) föld
birtokból : 

községi közbirtok 446,982 k.-hold 
szász egyházi birtok 28,745 „ 
nem szász egyházi birtok 4,170 „ 

azaz az összes földbirtoknak 4057 °/o-a, mig a privátbirtok területe 
5943 °/o-a az összterületnek. 

i Érdekes a szabadszász és jobbágy községek birtokviszony 
külömbsége. 

A 155 volt szabad községben: 
a közös birtok 4712 °/o-a az összterületnek 
a privát birtok 5288 °/o-a „ „ 

addig a 72 volt jobbágyközségben 
a közös birtok 1732 °/o-a „ „ 
a privát birtok 8262 °/o-a „ „ 

De ezek csak átlagok. Az arány azonban egyes községekben 
még kedvezőbb a közbirtok javára (természetesen a szabad közsé
gekben) mert Meltzl fölsorol egy csomó községet, hol a privátbirtok 
csak 19—39 °/o, mig a közös birtok 60—80 °/o között mozog. 

Ezen adatok két igen jellemző és a szász nép közérzületére 
dicséretes vonást tárnak elő: egyrészt azt, hogy a szász nép mily 
szívósan ragaszkodott a közösség fönntartásához, és másrészt azt, 
hogy még oly időkben sem harácsolt magának a közbirtokból, mikor 
a r r a a zavaros viszonyok különben kedvezők lettek volna. 

Igaz másrészt az is, hogy ezen szép tulajdonsága a paraszt
osztálynak, egy más irányban volt, ha nem is káros, de legalább 
i s : nem1 előnyös. Azáltal ugyanis, hogy a szász népnél nem tudott 
kifejlődni egy vagyonos úri földbirtokos középosztály, melynek pedig 
egy és más dolgokban missziószerü szerepe volna. 

Egyik szerepe le t t volna a múlt időkben a felsőbb régiókban 
is, de a hivatali és udvari felsőbb körökben is a nép szószólójának 
szerepét vinni, másrészt pedig tanult, intelligens gazdálkodással 
evolucionális lökést adni, példát mutatni a jobb és helyesebb gaz
dálkodásban a kisgazdák tömege előtt. 
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A községi közbirtok nagysága és annak hűséges kezelése, tehát 
eléggé intakt megőrzése, különben a szász népnél sokkal fontosabb 
szerepet töltött be, mint azt első pil lanatban gondolnánk. 

Ezen szerep szociális is és gazdasági is. Ezen állapotnak kö
szönhető, dr. Meltzl szerint, hogy a szász népnél falusi proletariátus 
nincs. Tehát agrárszociális elégedetlenség sincs. A közvagyon volt 
Ősi időktől a falusi gazdáknak — hátvédje, melynek köszönhető, hogy 
ahoz, mint tartaléktőkéhez nyúlhattak, hogy a községet kritikus' 
időkön átsegítsék. (Mint ez ma is van a székelyeknél, hol arról az 
állami erdőtisztek tudnának regélni, hogy kritikus időben, ha a nép 
bajba ju t és pénzt kell valami célra előteremteni, akkor végtére is 
az állami erdőhivatal ajtaján kopog az »érdemes elöljáróság« kezében 
a »rendkívüli f ahasználatot »instálta«, kérvénnyel«.') 

A szász közvagyonnak javára lehet azt is irni, hogy a falusi 
föld ha csúszik is, de lassan csúszik ki a nép lába alól, és míg más 
községekben (sajnos! a székelyeknél leginkább!) nem ritkák a falusi 
birtokok kényszereladása, tömeges árverezése, és a parasztságnak 
deposszedálása, vagy egy-egy pénzre vergődött »előkelő idegennek« 
egyszerre falusi nagybirtokossá átvedlése (a sok kisbirtokból) — az 
a szászoknál nem mondom, hogy ismeretlen, de legalább is igen igen 
ritka esemény volt. 

Ha másrészt, ha egész hidegen, a modern közgazdász szem
üvegén á t nézzük a dolgokat, akkor viszont azt is be kell ismernünk 
hogy a szász falvak nagy részében a tulnagy közbirtok (osztatlan) 
volt az oka a mezőgazdaság extenzív haladásának. Legalább is más-
birtokviszonyokkal a szász mezőgazdaság általában — mindig á l ta
lában értve a dolgot — intenzivebben fejlődhetett volna. 

A mi jó és üdvös volt a régi időkben, az már a mai modernebb 
világban nem egészen megfelelő. Mert a nagy és külterjesen kezelt 
közbirtokok (a nem »föltétlen erdőtalajon« levő erdők, a jó talajú 
legelők stb.) ma, midőn a gazdasági viszonyok még a nehéz, hátra
maradt Erdélyben is megengednének helyenkint belterjesebb gazdál
kodást, bizonyára nemcsak többet jövedelmeznének tőkeerős, intel
ligens, tanult, modern középbirtokos kezekben, hanem még kihatás
sal is volnának a kisbirtokosok gazdálkodására is. 

Nem mindenütt, de legalább is ott, hol a közlekedés a kultúrát 
terjeszti, a gazdálkodást lendíteni hivatott, azaz hol >a kakukszót 
elnémítja a robogó vonatok füttye«. 

Ma már a sok elparcellázott úr i birtok romjain megjelennek 
a kesergő Máriusok, kik ma már hangosan merik kiáltani azt, a 
mit eleinte csak suttogva beszéltek: hogy egy még oly .gyengén
kezelt úri birtoknak is közgazdasági haszna nagyobb, mint ugyanazon 
területű de osztott törpe parasztbirtokoké. 

A mily közgazdasági kár (pl. tanult úri emberek gazdálkodása 
helyett alacsonyabb niveauju parasztgazdálkodás, alacsonyabb ter
mésátlagok, minőségileg is, mennyiségileg is, gyengébb talajkultura, 
cselédanyag szétfoszlása, állattenyésztés szétesése, fogyasztás, tér -
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melés visszaesése stb.) egy úri nagybirtoknak törpe parasztbirtokká 
szétesése, épugy káros egy nagyobb közbirtoknak extenzive módon 
való fönntartása. 

Hozzájárul még éhez, a régi háromnyomásos gazdálkodási kény
szer és a tagositatlanság, mely utóbbi állapot ma már szerencsére 
a szász községekben szűnik, illetve befejezéséhez közeledik, a mi 
nagy érdeme a szász gazdasági egyesületnek, mert régtől fogva fárad-
hatlanul küzdött a tagosítások terjesztéseért. 

Az arányrész.1 

A települt falusi népből egy-egy gazdacsoport (család) részére 
oly nagy darab föld lett kiszakítva, a mennyi fönntartásukra elég
nek mutatkozott. Hogy a föld akkor volt-e már művelés a la t t? azt 
biztosan nem tudni. A legnagyobb része a földnek erdő és mocsár 
volt a legtöbb helyen, melyet hogy a szásznak kellett müvelhetővé 
tennie: az több, mint bizonyos. 

A földet nem ügy osztották ki és használták, mint a szlávok-
nál szokásos módon, hogy a föld a háztól kiindulva hosszú pántliká
ban húzódik hegyen-völgyön á t az erdőig .(ez a »snura« (zsinór) 
rendszer, mely Lengyelországban és a felsőmagyarországi tótoknál 
divik), nem az akkoriban Magyarországban, de főleg Erdélyben még 
divó pásztor és legelőgazdaság (Feldgras Wirtschaft) szerint, hogy 
a falusi gazda állataival össze-vissza legeltetve kóborolt, mint az 
oláh nép, hanem ügy történt a telepes parcellázás, mint az ősi hazá
jukban tanulták. 

A területet nagy négyszögekben hasították ki és a föld jósága 
és fekvése szerint nagyobb vagy kisebb darabokra osztották föl és 
sorshúzás által ju t ta t ták a telepesek közé. 

A parcellázás nagyságegysége volt az úgynevezett »Erdoch«, az 
osztrák »Joch« helyett a későbbi holdnak megfelelő terület, egy 
olyan barázdapántlika, melynek szélessége 12 lépés volt. Ezen 12 
lépés még ma is szokásos földmérték a szászoknál, mint ősrégi 
germán mértékegység (Zwölfersystem). Hogy az akkoriban szokásos 
földmértékegységeket [pl. öl, hold ( = 1944 D-öl), aratrum (eke) 
150 hold] miért nem használták, annak Schuller szerint meg van 
a magyarázata. 

A terhek, adók és tizedek ugyanis nem a holdszám szerint let-, 
tek a lakosságra fölosztva, hanem az egész szász népre lettek egy 
summában kiróva, mely mennyiséget azután az egyes falvakra, a 
falvak pedig egymás gazdái között arányosan rótták ki különféle 
szempontok szerint. 

A szőllőt pl. már ismét más mértékkel osztották ki — a szőllő-
hegyeket, és pl. a barcasági szántóföldeket — valószínűleg azért, 

1 Dr. Schuller Gusztáv Adolf nyomán. 
Dorncr Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 13 
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roert a földhasábok rövidebbek voltak, már 24 lépés szélességű ha
sábokban osztották ki az egyeseiknek, 

A fölosztatlan terület a község közös tulajdona maradt. így 
lett községi szántó, legelő, rét, erdő és a rajta átfutó patakok és 
folyók vizével (halászat). Ezen közbirtokra minden falusi gazdának 
volt arány része (székelyeknél: arány jog) Bürgerrecht másutt Bürger
los, mely eleinte a szükségletnek megfelelő nagyságú volt, később 
már különféleképen lett szabályozva. 

Ezen arányrész szerint lett a haszon is, de a teher is kiróva 
az egyes gazdák között. A közmunkát pl. az egyes gazda még ma 
is az arányrész szerinti kulcs szerint dolgozza le. 

Az egyébb terhek, pl. adó, királyi vendégek ellátása, fuvar stb. 
eleinte mindenkire egyenlő arányban lett kiróva, később a birtok
viszonyok A'áltoztával az arányrész és birtok nagysága szerint. 

Az ilyen arányrészcs telepest régente latinul hospes (vendég) 
azaz telepes néven hivták, később lett a szász neve Wirt (gazda, de 
tulajdonképen Wirt, vendéglőst jelent) azaz egy férfi, ki saját gaz
dasággal (Wirtschaft) bir és azt műveli. így mint látjuk, a szász 
község már ősi szervezetében társasági, mintegy szövetkezeti, alapon 
szerveződött, mert az előnyök, terhek is a közös szervezeté voltak és 
ő osztotta azt föl egyes tagjaira. Jellemző, hogy a szász falu német 
neve is, nem »Dorf« falu volt, hanem »Gemin« (Gemeinde) azaz 
község, tehát a közösség fogalma már i t t jutot t kifejezésre. 

Hogy egy-egy gazda (Wirt) miből? mennyit? kapott, azt ma 
nem lehet tudni, épugy azt sem, hogy a földbirtok minő arányban 
le t t meghatározva egy-egy sorshúzásra. 

Föld, erdő volt akkoriban elég, tehát kaphatott ki-ki bőven 
belőle. A szűz föld kevés munkával is megadta gyümölcsét. A szászok 
azonban nem törekedtek sok föld után, mert ősi hazá.jukban is a 
kisbirtoktestekhez voltak szokva. 

A sorsolásnál valószínűleg szintén nem kaptak egyforma nagy
ságú telket, mert a vezető egyének, a főbbek, az akkori urak — mint 
régi okmányokból látható — kedvezőbb elbánásban részesültek, más
részt már az elosztásnál is hangadók voltak, tehát hogy magukról 
nem feledkeztek meg: az elgondolható. Hogy a halászat joga, halas
tavak és malmok is az övékéi voltak, azt okiratokból tudjuk. 

Az is kétségtelen, hogy a föld szétosztásánál a hivatalt viselők 
pl. a birok, papok, már elfoglalt méltóságukhoz mérten is nagyobb 
földeket kaptak a közönséges embernél. Néhol kétszer, másut t négy
szer annyit, mint a rendes mérték. Egyik 1647-ben kelt okirat igy 
szól: »osszatok ki a papnak két részt, mert az ő hivatala kétsze
resen ér többet«, vagy pedig egy más helyen a papnak négyszere
sen adnak többet, mint más odavalónak, »mert ő úgyis éjjel-nappal 
imádkozik magáért és a községért«. Nagyobb földet kapott még a 
biró a »Hann« és a királybíró; sőt vá.rosok körül a hivatalnokok is. 
Az ő részüket nem »Erdoch«-nak, hanem »Diensterdochnak« hivták. 

Hogy az átlagos kisbirtok mily nagy volt, azt pontosan nem 
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tudjuk. Néhány okiratból azt lehet következtetni, hogy 2—9 hold. 
Később már, a birtokviszonyok változásával a XVI. században a par
cellák fölaprózása miat t hallható panasz. így 1684-ben Trappold 
(Ápold) községnek 3625 hold földbirtoka már 9298 parcellára le t t 
fölaprózva, melyből a legnagyobb 2—IV2 hold volt, de \'olt számta
lan 1—11/2 lépés széles parcella is. 

Már a XVII. században sok községben elérkeztek a parcellák 
tovább darabolhatásának határáig, és i t t ot t az erdőket is letarol
ták. Nem maradt más, mit még eke alá vehettek volna, mint : 10-
csaras legelő. A vizlecsapoláshoz pedig a szász nem értett akkor. 

A szász népre végtelenül karakterizáló azon szívósság, mellyel 
a közbirtokhoz ragaszkodik, és azon határvonal, mellyel az örökölt 
és vásárolt birtokot megkülönbözteti. 

A községi közösség jogérzete mindig diadalmaskodott az egyéni 
jog (Individualrecht) fölött. 

Az elárvult és beépítetlen beltelek vagy gondozatlan kültelek 
tulajdonjoga visszaszállt a községre még .a későbbi századokban is. 

( így pl. Berethalomban a XVIII . században 931 hold elárvult 
föld tulajdonjoga szállott vissza a községre. Míg privát gazdák 103 
szekér szénát kaszáltak, addig a község a községi kaszálókon 519 
szekér szénát gyűjtött és 169 hóid szántót vett müvelés alá.) 

A közösség érzete, a »Gemeinde Gedanke«, a községjog védelmé
nek érzete legerősebb volt a legnagyobb sorscsapások és szenvedések 
idején. Nagyrészt ennek is köszönheti a szászság, hogy ma még él, 
mert akkor jött a község a népnek védelmére, mikor az egyes ember 
meggyengült és ellentállóképessége megtört. 

Hogy a föld tulajdonjoga (Grundrecht) mily mély gyökeret 
vert bennök, azt jellemzi továbbá még azon szokás, hogy ha közbirtok 
földet más valakinek eladtak, még később is formáltak reá vála.mi 
külön kikötésekkel vagy külön díjfizetés cimén jogot. A közbirtok 
bérbeadásánál a bérösszegen kivül még külön dijjakat is követeltek. 

A bérösszeg neve volt »Medem«, mely állott pénzből, vagy 
naturáliák (gabona), fizetéséből. 

A kfezségi közösség érzetét kifejezi még az is, hogy pl. az 
Összes községi ugarföld és a tarló az összes községi állat részére 
legelőül lesz használva. 

Jellemző eset: egy szász község eladott egy más idegen köz
ségnek egy rétet, azon kikötéssel, hogy a rét minden harmadik év
ben, h a a rét azon része a községi nyomáshatárba esik, azon ők 
marháikat , dacára, hogy a rét már nem az övék, ot t legeltethetik. 
A másik 2 évben azután a rétet a régi gazdája használhatja. 

13* 
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A privátbirtok1 

Már előbb említettem, hogy a szász községekben a magánbir
tok 7102,816 kath. hold, azaz 59.43 °/o-a az összes földbirtoknak. 
Ezen területből dr. Meltzl a 80-as évekből szerzett statisztikája 
szerint: szászoké 505,909 kath. hold, azaz 72 °/o-a a magánbirtok te 
rületnek; nemszászoké 169,907 kath. hold, azaz 28 °/o-a a magánbir
tok területnek; míg az 1880-as népszámlálás szerint: az erdélyi lakos
ságnak kiteszik 57'1 °/o-át a szászok, 429 °/o-át nemszászok. 

(Sajnos! azóta hiteles adataim nincsenek, de a lélekszám szerint 
is, földbirtokra is a szászokat a románok tudtommal jelentékenyen 
visszaszorítottak. Igaz!.hogy lélekszámra nagyobb százalékban min t 
a földbirtokban.) 

1880-ban az összes földbirtok a szászoké volt 20 községben. 
1880-ban az összes földbirtoknak 90o/o-a a i szászoké volt 69 községbea 
1880. „ m 80-90o/o-a , » „ 39 
1880. „ » 70-800/o-a „ » » 21 
1880. „ » 60-700/o-a , „ „ 23 
1880. B _ 50-600/o-a , „ , 6 
1880. 9 V 40-50>/o-a , „ . 11 
1880. n 9 30—40<Vo-a . „ . 10 
1880. i» o 20-300/o-a „ V , 12 
1880. „ » 10-20o/o-a „ w , 8 
1880. • » IGO/o körül „ » . 8 

A viszony a szászokra kedvezőtlenebb a volt jobbágyközségck-
ben, hol a földesúri birtok a szászok földszerzését befolyásolta, vagy 
pedig az eladás esetén a románoknak adot t teret. Jobb a viszony 
a szabad községekben, hol a szászoknak már településtől kezdve 
módjában volt a földszerzése. 

A 80-as években a magánföldbirtok területéből 72% volt 
szászoké, és 28°/o nemszászoké. Míg egy szászra esett át lag S"56 k . 
hold, addig egy nemszászra csak 1"89 kath. hold esik. 

Hogy azóta a viszonyok i t t is változtak, az természetes. Sajnos,, 
pontos adataim erre nézve ismét nincsenek. 

Igaz másrészt az is, hogy a szászokra az arány azzal, hogy töb
ben idegen községekben földet vásároltak, az i t t kimutatottnál vala
mivel kedvezőbb. Másrészt a nemszászokra (főkép az oláhok jöhetnek 
tekintetbe!) az i t t kimutatot t arány kedvezőtlenebb azzal, hogy azon 
földbirtok területben, melyet előbb mint nemszászok kezén levőt 
kimutattam, benne vannak egyes nagyobb birtokok is (pl. nemesi 
úr i magánbirtokok, a nagyenyedi ref. kellégium birtoka, az erzsébet-

1 Amit a székely a közbirtokossági birtoktól (náluk ngyanis a köz
birtok nem községi, hanem külön közbirtokossági szervezeté és kezeli a. 
birtokossági elnök és tanács) megkülönböztetésül „személyes emberek birto
kának1' nevez. 
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városi városi birtok, a fogarasi állami ménesbirtok egy része mint 
községek határához tartozó magánbirtok stb.) ügy hogy a valóság
ban 1—1 nemszász gazdára jóval kevesebb esik mint kimutattam, 
vagyis esett akkori Ma már kedvezőbbek reájuk az adatok. 

i 'Viszont egy másik dolog válik a földbirtokstatisztikánál a 
nemszászok előnyére, a szász örökösödési szokásjog helytelensége 
miatt . A szász iigyanis a földbirtokra helyezvén egész existenciális 
kérdését, birtokát gyermekei között (még leányai között, sőt még 
más életpályát választottak között is!) mindig fölosztja, és igy a 
kis parasztbirtokoknak a fölaprózódása mia t t egyes parcellákat ide
genek (oláhok) könnyen szerezhetnek. Csak ott van megnehezítve 
az oláhoknak a birtokszerzés, hol pl. Darócon, a szászok egy tag
ban tagositottak, mig az oláhok három tagban. így a szász föld nem 
lévén fölaprózva, nem oly könnyen adható el. 

Arról, hogy az egyes szász gazdák földbirtoka hol? milyen' 
nagyságú? pontos statisztika egyáltalán nincs. Minden megyében, 
sőt járásban is mások a viszonyok. , 

De három szász megyére 1880-ból tájékoztató átlagadatok a 
következők. Ezekből következtetést lehet vonni a többire is. 

Az összes birtokosok közül: 
Brassóm. Nagyküküllöm. Szebenm. 

5 holdnál kevesebbje van 81-9% 58-8o/o 7370/0 
5—15 holdas gazda 142 274 18-5 
15—30 „ 30 90 6'2 
30—50 „ , 0-6 3 5 n 50—100 0 1 1-0 0 3 

A nagyobb birtokosok, azaz a 100 holdnál nagyobbak — ritkák 
az egész szász földön. Ha "vannak is, azok mar vagy nri nagybirtoko
sok, vagy pedig közbirtokosságok, vagy egyházi közbirtokok. 

A szász gazdaság- tehát majdnem 80—90 százalékában törpe 
birtokokból áll és valóban csodálnivaló, hogy ily apró, szétforgácsolt 
kisbirtokokból is a szász mezőgazdaság fejlődni, sőt produkálni és 
magasabb fokra jutni tudott. 

Az átlagos szász parasztbirtokot szász irók 14 hat. holdra teszik. 
A birtokok nagyságát a következő statisztika mutat ja (szintén a 
80-as évekből dr. Meltzl szerint). 

A legnagyobb parasztbirtokok száma: 
20 holdnál kevesebb 8 községben 6 0 - -69 hold közötti 28 községben 
20—29 hold közötti 29 „ 70--79 „ 5 i 6 „ 
30—39 47 80-- 8 9 „ ? ! 14 „ 
40—49 .5 »> 38 „ 90-- 9 9 „ í ' 8 „ 
50—59 „ 38 „ • 100 holdon fölüli 9 „ 

Ebből egy birtok 300 k. hold, egy 200 holdas, három 120 holdas, 
ket tő 110—115 holdas, kettő 102—107 holdas. 

Hogy a szász gazda az ő átlagos 14 k. holdas birtokából nem 
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csak hogy meg tud élni, de még elég jól él meg: az a viszonyokkal 
ismeretlen előtt elég csodálatos lehet. 

Mert bizony 14 kath. hold átlagbirtokból általában véve csak 
intenzív gazdálkodással lehetne ügy existálni, mint a szász, azaz. 
tisztességes »paraszti« módon. Holott Erdélyben intenzív gazdálko
dásról csak igen kevés helyen lehet — az ottani nehéz viszonyok 
között —. szó. 

Hogy a szász mégis megél, sőt gazdaságából produkál is, és a 
jelentékeny terheket (egyházi, iskolai adó, közterhek, egyletek, jóté
konyság, állami, községi adó stb. stb.) megfizetni tudja, sőt pontosait 
is megfizeti, és náluk proletariátus nincs, annak a nyitja egyrészt a 
szász szorgalma, takarékossága, józan munkás élete, összetartása, 
másrészt a hátamögxitt levő erős községi közvagyon. 

Ezen közvagyon többféle módon segít a falusi parasztság exis-
tenciája javításán. Az erdei haszonvételek (faeladás) és naturál iák 
(épület, szerszám, tűzifa, gallyszedés, erdei legeltetés, erdei kaszálók 
termése stb.) ál tal az egyes gazdák vállára eső községi terhek is 
csökkennek, másrészt a közleg-eló'k ál tal módjában van több állatot 
tartani , mint azt saját birtoka megengedné, tehát az állattenyésztés 
ál tal gazdasági jövedelmei emelkednek. 

Hogy a szász inkább kevés, de jó és értékes, mint sok, de 
értéktelen állatot t a r t (nem ügy, mint a székely, ki ezt megfordítva 
csinálja, és még mindig a sok állat a büszkesége, a minőségre tekin
tet nélkül!) az megint más lapra tartozik. 

Az egyes .parasztbirtokok a folytonos szétdarabolás folytán sok 
helyen ügy fölapróztattak, hogy voltak esetek, midőn 1400 hold föld 
12,000 parcellában feküdt ügy, hogy egy-egy parcella átlagban 
180 D-ölnyi volt! 

De sok községben, sőt a legtöbben 200—300 négyszögölnyi par
cellákon gazdálkodtak, képzelhető, hogy mily sok bajjal! 

Az erdélyi szász gazdasági egyesületnek nagy érdeme, hogy az. 
arányositási és tagositási műveletek birói keresztülvitelét tekin te t te 
a 80-as évektől máig főföladatának, mert belátta, hogy éneikül a 
gazdasági haladásra u ta t nem törhet. A tagosítás, arányosítás itt. 
sem' ment könnyen, a nép félt tőle, sőt ellenszegült, mert néhány 
rossz példát lá tot t maga előtt. Baj és másféle i t t elő nem sorolható-
dolog i t t is ot t is sok megtörtént, és a köznép sokszor nem volt 
okolható, ha félt az ál tala »nadrágosoknak« nevezett uraktól. De-
volt jól sikerült és rendesen lefolyt tagosítás is, és lassankint meg
tör t a jég. Egyik község követte a másikat. 

Ma már olyan esetek, hogy mint a székelyföldön, hol gazdasági 
előadások alkalmával a tagosítás szót még kiejteni is veszélyes, és-
a tagosítás 5—8 évig menjen végbe és a nép nem tudva, hogy hol 
kapja ki a földjét, 5—8 évig ne trágyázzon, az amúgy is silány 
földjét teljesen terméketlenné tegye, nem fordulnak elő. A szakértő 
becsüsök és tagosító mérnökök is jobban vannak megválasztva, t ehá t 
oly sok baj, igazságtalanság, részrehajlás stb., mint a régebbi idők-
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ben: ma már nem történik, tehát a minden újítástól félő köznép is 
jobban bízik benne és jobban is hajlik reá. 

I t t is van egy-két község, (mint a székelyeknél), hogy csend
őrök födözcte mellett ment ki a törvényszéki tagosító biró és tago
sító mérnök a határba a tagok kiadására, de azután ha megnyugod
tak a kedélyek, az utolsó gazda is belát ta az új állapot gazdasági 
előnyeit és örvendett a tagosított birtokon elért gazdasági eredmé
nyeknek. 

Ma már igen kevés szász község van, hol á tagosítás és ará
nyosítás keresztülvive nem volna. (1880-ban csak 6 községben volt 
keresztülvive.) 

Az természetesen még hiba, hogy tagosított birtokon is meg
tartják a hármashatár azaz nyomásos gazdálkodást (mint a székely 
községek!), az állattenyésztés, illetve ugar és tarlólegeltetés miatt* 
de mégis okosabban csinálják, mint más erdélyi falvak, mert az, 
évelő takarmánynövények részére (lóhere, lucerna, baltacím) külön 
takarmány forgókat hagynak meg. Tehá,t náluk nem eresztik reá 
ősszel a községi legelőcsordát a lóherésekre, hogy visszarettentsék 
azt, a ki annak ^termelését megkezdette. 

Még másik nagy előny az, hogy ma a vegyesajku szász köz
ségek egy tagban tagositanak (szemben az oláhval, ki hármas tag 
mellett marad), sőt a szabadgazdálkodásra is fokozatosan térnek át 
rendszeres vetésforgók mellett. 

A tagositási költségek 1898-ig néhány barcasági községben ilyenek 
voltak: 
Vidombák 23,070 kor. Feketebalom 50,846 1 tor. 
Botfalu •21,704 „ 'Földvár 41.646 
Keresztény falva 23,190 „ Veresmait 16,444 a 
Szentpéter 21,074 „ Rozsnyó 104,050 Í » 

Höltövény 40,000 „ 
A vizleosapolási költségek ugyanott 1898-ig igy alakultak: 

Brassó határa 100.000 kor. 
Földvár 120,000 „ 
Höltövény 120,000 „ 
Feketehalom 58,000 „ 
Veresmart 30,000 „ 

Határjelzés.1 

A birtokváltozások magukkal hozták a birtokhatárok eltolódá
sát, és határsértések ügyeit is. Már Mátyás király kénytelen volt 
1486-ban egy bizottságot kiküldeni Erdélybe, hogy a szász és nem
szász községek határsértési panaszait eligazítsa. 

De az ilyen panaszok sok dolgot adtak már akkor is a székek 

1 Dr. Schuller Gusztáv Adolf nyomán. 
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»tartományok«, városi hatóságok, sőt a szász egyetem bíróságainak 
is. A szász a szásszal nem igen perelt. De annál inkább a más nem
zetiségiivei. Mikor II. József császár 1773-ban Erdélyt beutazta, a 
medgyesi tanács egyik tagja igy válaszolt az uralkodó kérdésére: »a 
szászok között nincsen pereskedés; elsimítják a dolgot egymás között 
jóság'osan és azután mennek tovább dolgaikra«. 

(Bizony az erdélyi magyarok között annál gyakoribb a 300 
éves per is.) 

A szász halár jelzőnek legjobban szereti az élő fát. Ez állandó 
és nem kerül pénzbe. Ha nincs fa, akkor nagy követ ásnak le, vagy 
magából a földből, csinálnak nagy dombot, mely hogy jobban lát
ható legyen, botra tűzött üveget, edényt tűznek oda, vagy pedig 
szenet, meszet ásnak be a földbe. 

A határpörök alkalmával lóháton vonul ki a bizottság és be
járja a határpontokat. Ha nincs térkép, okmány, akkor régi germán 
szokás szerint az eskü a döntő. Az eskü ellen azután nincs föleb-
bezés. Az esküt tevőnek hajadon fővel, mezítláb1 és szíj övét lecsa
tolva, (mint eló'bb a rozsnyóiak birtokperénél emiitettem), be kell 
szállania egy frissen ásott mély gödörbe a helyszínén, hogy állitá-
sára megesküdjön. 

Ha patak volt a határ, akkor nem volt helye panasznak még 
akkor sem, ha a határ a rakoncátlan patak miatt hol itt, hol ot t volt. 

A ha tár betartása szent dolog a szász gazda előtt. A szász 
asszony a földre munkaközben kivitt kis gyermekét már korán 
tanítja a saját földjük megismerésére és a határjel tiszteletben tar
tására, a gazda pedig legény fiának pontosan megmagyarázza a föld-
határokat. De ha a gyerek még mindig nem jegyezné meg magának 
a dolgot, néhány kemény ököl vagy pálca emléke jobban bevési azt 
az emlékezetébe. A szásznak a ha tár szóra »Hattert« a kifejezése, 
ö azonban ez alat t nemcsak a határt , hanem birtokát is érti, ügy 
mint a magyar. 

Monda: Magyarok és szászok határmegállapitására. 
A magyarok és szászok a sok határvillongást megszüntetendő, közös 

barátságos megállapodással elhatározták, hogy ott legyenek a községi hatá
rok megállapítva, hová hajnalhasadástól elkészített meleg étellel ki-ki a köz
ségből hamarabb kiér, hol a magyar a szászszal találkozik, oda állítják a 
határkövét a község határának. 

A kitűzött napon hainalban a szászok köleskását főztek- és azzal gyor
san készen lévén, a földekre indultak. A magyarok azonban libát sütöttek, 
sokáig sült meg és csak azután indultak útnak. így a szászok földjének ha
tára messze esett a falutól, a magyaroké közel. A monda szerint ezért van 
a barcasági magyar falvaknak kis, a szász falvaknak nagy határa. 

A szász földek határai manapság is magas földkupokkal (hal
mokkal) vannak megállapítva. A határjelzést »halomnak« is nevezik, 
még a székelyek is. 

Az Olt és Homoród menti falvak határain ma is vannak (mint 
a történelmi résznél emiitettem) egyenes irányban haladó, egymás-
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tól nyillövés távolságú nagyobb kerek halmok, melyeket a nérj »hun 
halmoknak« nevez. Hogy dák, vagy római tábori határjelzők vol
tak-e azt m a m á r tudni nem lehet. 

Erdekesebbek ezeknél azonban a Barcaság síkján (pl. Rozsnyó és Ke
resztényfalva határában) levő nagyobb, házmagasságú halmok, melyek mel
lett ott van a mély nagy gödör, melyből a föld kiemelve lett. Hogy. ezek 
mi célra szolgáltak az ősi — a szászok bevándorlása előtti — időben? 
nem tudni. A köznép mondása szerint a hűn óriások gyermekei kosárba föl
det szedtek, és mikor anyjuk reájuk kiáltott: ijedtükben kiöntötték. 

A beltelek.1 

1 Dr. Schuller Gusztáv Adolf nyomán. 
A mint a földeket is fölosztották és kisorsolták, ügy bizonyára 

a háztelkeket, a belsőséget is hasonló módon jelölték ki, d e . i t t már 
egyforma nagyságban. így jött létre a zártan épített falu, ház ház 
mellett , a mi a szász falvak karakterisztikonja. Á szász faluban egyik 
ház olyan, mint a másik. (Azért is ügyelnek annyira a házszámra, 
Náluk a gazda nem annyira neve, mint házszáma után ismeretes, 
A névsor náluk inkább csak a házszámok fölolvasása által történik.) 

Csak a főbbeknek, és a papnak osztottak ki a rendesnél két
szer, háromszor oly nagy háztelket, mint a többinek. A mint a köz
ség a külbirtokra megtartot ta tulajdonjogát (Gemeinerd), ép ügy a 
beltelekre is. Csak a telken épített ház volt a gazda tulajdona. De 
h a azt elhanyagolta, akkor a községnek joga volt azt lerombolni 
(berethalmi s tatútum 1591-ben), vagy tőle visszavenni és utódait 
kártalanítani. 

Nemcsak megtartot ta a község a beltelekre tulajdonjogát, 
hanem még a föloszthatóságot sem engedte meg. így voltak esetek 
arra, hogy valami pusztulás (háború, ragály, tűzvész) után az üre
sen maradt beltelkeket lerombolták és fölszántották, addig inig -
ismét egy szásznak oda nem adhatták, hogy raj ta épületet emeljen. 

Ilyenforma eset történt meg 1788-ban Besenyőn (Heidendorf) 
Beszterce vidékén, midőn az egész falu leégett, akkor a falu beltelkét 
egészen újra osztották föl és csak azután építkeztek. 

Ha a község a lakosságnak szabad cselekvését koi-látozta is,, 
de a legtöbb esetben neki előnyöket is nyújtott. Tűzvész után az 
épitkezésre a községi erdőt bocsájtotta rendelkezésre épületfának. 
Ha ebből nem tellett, akkor a szomszédos község segítette ki őket. 
3, régi idők szokásához híven. 

Még fontos segítség volt a községi Nachtbarschaft szervezete, 
midőn a pincekihányáshoz, fafaragáshoz, tetőfölrakáshoz, stb. a-
szomszédság egymásnak segíteni tartozott. 

A falusi lakos saját portáján tehetett , a mit akart, ele csak 
kerítésén belül. Látjuk, hogy minden szász udvar, egészen kifelé a 
kertek aljáig be van vesszővel kerítve. Ezen kerítést a szász »Frieden«-
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nek nevezi, a mi békét is, kerítést is jelent. Ezen kerítést áthágni 
a háziúr beleegyezése nélkül, senkinek sem volt szabad, még a bíró
nak sem, még akkor sem, ha rablógyilkost üldözött. 

A beltelek képe régi időktől fogva ma is ugyanaz. Az utcára 
a kőből, téglából épített bolthajtásos kapufal, deszka kapukkal, a 
ház keskeny oldalával az utcára. (A hol a ház hosszában van az 
utcának, az már ujabb építkezés.) 

Az udvarban belül a keskeny, kiugrós tető alat t i előlépcső, 

43. ábra. Régi szász 3 kapuval elosztott, hátra messze elnyúló hármas udvar, 
oldalt istállók, padláson széna tartók, balról szekérszin. Elöl az öreg 90 éves házaspár 

(Munkám számára készült eredeti fényképfölvétel.) 

mely alat t van a pince, fönnt 6—8 lépcsőfokkal az emeletes lakóház. 
Középen a tűzhely, jobbra és balra a lakószobák, melynek hátulsó 
szobájából oldalt is, hátra is ablakok vannak és az egész gazda ság
áttekinthető. 

Ma már fából készült lakóháza, és istállója igen kevés szász 
gazdának van, majd mind kőből, vagy téglából szilárdan épített, 
cseréppel födött házakban laknak még az eldugott falvakban is. 
A mit a székelynél látunk, hogy II—III. rendű faanyagból, vessző
ből font, összerakott és sárral betapasztott házakban van lakóháza, 
istállója, az. a szásznál ma már ismeretlen, noha a szász is ilyen 
épületekben lakott egészen a XVI. századig. 
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A szászság ősi hazájában a Rajna és Mosel vidékén a nép még 
nagyrészt ma is favázas, szalmatetős, tapasztott falu házakban lakik, 
és a szász betelepülésekor vesszőből font és fából faragott hazakat 
épített, mint ma a székely. (így lett a szásznak kedvenc háziipari 
foglalkozása a faácsolás és fafaragás, mint ma a székelynek is ez 
legkedvesebb foglalkozása.) 

A sok tűzvész azonban óriási pusztításokat végzett a zárt épít
kezésű falvakban. Egész falvak égtek le utolsó kunyhóig. így a 

A4, ábra. Jobbmódu havasalji székely udvar, kétoldalt istállók, középen csürkapu, 
tető alatt a széna, melyet a csűrből hánynak föl és le, az istálló ajtók fölötti 2 

kiugró rész a sarjutart ó. (Máréfalva, Udvarhelym.) 
(Munkám számára készüli eredeti fényképfölvétel.) 

XVI. században a tégla és kőépitkezés kapott lábra ügy, hogy már 
nemcsak a városok, de a falvak is statútumokban mondották ki, 
hogy új építkezést csupán téglával, kővel és cseréppel szabad. 

Egy falusi lelkész panaszos levele szerint, a falusiak lerombol
tak a XVI. században régi szalmatetős és favázas házaikat és egy
másután cseréptetős kőházakat építettek. 

Az addig elhanyagolt kőműves céh (1542-ben) mindenütt a jó 
kereset folytán, a legelőkelőbb céhek közé emelkedett. Jöt tek azon
ban a Bethlen és Rákóczi alat t i idők és a szászokra következett rósz 
évek alat t az építkezés is megakadt, és csak a XIX. században t ámad t 
föl újra. Ekkor azután már más dolog is siettette a kőből való épít-
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kezest: az erdők pusztítása u tán az épületfa megkevesbedése és meg
drágulása. (Érdekes, hogy 1804-ben a Gubernium rendeletet ad ki, 
"hogy az építkezést mindentől eltekintve, már erdökimélésböl is tég
lával, vert földdel, salakkal, törmelék kővel végezzék, — ne pedig 
fával!) 

A lakóházon tul a többnyire keskeny, hosszú udvaron van a 
nyitott fészer, szekérnek, gazdasági gépeknek, trágyáié hordónak, 
kocsinak, tovább a sorban következnek az istállók. Azután jön a 
csűr, a szalmás gabona, széna eltartására. A régebbi szász falvakban 
3, csűr oldalt állott, de ma olyan az elrendezés, mint a székelyeknél, 
hol a csűr középen van, bezárja az udvart, és jobbra, balra vannak 
•az istállók. 

A régi udvarokban a csűr a második udvarban volt, utána jutot
tunk a kertbe, vagy gyümölcsösbe. Ma már a csűr hatalmas nagy 
épület, hol elfér az egész termés, és kipadlózott középső részére 
vontatják a cséplőgépet, és ott csépelnek. (Barcaság). Nem félnek 
a tűztől, mert magok között kölcsönös tüzbiztositó szövetséget 
alkotnak. 

A trágyatelep az udvar másik oldalán húzódik, szemben az 
istállókkal. Mellette vannak a sertésólak, azután sorjában az épület 
é s tüzifarakások, a kut, a sütőkemence, esetleg nyári konyha. 

Ha 2 udvarnak van közös kútja, akkor a kerítés a kúthoz való 
át járáshoz meg van szakítva. 

A szőllőtermő vidékeken van még egy fontos épület, a présház 
•a nagy faszőllőprés elhelyezésére (ma már i t t is sajtógépeik vannak) 
és a kádak részére. 

Az udvarban hátul, van a házikert virágokkal, azután káposz
tával, hagymával, borsóval, retekkel, salátával, stb. teleültetve. 

.A szász zöldséget inkább házi szükségletre termel, eladásra és na-
.gyobb mértékben csak városok közelében, hol jól tudja értékesíteni azt. 

A kertben van még ribizke és egres is, melyet kimutathatólag 
i t t ismertek meg, mert Ősi hazájukban bevándorlásuk idején ez isme
retlen volt előttük. 

A kert mögött van a gyümölcsös, mellyel némely vidéken ke-
vésbbé, másut t pedig (Beszterce) igen kiterjedten foglalkoznak. 

A szásznál az udvar (Hof), nagyjelentőségű volt már régóta. 
Udvar nélkül csak egy megtűrt telepes volt a régi időkben, udvar
ral pedig már: gazda lett, a teljes tekintélyével, tehát existenciát 
és jogot kapott a községben az udvar tulajdona által . 

A faluban az előnyökhöz is az udvar tulajdona által jutott, de 
a terheket is ahoz képest rótták ki reái. 

Jellemző, hogy a szász család az atyai házat és udvart — ősi 
szász öröklési szokásjog szerint — mindig a legfiatalabb fiúnak vagy 
leánynak hagyja örökségbe, nem pedig a legidősebbnek. 

Ezt azzal indokolják, hogy a fiatal leginkább reászorul a szülői 
támogatásra, mert azt rövidebb ideig élvezheti, mint az idősebb. Az 
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idősebbnek módjában áll még szülei életében magának más udvart, 
tehát biztos egzisztenciát szerezni. 

A szász faluban tehát csak azon gazda jön számításba, akinek 
beltelke és háza van. A szabad telepes községek sokáig nem is igen 
engedték, hogy a szász faluban letelepedett idegen (román vagy 
cigány) beltelekhez jusson. Később a gazdasági viszonyok fejlődésé' 
vel a gazdasági munkákra a betelepült cigányokat, az állatok őrzése 
és gondozására pedig románokat alkalmaztak és a falu szélén a köz
ségi földeken jelöltek ki nekik helyet, hol viskójukat fölépíthették. 
II. József azonban 1782-ben elrendelte (Concivilität parancsa), hogy 
ezeknek is meg kell engedni a birtofeszerzési jogot és lehetőséget. 
Ezóta rohamosan szaporodtak a falvakban az idegen ház és birtok
tulajdonosok. Érdekes azonban, hogy a falu közepén alig 1—2 helyén Í 
ot t még a szászok laknak és a szász házát el nem adja, ( láttam 4—5-
évig üresen lakatlanul álló házakat is), hanem a falu szélén, hol 
most már külön falurészeket képeznek. 

1880-ban dr. Meltzl szerint volt a 227 szász községben 59,27.6-
lakóház. Ebből: szászoké 35,595 lakóház 601 °/o; nemszászoké 20,932: 
lakóház 353 °/o; politikai községeké 2,749 lakóház 4 6 % (mig a la
kosságnak 571 °/o-ja volt a szász, és 4 2 9 % nemszász). 

A szászoknál 1 lakóházra esett ekkor 40 lélek, a nemszászoknál 
1 lakóházra esett ekkor 5"1 lélek, az egész országban esett ekkor (a. 
népszámlálás szerint) 46 lélek. 

A szászok lakóháza majdnem kizárólag kő, tégla, cserép. A nem
szászok lakóháza pedig általában faváz, sárral tapasztva, fazsindely 
vagy szalmafödéllel. Ma már egyes vagyonosabb oláhok ügy utánoz
zák a szász építkezést, hogy ha a kettős kereszt (krucse) és az obligát 
oláh kék meszelés nem volna a házon, kívülről nem is lehetne a 
szászétól megkülönböztetni. 

De már a gazdasági épületeket és udvart belülről látva: igen.. 
A legszebb lakóházai és gazdasági épületei vannak az egész-

szász földön a barcasági falvak gazdáinak. Ebben igazán megfeled
keznek magukról és magyarosan versenyeznek egymással is, és község, 
községgel is. 

Höltövény községbeli gazdák pl. a nagyszerű, szép, tágas, m o 
dern gazdasági épületekre fektetik inkább a fősúlyt, mint lakóhá
zaikra, noha azok is oly szépek, hogy a. tanulmányi kiránduláson, 
velem jöt t papok, tanítók sóhajtozva nézték, hogy a szász gazdák 
külömb házban laknak mint ők, sőt szerintök még egy főispán is 
ellakhatna bennök. 

A ki azon a vidéken jár, el ne mulassza megnézni pl. Zell János-
höltövényi gazda luxuriózus lakóházát és gazdasági épületeit. 

A feketehalmiak inkább a parádés lakóházra, mint a gazdasági épüle
tekre helyezik a fősúlyt, noha, hogy ezen épületeik minők, arra jellemző 
egyik velem volt falusi tanító N. F. úr esete. Ezen kiránduló társunk 
mindig 20 lépéssel előttünk járt a csapat előtt, bekukkantva mindeahová. 
Josef Mihály feketehalmi gazdánál belépve a tágas udvarba, látjuk a szép-
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parádés lakéházat-, kifestett kapualjjal, üveges verandával, a kifestett villam-
világitásos lakásban úri bútorokkal, hátrább a gazdasági épületek sárgaréz 
kilinccsel, sárgára festett ajtókkal, az istállók szénapad'-ásán sárgaréz kilin-
oses padlásajtó és sárgára festett „zsalus" (redőnyös) ablakokkal. 

Kiránduló társunk itt is előresietett és kíváncsian nézegetve, midőn 
látja a legközelebbi ajtót a cifra kövekkel kirakott járda során, kezét a. 
sárga kilincsre tévé, illedelmesen kopog, kalapját leveszi és belép. Azonban 
rögtön ki is siet onnét nagy bosszankodva. Nem azért, mert kopogására 
nem kapta meg a belépést megengedő választ, hanem mart az ő általa lakó-

45. ábra. Depner Sámuel höltövényi gazda udvara, istállói és lakóháza. (Balfelöl a 
szerény kis lakóház, tovább a pompás gazdasági épületek.) 

(Munkám számára készült eredeti fénykcpfölvétel,) 

szobának hitt ajtó mögött, egy nagy ökör nyújtotta feléje barátságosan 
(hogy az ő szavait idézzem:) pofáját. 

A höltövényieket karakterizálja Depner Sámuel földmives iskolát 
végzett fiatal höltövényi gazda, ki agy gondolkozik, hogy ő e-lőször 
a tágas istállókat építi föl nagyszerűen, megtölti drága fajmarhá
val, épit modern cementes trágyatelcpet, és trágyalészivattyut 
(árnyékszékét is melléje épitvén) be is tetőzi szépen mindkettőt, 
hogy az esőviz és nap ne ártson neki és ő maga nieghima magát az 
öregapjáról rcámaradt régi, kicsiny szűk lakásban, addig mig a szép 
istállókból annyi haszna nem lesz, hogy magának majd ennek a 
jövedelméből épithet pompás lakóházat. 
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A mezei gazdálkodás rendje. (Flurzwang) 1 

A szász községnél a mint a település, a birtok fölosztása, az 
építkezés, épugy a föld művelési rendje is az őshazából hozott sza
bályok és szokások szerint történt (Flurzwang, Triftzwang.) 

Ezen szabály volt, a határnak minden gazda által egyforma 
használata. Az ősi szász gazdálkodás alapja volt a legelő gazdaság, 
még ma is ott, a hol a tagosítás még nem történt meg. Nemcsak 
az erdő és legelő, de még a ha tár .egy. bizonyos része is legeltetésre 
volt megszabva. így lett a két és háromnyomásos gazdálkodás náluk 
régi időktől máig bevezetve. 

A gazdálkodás ezen nemét nem i t t tanulták és nem i t t kez
dették meg, hanem hozták azt magukkal ősi hazájukból, hol már 
a. IX. században ez általánosan használt volt. 

Régi irók tanúsítják, hogy a Rajnavidéken a két- háromnyo
másos (Dreifelderwirtschaft) és négynyomásos gazdálkodási rend
szer volt már akkoriban ismeretes és használatos, aszerint hogy" a 
nép milyen talajon gazdálkodott. 

A szászok sem használták mindenütt egyformán a két és három-
nyomásos gazdálkodási rendszert. Mert míg Beszterce vidékén vol
tak és talán még egy évtized előt t is voltak községek, hol a két-
nyomásos gazdálkodás dívott, addig a legtöbb szász vidéken a három-
nyomásos gazdálkodás volt szokásban. 

A szántóhatár 3 részre lett fölosztva, melyből Ys-ad részt őszi 
gabonával kellett mindenkinek bevetnie, 1/3-ad részt tavaszival (ga
bona, kapás), VVad rész pedig ugar maradt . Ez évenként változik, 
az ugart ősszel bevetik, és akkor az lesz jövőre őszi határ, az őszit 
tavasszal tavaszival vetik be, ez lesz tavaszi határ, a volt tavaszi 
ha tá r pedig marad szántatlan, vetetlen, ez az ugar (a fekete ugar) 
és rajta az állat legel (ha ugyan talál valamit) . 

Érdekes azonban, hogy a legtöbb szász község nem vonta összes 
művelés alat t i földterületét a »Flurzwang« a l á hanem hagyott ki 
egy félreeső, vagy más részt és azt kiki tetszése szerint használhatta. 
Ezen területek voltak a »nyomáson kivüli« földek, melyek később 
váltak óriási fontosságuakká, midőn az évelő takarmánynövények 
(a lóhere, lucerna) termelése kezdődött meg. Pedig ezen földek ere
detileg erdőirtványok voltak és állandó legelőnek használtattak. 
Csak később jöttek eke alá, midőn a népesség szaporodásával, a 
szántóföld megnagyobbítása iránti vágy le t t erösebb. 

Ezen földek neve volt: »fiewes«. Ezen területeket sokan beke
rí tet ték és igy használták konyhakertnek, vagy más intenzivebb 
gazdasági céloknak. Volt néhány város, hol a kőfallal, bástyákkal 
körülvett szűk városban a megszaporodott városi lakosság nem tudot t 

1 Dr. Schuller Gusztáv Adolf nyomán. 
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zöldséget, főzeléket, virágot termelni, igy ezen »Hewes« földeket bé
relte ki és használta föl. 

így keletkeztek pl. Brassó körül a »rnéhkertek«, ezen apróbb, 
rendkivül fejlett gazdaságai a városi polgárságnak. 

(Méhkerteknek azért nevezték, mert méhet tartottak, virágot 
is tenyésztettek és a városi nép ezen kis birtokokon töltötte vasár
napi napjait.) De más városok közül is létesültek ilyen kertek. (Mint 
Németországban szájával vannak egymás mellett kis kunyhókkal, 
hová a munkásnép vasárnap kivonul »kertjébe« üdülni a természet 
szabad ölén.1) 

Hogy az ilyen kis kerti földek mily nagy értékűvé váltak a 
szászoknál más helyeken is, még a régi időkben, mutat ja egy 1587-
ből való adat, hogy Medgyes határában a város szélén egy kis, alig 
alig 8—10 holdnyi ilyen kertet 250 forintért vettek meg akkor, mikor 
ugyanakkor száz holdakra menő nagy birtokot lehetett kapni 350 
forintért ugyanott, de távolabb. 

Hogy a brassói rnéhkertek is ilyenformán keletkeztek ---. az 
kétségtelen. Ma már összevásárlás folytán megkevesbedtek, megna
gyobbodtak és intenziv kis gazdaságokká váltak, (pl. Hiemisch 
Frigyes méhkert gazdasága megtekintésre méltó). 

Innen magyarázható, hogy II. József császár 1785-ben lóháton 
a hegyekről jőve, a sik Barcaságot, a mint a la t ta elterülve megpil
lantotta, a szép képtől meglepetve fölkiáltott: »Ah! ez egy szép kert«. 

A nyomás alól ki voltak még véve a káposztás és kenderföklek, 
a gyümölcsösök és szőllők. 

A szász ahol csak lehetett, beültette a hegyoldalakat sző'lő-
vel, mert ezen hajlamát (de vesszőjét is) még a Eajna vidékéről 
hozta be magával, hol már akkoriban kezdték meg a meredek hegy
oldalak »terrassz szerű« (Terrassenbau = lépcsőzetes) művelését. 

Mindezen területeket be kellett keríteni és bokrokkal, élősö
vénnyel, ültetni, hogy a legelő állatok oda ne hatóihassanak. 

É p ügy; be kellett keríteni az ugar melletti vetett földeket 
(Florfeld) is, hogy a legelőcsorda kárt ne tehessen a vetésekben. 
A kerítést vesszőből fonták, a községi erdőkben vágták és az egész, 
falu kiment közmunkára azok fölállítására. Az átjárókra olyan vessző
ajtókat készítettek, melyek magoktól becsapódtak. 

A kerítés elrombolását szigorúan büntették. A kőhalmi szék 
1640-ben kihirdeti, hogy a bűnöst 12 forinttal ( = 2—3 ökör akkori 
ára) bünteti . 

A határkeritések (Hattertfrieden) miat t egész jogügyi szabály
zat fejlődött ki az idők folyamán már a XV—XVI. században. Ha pl. 
két szomszédos község ugarföldje egymásmellé került, akkor nem kel
le t t kerítés, mert a legelőcsorda szabadon járhatot t . Ha két község 
vetett földje volt szomszédos, akkor a kerítést közösen kellett a két 

1 Kiel városban 3300 munkásnak van ilyen kis kertje (Allotment), sőt 
már nálunk Debrecenben is megkezdették ezen munkáskert intézményt. 
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községnek fölállítania. Ha egyik község ugarföldje a másik község-
vetett földjének volt szomszédja, akkor az ugarföldes községnek kel
lett kerítést állítania. Ha egy községnek a legelője volt szomszédos 
a másik község vetett, földjével, akkor annak kellett a kerítést elké
szítenie, a kié a legelő volt. 

A kerítés miat t is, de meg azért is sok per és viszály szárma
zott, mert a legelő állatok betörtek a t i l to t t területre és károkat 
okoztak. 

így fejlődött ki a határ pásztorkodás intézménye. 
A földeket már a település idejétől is őrizték vadaktól, ellen

ségtől, maguk a gazdák sorrend szerint ( = »szerre«, mint Erdélyben 
mondják), mint az ma is van a szőllőhegyes községekben. 

Később azonban már fizetett határ pásztorokat (Feldschützen) 
tartot tak. 1713-ban kezdték a városok, onnét terjedt a falvakra is 
a szokás. 

A tilosban talált állatot visszatartották, megzálogolták és a 
zálog jövedelme a községé volt, csak kis részt kapott belőle a 
tulajdonos. 

A határ felügyelete, és az őrzés ellenőrzése a községi biró köte
lessége volt. Ez pedig nehéz dolog volt, és veszélyes is. Éjjeli ellen
őrző „útjában több biró fizetett lelkiismeretességeért életével. Ha a 
te t tes t nem tudták megcsípni, akkor az elfogása nehéz volt, mert 
a község határán tul már hacsak erre a községek között külön egyez
ség nem köt tetet t : üldözni nem volt szabad. Sokszor megesett, hogy 
a bűnös átmenekült a szomszéd határra és üldözőire 5 lépésről neve
te t t vissza. Sokszor pedig a zálogba hajtani akart állatok pásztorai 
verték agyon a jogaikban eljárni akaró és megkárosított tulaj
donosokat. 

A termelés. 

Hogy a szász nép már magasabbfoku gazdasági ismeretekkel 
és érzékkel jöt t Erdélybe és i t t kezdettől fogva a gazdasági hala
dásban mutatot t példát a többi népnek, azon nem lehet csodálkozni, 
ha a történelmet, főleg a németországi agrárviszonyok mulfc esemé
nyeit nézzük. Már a VIII. században elhagyták ott a legelőgazdaságot 
(Feldgraswirtschaft) és át tér tek a háromnyomásos gazdaságba 
(Deífelderwirtschaft). 

A szász nép papjai külföldi egyetemekről, tanulmányaikról 
hazatérve, hozták Erdély bércei közé a nyugati kulturviszonyokat. 
Míg nálunk a gazdaság ősi nyomdokaiban cammogott, addig Kémet
országban főurak, fejedelmek törődtek a köznép gazdasági dolgaival. 
Nagy Frigyes az országúton megállította hintóját és leszállt a szántó
vető paraszthoz, sőt az eke szarvát is megfogta finom keztyüs kezé
vel, (mint ezt egy régi metszet utáni képünk is mutatja) . 

1775-ben már Kurmárkban 1800 község közül 300 volt tagositva, 
Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 14 

I 
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áll tak a parasztság- hiteligényeinek kielégítésére falusi hitelintézetek, 
államsegéllyel osztottak ki tenyészmarhákat, a lóheretermést már 
űzték, burgonyát, dohányt, komlót termeltek és az uralkodó parancsára 
vetették a fekete ugarba a csillagfürtöt (Lupinus), hogy zölden 
leszántva, a földet javítsák, sőt mocsarakat szárítottak ki, réteket 
öntöztek. 

Mindez nem maradt nyom nélkül a szászokra sem, kik ezen 
távoli dolgokról már nyelvrokonságuk és a külföldi irodalom révén 
is tudomást szereztek. 

í A békés haladásnak azonban gátat vetettek azon állapotok, 
melyek minket magyarokat is, mint a nyugat védbástyáját sújtottak, 
a sok háború és az annak nyomán föllépő erkölcsi és anyagi nyo
morúság. 

46. ábra. Régi acélmetszet után. 
(Értelme a szövegben.) 

Az pedig már régi axióma: »bizonyos anyagi jólét szükséges 
ahhoz, hogy magasabb célok eléressenek!« 

A szász még nyomasztó anyagi viszonyok között is áldozott a 
kultúrájára, ós ennek köszönhette, hogy fejlettebb intelligenciájával 
és szigorúbb erkölcseivel a gazdasági téren is megállni és haladni 
tudott. 

* 

Előbb már emiitettem, hogy a legrégibb gazdasági rendszerük 
a két és háromnyomásos volt, sőt még ma is a legtöbb helyen igy 
van. Hogy ez nem felel meg a fejlettebb igényeknek, azt minden 
modern, tanult gazda tudja. (Szebenben megforduló német gazdák, 
midőn a vasúton utazva látják Erdélyben a sok parlagon hagyott 
fekete ugart, csodálkozva kérdik, hogy miért hagyják ezen földeket 
vetetlenül? Midőn megmagyarázzák nekik a hármas határrendszert, 
mosolyogva mondják: »az urak ügy tesznek, mint a szocialisták /«) 

Legelsőbben a barcasági gazdák lá t ták be, hogy a tiszta ugar
rendszer tar thata t lan és nemcsak kerékkötője az okosabban gazdái-
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kodni akarónak, hanem még a gazdasági belterjességre %7aló törek
vést is akadályozza, mert nem engedi meg a mesterséges takarmány 
termelését, tehát a nagyobb állatállomány tartását . 

Elhatározták tehát, hogy a hasznot nem hajtó tiszta ugart meg
szüntetik, és Németország példáján okulva, takarmánnyal (zabos
bükköny) vetik be, azaz zöld ugarrendszert követik. Az igy, az amúgy 
sem sokat érő legeltetést megszüntetik az ugaron és ás, á l latokat 
helyette a több takarmányon inkább ist&llózva tartják. 

Megkezdették a gazdasági gépek használatát és át tér tek a jobb 
talajmüvelésre. A munkákhoz több igavonó állat kellett ugyan, de 
az ugaron nyert takarmány kisegítette őket. Nem támaszkodtak any-
nyira a megbizhatlan természetes kaszálókra, hanem a biztos, mes
terséges takarmány termelésre. 

A talaj erősebb kihasználása, több trágyát és ál latot kivan. 
A több állattal több trágyát produkáltak! így több és nagyobb lett 
a termésük. 

A zöld ugar behozatalával a barcasági gazdaságok jelentéke
nyen átváltoztak, és a föllendülésük már akkor kezdődött! 

Érdekes, hogy az első község volt e téren Keresztényfalva 
1845-ben! Példáját utána a többi is követte, mikor lát ta az ottani 
gazdák vagyonosodását. 

Az igazság kedvéért nem lehet elhallgatnom, hogy ezen új 
gazdálkodásra és az állatállomány nagyobbmérvü istállótakarmányo
zására (Stallfütterung) Keresztényfalvát a jóindulatú haladási szán
dék mellett, még a kényszerűség is hajtotta, mivel legelője kevés 
volt, ha tára kicsiny, földje aránylag kevés, és ál latai t Romániába 
kellett adni fübérre. A sok kellemetlenséget megunva, tér t reá radi
kálisan az akkor csak német példákból hallott eljárásra. Ez vált 
azután áldására. 

Az ugar azonban a tagositások folytán jelentékenyen megfo
gyott. 1880-ban volt a szántóföld 19'53 .°/o-a, 1895-ben 667 °/o-a, ma 
al ig valami. 

A zöld ugarrcndszernél a vetésforgó ez: 
I. év zabosbükköny, vagy: tavaszi 'árpa herével. Az árpatarlón 

a here már ősszel egy kaszálást ad ; 
I I . év here, első kaszálás zölden vagy szárítva takarmánynak, 

a második kaszálás maglóhere, u tána fölszántva, jön a 
III . évre őszi vetés (búza, rozs). 
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De a gazdasági haladás első ize után étvágyat kaptak, és már 
ez sem elégítette ki őket, át tértek a szabad gazdálkodásra és vetés
forgóra. Miután az csak tagosított birtokon lehetséges, (mert a 
szétszórt parcellákkal okosan gazdálkodni nem igen lehet), megkezd
ték a tagosítást. 

A tagosításnál a tagot nem három határrészben, hanem egy 
tagban vették ki. 

A tagosítás azonban akkor új is volt, féltek is tőle, mert nem 
ismerték, de meg egy nagy akadálya volt a sok nedves rét, belvizes 
pocsóta, egyáltalán a sok belvizes hely. Előbb tehá t ezeket kellett 
rendezni, rettenetes kiadásokkal és kultúrmérnöki hivatalokkal. 

A legelső község volt, a melyik mint egy várfokon küzdő hős, 
elszántan, behunyt szemekkel ugrott neki a dolognak — Földvár 
község. De a vizlevezotés is, tagosítás is sikerült, a sok nehézség 
elmúlt és a hol a vadrucák gágogtak, ott ma arany kalász reng, és-
míg a 80-as években a község a lejtőn lefelé haladó, szegényedő, 
tehát züllő (e kettő gyakran együtt jár!) község volt: ma egyike 
a leggazdagabbaknak, noha fizettettek 1 hold után a fölmerült 
költségekben 20 koronától 162 koronáig! 

Kinyögték valahogy, szónélkül. Az akkori alispán dr. Jeckel 
•frigyes külön megdicsérte őket hivatalos iratban. 

A példa nyomán kissé remegve ugyan, de következett egyik 
község a másik után, hajtotta őket a szabadabb, jobb gazdálkodási 
vágy! Lát ták ugyanis, hogy a tagosított és szabad gazdálkodásra 
á t tér t községben a gazda egész házi és gazdálkodási berendezése meg
változik, megszabadul a nyomásos gazdálkodás béklyóitól, mindenik 
ura és rendelkezője lesz gazdaságának, megszűnik a Flurzwang,. 
mintagazdaságok támadhatnak, nagyobb a birtok jövedelme, de a 
mi a legfőbb: az egyéni tudás, szorgalom és munka érvényesülí 
A jobb gazda gyorsan előretörhet, a tanulatlan, ügyetlen hátrama
rad, de még sem merül el, — mint a másik rendszernél — hanem 
a jobb gazda példája nyomán ő is javulhat és tökélyesedhet! 

Hozzájött még — és ez az egész Barcaság előrehaladásának 
óriási és rapid sarkantyúja volt — 1889-ben a botfalusi cukorgyár 
létesítése, tehát a cukorrépa termelés, a mélyművelés, a gépek hasz
nálata, a hizlalás és a nagyobb gazdasági jövedelem mellett az olcsóbb 
takarmányozás. 

Ezen ci. kor gyár tette gazdaggá, és így: még intelligensebb 
gazdákká a l'-arcaság gazdáit! 

Nem azért mert sok pénzt j u t t a t a gazdák kezébe (azonban ez 
is, mert pl. Höltövény 1889-től 1869-ig, tehát 7 év alat t 1.458,548 
koronát kapott cukorrépáért), valamint egy tejszövetkezet sem azért 
áldás egy falura, mert pénzt hoz oda, a mi eddig nem volt, hanem 
azért, mert a cukorgyár ál tal le t t intenzivebb a mezőgazdaságuk a 
falusi gazdáknak is. Azt, hogy a cukorgyári gazdaság (melyet ma 
egész Erdélyben a legelső és legjobban vezetett gazdaságnak tar tok} 
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-óriási kihatással volt példaadásával a köznépre, szintén egyik fő 
faktornak tartom az egész Barcaság gazdálkodásában. 

Ma a barcasági szász falvak a négyes forgót használják a kö
vetkezőképen : 

I. év őszi (búza vagy rozs); 
II. év kapás (cukorrépa vagy takarmányrépa vagy tengeri, vagy 

burgonya); 
III. év tavaszi (zab, vagy árpa, lóherével); 
IV. év lóhere. 
Ezen szép dolgok a Barcaságra vonatkoznak. Az összes erdélyi 

szászok közül i t t van a gazdaság legmagasabb fokon. A többi község 
utánuk következik, egyik közelebb, másik messzebb. 

A többi szász községekben már a 80-as évektől fogva a fekete 
ugart is kezdik kiküszöbölni, és a Zöld ugart használják, azaz nem: 
hagyják a földet pihenni, hanem zabosbükkönnyel vetik be, hogy 
legyen több takarmányuk, tehá t több ál la tot tarthassanak, és igy 
több trágyát termelhessenek, és igy több termést produkálhassanak. 

A tagosítás után nem tér á t minden község a szabad gazdálko
dásra, hanem a legeltetés miat t megmarad a háromnyomásos rend
szernél, de nem hagyja a hasznot nem hozó fekete ugart, hanem zöld 
ugart. Igy azután enyhítve lesz a nyomásos gazdálkodás hátránya. 

A gazdasági előrehaladás csomónkint, mint egy vizbedobott kő 
hulláma terjedt széjjel ott, hol a nép egy modernebben kezelt úr i 
birtokon láthatott jó péklát (pl. botíalusi cukorgyári uradalom), vagy 
pedig ott, hol érintkezése volt olyan szász intelligenciával, ki lelkén 
hordozta a köznép sorsát és igy a gazdasági haladásiba ösztönözte. 
Brassó és Nagyszeben voltak az első hullámgyürük, honnét a mo
dem gazdasági haladás eszméi a falvakba kisugároztak és a hideg-
szívü falusi nép szivét is felmelegítették az ujabbkori eszmék iránt. 
Nagy érdeme van az erdélyi szász gazdasági egyesületnek e téren 
és a falusi gazdaköröknek, de főleg a vezetőinek, papoknak és taní
tóknak, kik munkásságának a nép soha nem múló hálával tartozik. 
(Erről különben később lesz szó.) 

* 

Gazdasági kártékony átlátok irtására, mint a termelés ellensé
gére nagy gondot látunk fordítva. 

HOFHERFés SCHRANTZ 
Budapest, VI. Váczi-körut 57 . 

Ajánlják új lóheremagfejtőgépeiket, melyekkel 
a lóheregubók egyidejűleg a cséplés alatt 
— kidörzsölhettük. — 

Óriási munkaképesség. Kifogástalan tisztítás. 
•W» Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, -fu 
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Erdély gyümölcstermését az utóbbi években a galagonya 
özöndék lepkéje illetve hernyója te t te tönkre, ügy hogy tavasszal 
a fák (sőt erdők is) egész vidékeken levél ( tehát tüdő) nélkül ma
radtak. Szánalom volt nézni az ilyen vidéket, de másrészt a laikusra 
érdekes látvány a milliónyi fehér lepke rajzása fákon, a földön és 
utón, ügy hogy a kocsi és lovak a la t t pár száz maradt az utakon 
összetiporva. 

A mezőrendőrségi törvény is, de a magyar rovartani állomás^ 
ügyes közbelépésére miniszteri rendeletek is elrendelték a hatósá
goknál ezen rovar pusztítását, vagyis a hernyófészkek leszedését és 
elégetését. 

Ilyenformán volt a cserebogárpusztitással is, mely rovar húsos 
álcája (pondrója, székelyesen: csimmasza) nemcsak a tengerit, répát, 
burgonyát, fákat tet te tönkre, de rávetette magát a füves vetésekre 
és természetesen rétek és legelőkre is, ügy hogy sok helyen 60—80 
hold havasi kaszálót teljesen kirágott és a gyökerénél elrágott füvet 
ügy lehetet t a lábbal összehúzni, mint a pokrócot. Néhol ez egész 
kalamitás volt, mert falvak jutot tak miat ta »nyomorba és szenvedésbe* 
hogy chlopyi nyelven beszéljünk. 

Ha most végigmentünk egy szász és nemszász község határán, 
mit láttunk? A szász falu népe a bíró vezetése alat t künn volt, szedte 
a fákról a hernyófészkeket, tüzelte el, a cserebogarakat rázta a iák
ról, forró vizzel nagy edényekbe fojtotta, a földben kapálásnál vitte 
ki kötényben az országútra, t iporta el, ügy hogy a mezei kártétel 
jelentékenyen kisebb lett, mint egy nemszász faluban, hol mindez 
csak tessék-lássék módjára történt csak meg. 

Mi volt azonban a főkülömbség? Az, hogy mikor a község a 
szolgabíró irtási rendeletét kihirdette, pl. április 1-én, adva a végre
hajtásra 10 napi terminust, tehát ápril 15-én jelentette az elöljáró
ság, hogy .»megtörtént«, a rendelet foganatosítva lett stb. 

A szász községnél azonban nem elégszenek meg ezzel, hanem 
az elöljáróság több bizottsággá oszlik föl, bejárja házról-házra, kert
ről kertre a falut, hogy magának meggyőződést is szerezzen arról, 
hogy megtörtént-e tényleg a rendelet végrehajtása1? Jaj annak, a ki 
nem tesz eleget az ilyen rendeletnek, és jaj volna olyan elöljáróság
nak, a mely jelentést tenne valamiről, mielőtt arról a valóságban is 
meg nem győződött. 

Végül ideiktatom Brassó vármegye alispánjának 1903. évről szóló ide
vonatkozó jelentését: 

A gazdasági kártékony állatok irtására az utóbbi időben különös 
gondot fordítottunk. A földeken tömegesen föllépő mezei egerek és hörcsö
gök, melyek a vetést tették tönkre, a bizonyos periódusokban visszatérő csere
bogarak, melyek a gyümölcs és erdei fákat tették tönkre, oly csapás volt a 
gazdaságra, hogy teljes erővel kellett ellene föllépnünk. Az alispán a közsé
gekkel egyetértve, az egész vonalon egységes eljárást léptetett életbe. 

A legújabb irtó eljárások, igy a Löffler-féle egértyfus bacillus, — tekin
tet nélkül a költségekre — szereztetett be, ezenkívül a hohenheimi egér-
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fogók alkalmaztattak, végül az egerek agyonverés által — darab iáként ki
tűzött irtó dijjak fizetésével — is irtattak. 

A községek már több év óta tekintélyes összegeket fizetnek ki ilyen 
oólokra. Az irtási díj jak egy egérért 1—2 fillér, egy hörcsögért 5—6 fillér. 

1903-ban kiirtatott: 
Höltövényben . 532,869 drb egér' 
Vidombákon 54,565 . „ és 110 drb hörcsög 
Földváron 19,789 , , „ 30 » 
Szentpéterben ! 4,900 , „ „ 1*48 , 
Feketehalomban 214,039 „ . — . 
Keresztényfalván 59,100 „ „ 210 „ 
Rozsnyón 56,436 „ „ , — . 

Szászhermány község elhatározta, hogy minden községi gazdát kötelez 
arra, hogy 50 darab egeret és 10 darab hörcsögöt szolgáltasson be a község
házhoz. 

(Jellemző, hogy ennél többet küldöttek be majdnem mindnyájául) 
Ezen fölsorolt 7 községben (a többiről nincs pontos statisztika), közel 

1 millió darab egér és 1598 hörcsög lett kiirtva. 
Ilyen az eljárás az ujabban már veszélyesen elterjedt arankával 

is (székely: »fecskefonál«-nak nevezi), mely épen Erdélyben, a lóhere 
hazájában és már azért is nagyobb jelentőségű, mint az ország más 
vidékén, mert az erdélyi lóhermag oly nagyszerűen és kiváló kvalitás
ban terem, hogy Svájcba is szívesen exportálják, és az erdélyi gaz
dának a jó lóhermagtermés egyik legfőbb gazdasági jövedelme. Nagy 
kár t okoz tehát a gazdáknak azon hatóság, a ki az aranka irtására 
vonatkozó kormányrendeleteket teljes szigorral végre nem hajtja. Sok 
helyen jártam Erdélyben, de azt, hogy az arankát a táblán künn 
irtsák (pedig ez az egyetlen radikális és eredményes irtási mód, 
mivel a nagyszemü aranka (Cuscuta suaveolens) épen akkora lévén, 
mint a lóhere és lucerna magja, rostálás ál tal a magból ki nem tisz
t i tható) csupán a jobb szász községekben láttam1. 

A szász gazda ilyenformán arankamentes magvat termel és 
drágábban is tudja eladni, mint más erdélyi kisgazda. Mig a székely 
megveszi a hetipiacra hozott szemét magot, csak — olcsóbban kap
hassa, addig a szász csupán plombázott magvat — hozat jóhirnevü 
megkereskedésből, még ha drágább is. 

A szász gazdánál bizonyos szégyen az, ha valakinek arankás a 
heréje. Ilyen gazdára hamar reámondja a többi a »lusta d g« kifejezést. 

A községi elöljáróság utána is néz annak, hogy a szolgabíró 
rendelete »tényleg« megtörtént-e? 

Egy erdélyi járási székhelyről beszélik a következő esetet: 
Egyik legujabbi miniszteri rendelet értelmében egyes állami hivatalok 

közegeinek kötelességévé tétetett az arankával fertőzött heretáblákat a 
szolgabírói hivatalnak bejelenteni, hogy tulajdonosukat megbüutess-e. Egyik 

1 A község pénztára kifizetett egérirtásra 3788.52 koronát. A többi is 
ilyenforma arányban. 
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községről egy nagy névsorban jött följelentés a főszolgabíró elé, ki a névsort 
írnokának átadva, kimondta a végzést, hogy az ott elősoroltakat fejenként 
10 koronával bünteti, és 8 nap alatt az aranka kiirtására kötelezi. A 8 nap 
leteltével új följelentés érkezik a főszolgabíróhoz, hogy mindönki kiirtotta 
az arankát, csupán - - egy birtokos nem. A főszolgabíró haragra gyúl. ki
küldi a közig, gyakornokot, hogy nézze meg a községi bíróval: ki az, nem 
tett eleget kiadott rendeletének! kisült az, hogy — az ő saját lucernásán, 
nem lett az aranka kiirtva. (Hogy igaz-e, azt nem tudom, de beszélni 
hallottam.) 

A gabonatermelés. 

A szász és nemszász gazdánál föltűnő a termésátlagok nagyobb 
külömbségén és a termelt gabona minőségi külömbségén kivül az is, 
hogy a nemszász kevesebb takarmányt és több szemes terményt 
főleg tengerit) termel. 

Régebbi adatok szerint, melyek ma már nem mérvadók, de 
mégis tájékoztatóul szolgálhatnak, a termésátlagok a királyföldi 
szász 149 községben igy állanak. Egy k. hold föld átlagtermése és 
értéke volt a 70-es években (ma már jelentékenyen nagyobb!): 

per hectoliter szász községekben nem szász községekben 
7.80 írt értékű búzából 7 3 hectl. 56.94 írt 6-9 hectl. 53.82 frt 
5.31 n rozsból 87 , 46.20 . 76 B 40.36 
4-80 * „ árpából 9-7 „ 46.50 „ 4-7 „ 22-56 
2-73 „ zabból 8 4 „ 2i.93 „ 6-1 n 16.65 
4-83 n „ tengeriből 65 n 26.56 , 5 1 . 24 63 
2-50 „ , takarmány 131 q 32.75 , 9-7 q 24.25 

Tehát az 1874. évi adatok szerint egy k. hold föld terméshozama 
volt a szász községekben átlag 3387 forint, a nemszász községekben 
2559 forint, tehát a szász már a 70-es években 245 °/o-al magasabb 
termésértéket ért el, mint a nemszász gazda. Azóta a viszonyok min
denben megváltoztak. A nemszász gazda is intelligensebbé vált, tehát 
ő is többet — bizonyára! — produkál, de viszont a szász még többet, 
így az arány ngy látom, hogy még ma is hasonló marad t ! 

Hogy a szász gazdaság ezt nem csupán a jobb földmunkának 
(eke), hanem a több ál lat tal járó erősebb trágyázásnak is köszön
heti — az kétségtelen. 

1874-ben a hivatalos összeírás szerinti egész Erdélyre szóló 
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t e r m é s á t l a g o k k a l ös szehason l í t juk a 149 k i rá lyfö ld i szász községek 
t e r m é s á t l a g a i t , l á t juk , h o g y : 

égisz Erdélyben a szász községekben 
búzából vol t á t l a g t e r m é s 5"9 7 3 h e c t o l i t e r 
rozsból 7"7 8'7 ,, 
á r p á b ó l 8 0 9'7 ,, 
zabból 6 9 8 4 
hüvelyesből (bab, borsó s t b ) 5 5 7"2 „ 

Hogy a 149 királyföidi szász községi termésátlagok nem maradnak na
gyon vissza az osztrák termésátlagok mögött, de viszont mennyire elmarad
nak a németországiak mögött, azt mutatják a következő 1874-íki statisztikai 
számok. 

Hoklankénti átlagtermések: 
hectoliter Szász községekben Ausztriában Csehországban Württenbergben 

bnza 7.3 8.0 8.3 15.3 
rozs 8.7 8.0 8.9 10.4 
árpa 9.7 8.8 8.0 12.9 
zab 8.4 9.9 8.3 13.5 
burgonya 39.4 59.9 43.1 66.3 
(Ma az átlagtermések főkép a Barcaságon a mélyművelés, jó trágyázás 

folytán ezen számokkal össze nem hasonlíthatók.) 
A t a k a r m á n y t e r m e l é s 1874 ó t a j e l en t ékenyen fej lődöt t , főleg 

a B a r c a s á g o n és Szeben v idékén a l óhe re t e rme lé s ügy , hogy a lóhere
magtermelésre is á t t é r t e k és kül fö ldre expo r t á l j ák . 

Mel tz l s t a t i s z t i k a i a d a t a i sze r in t a 149 volt k i rá lyfö id i község
ben ( p e d i g ezek közül n é h á n y v i s s z a m a r a d t község az a d a t o k a t i n k á b b 
ron t ja , m i n t j av í t j a ) , 10 év a l a t t így a l a k u l t a k , m o n d j u k : f o rdu l t ak 
a viszonyok. 

Beve tve vol t k. h o l d : 
1874-ben 1883-ban 

mes te r séges t a k a r m á n n y a l 2120 8471 
r épáva l 449 1848 
kende r r e l 480G 2519 
lenne l 486 322 
komlóval 9 32 

Ujabbi a d a t a i m nincsenek . M i n t m á r je lez tem, n incsen sehol 
földolgozva t i s z t án a szászokra vona tkozó p rodukc ió . í g y a z u t á n h a 
egy-egy m e g y é r e közölnék t e r m é s á t l a g o k a t , azok nem vo lnának hűek , 
m e r t vegyesa jku l akosság ra szólván, nem v o n a t k o z h a t n a k a szászokra. 
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Egy megjegyzést azonban tehetek. Egyidöben Fehérmegyében Alcsuthon, 
a 90-es években állami gazdasági tudósító lévén, (mint főhercegi tiszt) meg
kaptam a minisztériumtól a gazdasági tudósítók évkönyvét és abban nézeget
tem egyik üres délutánomon a különféle niegyék termésátlagait. Föltűnt 
Brassó megyének a többi összes megyék átlagterméseit messze fölülmúló 
magas számai, búzától kezdve, lefelé. Bevallom, két dolgot hittem: vagy azt, 
hogy ez nyomdahiba, vagy azt, hogy szász tudósító kollégáim saját raegyé-
jökre nagyítanak. Akkor ugyanis még nem sokat törődtem és érdeklődtem a 
szászok dolgai után. Ma már máskép látom a dolgokat, mióta Erdélyben 
létem alatt megismertem viszonyaikat. Már ezért az egy dologért is hálás 
vagyok, hogy legalább erdélyi tartózkodásom alatt tapasztalataimat gyara-
pithattam. 

Barcasági termésátlagok. 

Az előbb — a termésátlagoknál — elmondottak nyomán hiteles 
át lagadatokat kapva kezeimhez, habár tisztán a szász gazdálkodásra 
vonatkozó adatokat nem közölhetek, de a tulnyomólag szász Brassó 
megyére nézve a következő adatokat közölhetem. 

1908-ban őszi búzában az egész ország termésátlaga volt (5"80 q. 
1909-ben őszi búzában az egész ország termésátlaga volt 547 q. 

1908-ban az egész országban legmagasabb vármegyei buzatermés-
álagok voltak: 

I. Brassó megyében 11 '52 q. 
I I . Árad városban 900 q. 

a többi át lag 8'7 q-tól lejjebb esik. 
1909-ben az egész országban legmagasabb vármegyei buzat er més-

álagok voltak: 
I. Brassó megyében 784 q. 

I I . Szeben megyében 7'84 q. 
III. Verséé városban 750 q. 

a többi ettől mind lejjebb áll. 
Az 1909. év rossz és abnormális átlagterméseit nem véve alapul 

a kel lő összehason l i t á snak , igy az 1906 1. évi t e r r a é s á t l a g o k a t veszem 
s o r r a : 

Termett: Buza Rozs Árpa Zab Szemes tengeri Burgonya 
Országos átlag q-ban 6-fcO 6-36 652 5-54 9-05 37 40 
Erdélyi , 6-62 651 685 5-39 8-22 49-55 
Hunyadmegyei „ „ (Oláh) 660 512 532 5-10 1005 • 20-77 
Csikmegyei „ , (Székely) 562 6-24 7-79 5-18 899 52-25 
Szebenm. átl. (Oláh—szász) q-ban 5-64 5-47 7-35 6-80 8-88 47-29 
Brassóm, átl. (túlnyomó szász) . 11-52 10-64 U-48 10-30 1309 - 95-72 

Érdekes, hogy ez igy megy már hosszú évtizedek óta. Azonban 
nem szabad egészen mindent a »dus Kánaán föld« rovására irni, 
mert Brassó megyében is vannak igen rossz termő, gyenge földek 
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szép holdszámokkal, melyek és a hétfalusi csángó székelyek és szer
teszét lakó románok jelentékenyen kisebb termésátlagai — a vár
megyei átlagot lefelé búzzák. 

Ha tisztán csak a szász gazdákra tudnám az átlagokat kimu
tatni, még jelentékenyebb külömbséget tudnék kimutatni. 

Ezen óriási termésátlagok magyarázatát megtalálja a szíves 
olvasó: ha könyvemet kegyes lesz figyelemmel elolvasni. 

A Barcaságon a gabonatermelés csökken, a takarmányterme
lés növekszik. 

Búzát termeltek 1880-ban, az összes bevetett terület 21 34 °/o-án 
1895-ben, „ „ „ „ 860 "/o-án 

Rozsot „ 1880-ban, „ „ „ . „ 1302 o/o-án 
1895-ben, „ „ „ „ 629 o/o-án1 

Árpát „ 1880-ban, „ „ „ „ 2611 o/o-á.n 
1895-ben, „ ., „ „ 2983 »/o-án 

Tengerit „ 1880-ban, „ „ „ „ 2500 °/o-án 
1895-ben, „ „ „ „ 1370 "/o-án2 

Ezenkivül cukorrépát a bevetett terület 5—10 °/o-án. Mestersé
ges takarmányt termeltek az összes bevetett területnek 1880-baa 
4-3 o/o-án; 1892-ben 815 "/o-án, 1895-ben 13"9 %-án. 

Azóta ujabb hiteles adataim nincsenek. 

Búza. 

A szászoknál legfontosabb volt a gabonatermelés, abban is az 
őszi gabona. Hogy régente milyen gabonát termeltek, azt csak onnét 
gyanítják, hogy a Rajna vidékén a rozsot és tönkölyt ismerték, tehát 
ezek voltak a legrégibb gabonájuk. A búzát csak a XI. században 
kezdték ismerni, midőn Franciaországból terjedt Luxemburgba és 
onnét tovább a német földön. Hogy idejövetelük után a búzát mikor 
kezdték a régi szászok termelni, arról adatok nincsenek. Valószínű' 
az, hogy a búzatermelést már i t t kiterjedten talál ták az erdélyi ős
lakóknál és ők is azt, nem pedig az alárendeltebb rozsot karolták 
föl, mint fő kenyéradó terményt. 

1 Ugyanakkor Csíkban van 35%. 
2 Ugyanakkor a székely megyékben 30—35%. 
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A zab. 
Már a XIV. századtól fogva egyik fontos terményük volt-

A tavaszi nyomásfőld nagy része zabbal volt elvetve, de még így 
van ma is, a sok havasi, sovány, trágyázásra ritkán kerülő, igazi 
zabföldön. 

A zab az extenzívebb viszonyok között ma is a legfontosabb 
termény. Jellemző, hogy a jobb községekben a jobb szász gazda már 
nem mer zabot termelni, mert akkor ügy tűnne föl társai előtt, hogy 
földjei rosszak, és rossz gazda színében tűnne föl a községben. 

Tönköly. 
A tönkölyt (Spelz, Dinkel) kevés helyen termelték, akkor is 

besztercevidéki szegényebb falvak, hol még az őshazából hozott tön-
kÖlykenyérhez hozzá voltak szokva és kétnyomásu gazdálkodást űzték, 
melynél a tönkölyt szokták termelni. 

Árpa. 
Az árpa főleg a Barcaságon le t t nagyon fölkapott növény, és 

Naszód vidékén. Másutt kevésbbé. Kicsiben termeltek a szászok már 
évszázadokkal előbb is árpát, mert a malátáját a házi sörkészités-
nél használták föl. Sört pedig még a szász falvakban is főztek a 
régebbi időkben. 

Érdekes, hogy Erdélyre 1170-ben Mátyás király gabonakiviteli tilalmat 
állított föl, azon indoklással, hogy „a gabonakivitel által olyan drágaság 
származott, hogy a nép kenyerét kénytelen volt kölesből, zabból és árpából 
készíteni." 

Jelleznző az is, hogy mát a regi időkben is volt eset reá, hogy & 
gabonahiány miatt a közélclmezésben komoly zavarok támadtok. 1535-ben a 
Barcaságban volt rossz termés és gabonainség lépett föl. Brassó város tanácsa 
különféle intézkedésekkel igyekszik a bajokon enyhíteni. Zsoldos gabonaőrö
ket fogad föl és a határállomásokra küldi ki, hogy a gabonakivitelt meg
akadályozhassa. Más kiküldöttekkel a falvakban összeszámláltatja a gabona
készletet. Egy pópát (oláh pap) gazdag ajándékokkal küld a havasalföldi 
vajdához, hogy a román buzakivitelt (tehát a Barcaságba való behozatalt) 
ne akadályozza meg, viszont a tanács eltiltja, hogy fogarasvidéki oláhok 
gabona vásárlás céljából Brassóba bejöhessenek. 

Tengeri. 
A tengeri — noha eleinte 1686-ban hatóságilag tilalmazták a 

termelését — a XVII. században lett általánosabban ismeretes a 
szászoknál Erdélyben, és mióta élelmi célokra használták, rohamosan 
foglalta el a gazdasági termények között majdnem az első helyet 
és a tavasziaknál a zabot szorította ki azelőtt fontos helyéről. 

A XV11I. században még- jobban elterjedt, és nagyobb arányok
ban is termelték, mióta a szeszgyárak pálinkát főznek belőle, mosléka 
pedig kiváló hizlaló takarmánynak lett megismerve. 
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Ma már sajnos, olyan helyen is termelik, és erőltetik, hol nem 
való a termelése, a zordabb éghajlat alatt , mikor nem volna érdemes 
vele vesződni. Az extenzívebb viszonyok között gazdálkodó népnél 
még mindig főtermény, mert lisztjéből főtt puliszka (palukes). a 
köznép főeleimé. 

Hogy az Erdélyben divó »törökbuza« nevét honnét vette, azt 
pontosan nem tudni. Schriller Gusztáv ügy magyarázza ezen elneve
zést, hogy a XVII. szá.zadban ezen termény az akkor még a török 
iga alól nemrég fölszabadult Délmagyarországból jött Erdélybe. 

Köles. 
A régi időkben majd oly fontos növény volt, mint a zab, mert 

mig a zabot állati takarmánynak használták, addig a köleskása em
beri eledelül szolgált, mig a tengeri (azaz a tengeri lisztből készült 
»palukas« a székelynél: puliszka) ki nem szorította. 

A kölest megzúzták, és a héjjátói megszabadított kását meg
főzve tejjel, lenolajjal, aludt tejjel, zsírral különféleképpen elkészítve 
ették. Főleg a Barcaságon termelik még ma is, mert ott a kitűnő 
föld dacára, a zord klima miat t a tengeri nem terem meg, és így 
még ma is a köleskása szolgál eledelül. 

Pohánka. 
A pohánkát (Haritsch, Heidekorn) mely Eománia felől, a török

ta tár földről jött Erdélybe, i t t -ot t termelik csak. 

Hüvelyesek. 
A lencsét kevés helyen termelik. 
A babot (székelyesen fuszulyka) és borsót (székelyesen »bosso«} 

már inkább termelnek, mert az étkezésüknél szerepet játszanak. 
Bükköny —• régi takarmánynövénye a szász gazdálkodásnak. 

Főleg a Barcaságon termelik, hol a legelők hiányában és a gazdál
kodás előrehaladásával a mesterséges takarmány termelés már 1750-es 
években megkezdődött. Jellemző, hogy ot t a bükköny oly fontos és 
oly kiterjedten termelt növény volt, hogy még a tizedelés (tized-adó) 
alá tartozó növények közé is fölvették. 

' De ma is azt látjuk, hogy mig a székely alig-alig kezdi a 
»fekete bossó«-t termelni, addig a szász még az Altlandon is nagyobb 
mértékben termeli zabbal keverve takarmánynak. 



222 

.Répa. 
Répát már régi időktől termelnek, de azelőtt csak kicsiben, 

a házikertekben, mert emberi eledelnek használták és a konyhai 
•zöldségneraüek között is szerepelt akkoriban, és y>Reppa«-xiak hivták; 
megkülönböztetésül a murokrépa (Mohrrüben) és kalarábé (Kohl
rüben) nevektől. A »Reppa«-n kivül még egy ősrégi szász növény a 
mák is, melyet szintén régóta termelnek és főleg régebbi időkben a 
tört mákot mézzel és vízzel keverve, és puliszkával ették. 

Káposzta. 
A káposzta egyik legfőbb konyhakerti növényük, mert mint 

már tudjuk, egyik fő nemzeti eledelük a »karapest« különféle elké
szítésével. 

Burgonya. 
A burgonya (erdélyiesen: pityóka) ma már szintén igen fontos 

gazdasági növényük, noha i t t is csak hatósági kényszer és parancsszó 
á l t a l tudot t meghonosodni. 

1806-ban a Gubernium parancsára termelték legelőször Beret-
halom kitűnő földjén Nagyküküllő megyében. 1815-ben már kétféle 
fajtát ismertek belőle Barcaságon. Később már megkedvelték, és oly 
általánosan elterjedt, hogy a régi szász eledelt, a répát is kiszori-
to t t a a konyhai művészet köréből. Több helyen ekkor a burgonyát 
i s »Reppa«-nak kezdték elnevezni. 

Dohány. 
A dohánynak ugyanolyan sorsa volt, mint a tengerinek, mert 

•ennek a termelését is tilalmazta a szászok felsőbbsége és talán épen 
ezért terjedt el oly rohamosan. Legalább is rohamosabban, mint a 
hatóságilag pártfogolt burgonya tenyésztése. 

1621-ben a medgyesi tanács a dohányzáson ért polgárt 5 forint 
büntetéssel sújtja, (a mi akkoriban egy ökör árának felelt meg) és 
addig a bolondok házába (rekeszébe) záratta, mig büntetését le nem 
fizette. Még 1670-ben is büntette az erdélyi országgyűlés a dohány
zókat és tubákulókat (dohányport orrukba szívókat). Természetesen 
ít tilalom által a dohányzás és dohánytermelés annál inkább terjedt. 

A dohány is Törökországból került Erdélybe 1576-ban. 
Az 1710—1730-as években a dohányt már kertekben majd min

denütt termeltek, az ujabbi időkig, mig az állami monopólium annak 
véget nem vetett. 

Komló. 
A komlót a szászok már a XIV. századtól termelik, mióta a 

sörkészitésnél a komlót használni kezdték, de különben is történeti 
adatok ta,nuskodnak arról, hogy a XV. században a szász kereskedők 
a komlót — mint kereskedelmi növényt (természetesen csak a tobozát) 
már külföldre vitték. 
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Erdélyben a vad komló árokpartokon és bozótokban női és igy 
volt belőle elég, ügy mint ma is, a modern komlótermelőnek irtani 
kell az egész vidéken a vad komlót, hogy a méh, vagy szél az ő 
nemes komlóját a vadkomló himporával meg ne keresztezze. Hogy 
a komló mily régen ismert növény, mutatja már néhány régi község 
»komlós« elnevezése. 

A nemes komlót csak ujabb időben kezdték termelni, a XVIII. 
században a gazdasági föllendülés kezdetén. 

A komlóra az erdélyi éghajlat nagyon kedvező lévén, igen finom 
és a külföldön is kedvelt, sőt a hires saazí (Csehország) komló minő
ségével fölérő komlót produkáltak. A magas árak miat t azután külö
nösen Nagyküküllő megyében sok komlókert támadt, és Segesvár 
le t t még a külföldi piacokon is hires komlópiac. Most ott egy komló
termelő szövetkezei működik, és a vasutmelletti raktárházában orszá
gos komlóvásárt (auctiokat) tart , melyre a külföldi kereskedők töme
gesen lerándulnak. 

A segesvárvidéki szász komlótermelők mint mintatermelökhöz jár 
tanulni sok más újonc »komiász«. Ma már drótművelésü és mester
séges száritókkal fölszerelt komlókertjeik sok szakember előtt is 
elismertek. 

Mutatja komlójuk jóságát a „hazajáró komló« esete, azaz a hazai sör
gyárosok nem akarnak hazai komlót, hanem csakis csehországi termeiésüt 
használni, mert azt tartják róla, hogy csakis az a jó. így magyar komlót 
majdnem csupán csak a külföldi kereskedők vásárolják, kik természetesen azt 
átbárcázva újra visszaküldik a hazai sörgyárosoknak, — mint csehonzágit 
drága pénzen eladva. Egyik erdélyi sörgyáros azután a csehországi drága 
komló zsákját fölbontva, meglepetésére megtalálta benne egy szász napszámos 
„bugyii bicskáját", mely a zsáktömcsnél véletlenül a zsákba hullva, a komló
tobozok közé keveredett és azzal ment ki a cseh vevőhöz. 

Ma már a komlótermelés elérte a tulprodukció határá t és az 
alacsony és végtelen hullámzó árak visszatartják a telepiteni akaró
kat ezen értékes, időnként sok pénzt hozó, (holdja meghoz tisztán 
4—600 korona tiszta hasznot is) de végtelen sok költséggel, vesződ-
séggel és nagy figyelemmel és szakértelemmel járó növény termelé
sétől. Különben is a komlót csak kertekben szokták termelni. 
Vd—Vá—1 holdanként. (A Segesvár felé utazók a vasútról láthatják 
a szászok szép komlótelepeit.) 

Dr. Meltzl szerint 1883-ban már 30 község termelt komlót, sőt Seges
váron már ekkor volt cca 15—20 hold komlóskert. Később az árak hanyatlot
tak és többen, kivágták a komlótöveket, hogy a termelésüket feloszlassák. 
Majd 4—5 évig a komló ára (a külföldön, ha jó termés van, akkor a mi 
komlónknak nincs ára) alacsony volt. Sokan megbánták, mert azután a komló 
•ára ismét a magasba szökött. A komló ára volt 180 koronától 400 koronáig 
is. Átlagos számítás szerint egy 2 holdas telep jövedelmezőségű ilyen: 
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Kiadások; — 
ű) beállítási költségek (rigolozás, ültetés, karrózás) 

2 holdnál éca 2000—2100 kor. 
b) berendezés, száritópajta, kályha és szárító berendelés, 

sajtó, eszközök 1600 ,, 
c) évi kiadások (kapálás, szedés, hordás) 480 „ 
d) befektetett tőke évi kamata 240 „ 
é) berendezés, kopás, használat 5% 200 ,. 
Bevétet: 
a) átlagos termés holdanként 5 q, tehát 2 holdnál 10 q, 

ä 180 kor. 1800 kor. 
tehát marad évi nyereségnek holdanként 440 kor., tehát a 2 holdas telep 
880 korona. 

Kender és len. 
A kendert és lent a szászok már őshazájukban jól ismerték, 

és ot t is és Erdélyben is falu alat t i földeken kerti műveléssel 
termelték. 

A kendert ma is majd minden szász termeli néhány négyszögöl 
területen, mert a házi fehérneműje és háztartási fehérneműje is abból 
készül, de meg a gazdaságában használt köteleket is abból a cscjpü-

böl késziti. 
A szőllőtermő vidéken még többet termelnek, mert a szőllőkö-

tözéshez is a kendcrosepűből fon magának zsineget a takarékos szász-
gazda. 

Azelőtt a kendertermelés sokkal nagyobb mértékben is volt 
űzve, mint manapság, mert a szász kötélverő ipar is virágzott, t ehá t 
nagyobb volt a kender iránti kereslet, de a kendermag olaját a ház
tartásnál is használták. Romániába jelentékeny kivitel volt ilyen 
cikkekből, de azután a román—-magyar i'ámháboru következtébea a-
romániai kivitel megszűnése folytán a kendertermelés egész Erdély
ben lehanyatlott. Hozzájárult éhez még az olcsóbb juta versenye is. 

A lent is sokkal nagyobb mértékben termelték azelőtt, mint 
most. A szövőipar a szászoknál már a XIV. században virágzott, és 
mint tudjuk, a szászok vámmentességet és szabad kereskedelmi jogot 
kaptak, hogy ügy ipari .mint háziipari lenvászon és szőttes készít
ményeiket árusíthassák. De ruházatuk is a saját termelésű lenből 
készült és a len amúgy is szereti Erdély hűvös klímáját, és északnak 
fekvő, sovány földjeit. Midőn a török harcok a kereskedelmet is 
meggátolták, tehát a lenvászon és szőttesek értékesítése is nehezebb 
lett, a tercnelés is lehanyatlott. 

A kegy elemdöf ést azután megadta a lentermelésnek a paumt 
és pamutfonál behozatala, tehát a parasztfehérnemü megolcsób-
bodása. 

A virágzó takácsipar most- már a lenfonál ite2yett a boltban 
vásárolt pamutfonalat dolgozza föl és a házi szövőipar is nagyrészt 
bolti pamutfonálból késziti fehérneműjét és szőtteseit. A lent mái' 
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a XVIII. század közepén csak i t t -ot t termelik, noha kicsiben — inkább 
olaja végett — még a kerti, faln a la t t i földeken láthatjuk a lent 
manapság is. 

A lenmag olaja ugyanis a szászok étkezésénél nagy szerepet 
játszik. Sajnos, azonban sokan ma már nem a kamrából, hanem a 
patikából hozzák. 

Az erdélyi lentermelés előmozdítására a földrnivelésügyi kor
mány a 901—902 években ál l í tot t föl Székelykereszturon lentörő és 
beváltó gyárat egy vállalkozóval, hová a környékbeli szászok is ter
meltek lenkórót egy ideig. De a közbejött száraz évek a la t t a len
termés nem sikerült, és nem fizette ki magát sem a termelőnek sem 
a gyárnak. Igaz, hogy ha a len beütött, azaz jó termést adott (hosszú 
pl. 90—110 centi hosszú lenkórót) akkor számtalan gazda több pénzt 
kapott a lenkórókért, mint a mennyit a földje megért. Ezt több ter
melőtől hallottam. 

De mindennek dacára a termelés a rósz száraz évek miat t nem 
let t általános, és ma már nem is lehet remélni, hogy ezen sok pénzt 
hozó, de a talajt zsaroló, föltétlenül őszi mély szántást, kiváló talaj-
kultúrát, lisztes, kerti megművelt földet kivánó, és napszámos mun
kával járó növény termelése újra föllendüljön. 

Takarmány magvak termelése. 
Lóherét, lucernát, baltacímet, lóbabot csak ujabban termelnek, 

magtermeléssel csupán a lóherével foglalkoznak általánosabban, mi
vel a termés rendesen sikerül (tudok eesteket, hogy holdja adot t 
3 q. magot is) és a lóhermagot külföldre exportálják. 

Adataim nincsenek a lóhermagtermelés területéről, de Erdély
ben létem alat t láttam, hogy a maglóhere termelés évről évre nagyob
bodik, és késő ősszel mindinkább több és több faluban lát tam a 
lóherecséplést és lóheregubozó és tisztító gépeket a faluban dolgozni. 

A kár csak az, hogy a nagy aranka kezd roppanttul elterjedni, 
(a székelyföldön még erdei füves kaszálók és árokpartokat lát tam 
teljesen beszőve ezen veszedelmes élősdivel) és igy a mag is fertő
zött. A bajt különben most már a szászok a szász hatóságok erélyes 
föllépésére inkább pusztítják az egyedüli irtási móddal: a táblán való 
irtással, de még nem mindenütt. 

Másik baj az, hogy a heti piacokra behozzák árusításra a gaz
dák lóhermagjukat, mely szintén arankával fertőzött, és az olcsón 
adott magot százfelé széthordják. Ott, a hol gazdakör van, vagy 
Eaiffeisen szövetkezet, és a vetőmagot megbízható nagykereskedé
sekből veszik a gazdák számára, és a piacon való vásárlás veszélyeire 
a kisgazdák eléggé figyelmeztetve lesznek: ot t van is eredmény. De 
ez még nincs mindenütt a szászoknál sem. 

A mióta az utóbbi évek állandó rossz takarmánytermése a 
szászok állattenyésztését is ostorozza, megkezdették a szent János 
rozs, őszi bükköny, őszi borsó keverék vetést is, hogy tavasszal 
— még jóval a lucerna és lőher kaszálása előtt — mint zöld takar -

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 15 

! 
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ittanyt kaszálhassák és etethessék. Azóta ezen takarmánynövények 
magvát is termelik. 

Cukorrépa. 
Mint már előbb emiitettem, csak a barcasági községekben ter

melik a botfalui cukorgyár számára. 1880-ban a kulturterüleb 
019 °/o-a, 1895-ben 5'6 °/o-a volt bevetve, ma már több. Maga Höl-
tövény termel 800—1100 k. holdat. 

Zöldségterm élés. 
A szász leginkább csak azon zöldségféléket termeli, a mit saját 

háztartósában is fogyaszt, igy káposztát, hagymát, burgonyát. 
Csupán városok körüli falvak képeznek kivételt, hol a jó piaci 

értékesítés csábítja őket a termelésre. 
Erdélyben egyáltalán a zöldségtermelés igen gyenge lábon áll, 

a miért is bolgár kertészek tesznek szert szép keresetre. Helyenkint 
a szász gazdák is termelnek Románia felé kivitelre, igy a beszterceiek 
hagymát (a románok főételét), a baroasá-giak retket és hagymát, 
Szászrégen és Szeben vidékéről káposztát. 

A finomabb zöldséget (karfiol, spárga, zöld bab és borsó stb.) 
városok körül üvegházak és kereskedelmi kertészetek termelik inkább, 
mint a falusi nép. 

A zöldségtermelés azért is volt egészen az ujabb időkig oly kez
detleges, mert a nép nem igen volt, kitől tanulhasson, mert a jó 
példát adó bolgárkertészek csak alig néhány éve hogy bejöttek Erdély 
városokhoz közeli falvaiba. 

Ma máj- az emiitett iskolakertekben a tanítók oktatják a Dépet 
már az iskolákban a zöldségtermelésre, igy remélhető, hogy ezen 
gazdasági ág is föllendül. 

De a földvári és medgyesi földmivesiskolákban is tantárgyul 
le t t beállítva, a minek föltétlenül lesz eredménye. 

Különben is ezen gazdasági ág igen ki fogja magát fizetni, mert 
Erdély városaiban a zöldség is sokkal drágább, mint Budapesten. 
Mint egyáltalán más piaci élelmi cikk is. 

Az erdélyi hivatalnok sokkal drágábban és rosszabbul él, mint 
pl. Budapesten, mert a zsír, hus, zöldség, baromfi stb. mind drágább 
mint pl. Budaepsten. Ennek a gyenge produktio, tehát a hátramaradt 
termelés az oka. 
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Gyümölcsfa tenyésztés. 

A ki Erdélyben utazik, vagy ot t megfordul, föltünőnek találja 
a, mezőn künn látható sok évszázados, nagy vadalma és vadkörte 
(vackox-) fát. Pedig ma már a régihez képest csak halvány nyomai 
•ezek a régi állapotoknak, mert számos történelmi ada t szól a mel
lett, hogy a határ tele volt ilyen vad gyümölcsfákkal. 

A régi szász telekkönyvben a bir tokhatár jelzője majd mindig 
a, vackorfa volt, mert tudták, hogy ez állandó és maradandó határjel 
marad, mivel senkisem bántja. A régi statútumok tényleg erősen 
tilalmazták és büntették a vackorfáknak bántalmazóit nemcsak azért 
mer t határjelzők voltak, hanem azért is, mert a fákat kedvelték és 
becsülték, gyümölcséből ecetet készítettek, disznót etettek, árnyéká
ban nyáron megpihentek, széles évszázados gyökereivel pedig a me
redek, szakadozó kopárokat tudták megkötni és megvédelmezni. 

A segesvári tanács a XVII. században kimondja, hogy ha valaki 
egy vad gyümölcsfát engedély nélkül kivág, egy forint büntetést! 
fizet. A beszterceiek, kik már ekkor hircsek voltak gyümölcsfate
nyésztésükről, tehát jobban is megbecsülték azt, mint más vidékiek, 
1713-ban kimondják, hogy »az emberi rosszaság és garázdálkodás mia t t 
sok vad gyümölcsfát i r tot tak ki a határon és igy a ki ezentúl még 
ilyen fát kivágni merészel, annak le kell vágni a kezeit«. 

Az apoldiak (Trappold) 1700-ban egy panaszos iratban elpana
szolják, hogy ők egy magyar nemes urnák (B. S.-nak) 200 forintért 
elzálogosították a kaszálóikat, és az úr a kecskecsordáját ráeresztette 
az Ő földjükre, hol mindent tönkretesznek a mi még hagyján, hanem 
az úr cselédjei 200 vackorfát kivágtak az ő területükön! 

A mi jellemző, egyrészt az, hogy mily sok fa volt vagy lehetett 
a területen, (tekintetbe véve azt, hogy az ilyen fa majd mind óriási 
nagy és pár száz éves) — másrészt az, hogy a nép nem a kecskék 
bizonyára nem csekély pusztitása miatt , hanem inkább a vackorfák 
elpusztítása mia t t kesereg. 

Különben is az ilyen fákat a régiek nemes gyümölcsfákkal 
szokták beojtani, és sok helyen találtam' derék öreg tanítókra, kik 
a határban szerteszét levő vad gyümölcsfáknak nemes ojtvánj'okkal 
való beojtásával töltötték idejÖket és a népet buzdították hasonló 
eselekedetekre. 

Nemes gyümölcsfák a szászoknál először ügy keletkeztek, hogy 
a vad gyümölcsfákat ojtották be nemes fajta ágával, de a szöllö-
hegyekben nemes ojtványokat is ültettek, és külön gyümölcsösökben 
is tenyésztettek. 

1494. évről szóló i rat szerint Nagydisznód (Heltau), mely köz
ségnek fekete, ropogós, édesizü cseresnyéjét talán az egész kontinen
sen már ismerik, már termelt nemes gyümölcsöt, (cseresnyét, körtét, 
barackot) a nagyszebeni piacon árulta, sőt Erdélyben átvonuló 
királyok asztalára is onnét küldöttek belőle. 

15. 
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A nagydisznódiak körtéjét 1659 év decemberében Barcsay 
erdélyi fejedelem is megízlelte, és innét le t t az Ő hires és még de
cemberben is jól el tar tható finom téli körtéjük »királykörté«-nek 
elnevezve. 

A régi szászoknak többféle hires körtéjük volt, a mi arra mutat , 
hogy inkább a körtét, mint az a lmát kedvelték. De ma is Erdélyben 
vagy a talaj, vagy éghajlat teszi, de ügy van, hogy a körte majd 
mindig jól terem és gyümölcse nem oly köves, mint a magyarországi 
fajtáké. 

Hogy a hires erdélyi batul-almát hol? és mikor kezdették ter
melni, arról adataink nincsenek. 

A szilva ősrégi szász gyümölcs, és történelmi nevezetességű. 
Már a XIII . századból találunk adatokat, hogy az éhínség idején a. 
nép az aszalt szilvából (szászul: gebaekene Pelsen) élt, de rendes 
étkezésénél is ezen gyümölcsöt használta. Az aszalt szilvát a szász1, 
sütött (gebacken) szilvának nevezi azért-, mert tényleg külön e célra, 
készült kemencében sütötte, aszalta. Az ujabbkor! aszalási eljárás 
nem régi keletű. A templomvárakban a már emiitet t szalonna-torony 
(Speckturm) mellett volt még a kenyérsütő kemence (Backofen) és 
a szilvatorony (Pelsenturm, másutt Pflaumenturm) is, hol a szilvát 
aszalták nagy mennyiségben. Az aszalt szilvát a szász asszony külön 
e célra készült, díszes edényekben (Truhen) tar togat ta az élés
kamrában. 

A régi daróci (Draas) Nachtbarschaft statútumában benne van,, 
hogy a sütőkemenceszolga (Backofenknecht), ki az ot t sütött gyü
mölcsöt és szilvát ellopja, 1 forint büntetést fizet. 

Hogy a sütöt t (aszalt) szilva mily értékes volt, mutat ja az r 
hogy 1628-ban a nagyszebeni tanács 1 fertály (űrmérték) aszalt szil
vát 50 dénárra becsült akkor, mikor ugyanakkor egy szekér tűzifa 
ára volt ugyanennyi, és egy tyúk ára volt 5 dénár. 

Mogyoró, diótermclésről is szólnak adatok 1450 és 1494. évek
ből. Ezeket a szőllőkertekben termelték leginkább. 

A XV. századból vannak adatok a cseresnyéről, barackról, man-
dolafáról, birsalmáról is. 

A gyümölcsfatenyésztésre különben a zord klima, a kései fagyok 
éppen nem kedvezők, és csak némely vidék az, hol a gyümölcsfa az 
enyhébb fekvésű völgyekben biztosan termelhető. 

Erdélynek két almafajtája, az, a mi valóban kitűnő. Az egyik 
a batul, mely közönségesebb gyümölcs, a másik a finomabb és zama
tosabb a ponyik, melynek Alsófehér megye a hazája, de azért másut t 
is tenyésztik. 

A batulnak roppant előnye az, hogy minden évben és már a. 
4—5-ik évében terem, a ponyikot ellenben azért nem kedvelik, mert 
kényesebb és csak 10—lő-ik életévében kezd igazán teremni. 

A gazdaságilag oly magas fokon álló Barcaságon a gyümölcsfa
tenyésztés igen alárendelt, részint mivel altalaja kavicsos, tehát a, 
fa rövid életű, másrészt pedig azért, mert a fogarasi havasok és a. 
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Hargita (Udvarhelyt Csíktól elválasztó) magas hegylánc között oly 
erős, zord léghuzam van, a mi a gyümölcsfák tenyésztésének nem 
kedvez. 

Ha figyelemmel kiséri valaki a meteorológiai intézet napi jelentőseit, 
föltűnhet neki, hogy az egész országban a legnagyobb hideg mindig Botfalun 
van. Ez is az emiitett körülménynek tudható be. Ezért is nem terem meg a 
Barcaság gyönyörű vidékén a szőllő és sokszor dér éri a még zöld tengerit. 

udvarhelyről — mely maga is elég zord pátria — valahányszor Brassóba 
mentem téli időben, mindig föltűnt az ottani vastagabb hóréteg és a na
gyobb hideg; 

A gyümölcsfatenyésztés terén első helyen áll Beszterce vidéke. 
Az ottani nép már régóta előszeretettel foglalkozik a gyümölcsfa
tenyésztéssel, de ugylátszik a klima és talaj is kedvező. 

Ezt onnét tudom, mivel Udvarhelymegyéből többször küldöt
tem a miniszteri kirendeltség védőszárnyai a la t t levő szövetkezetek
kel Németországba »hullomás almát« azaz lehullott gyümölcsöt alma-
hor készítésére. 

Majnafrankfurtból, Stuttgartból jöttek oda német kereskedők, 
és Keresztúr, Udvarhely vasútállomás okról 100—200 vaggon hullott 
gyümölcs (vele sokszor a hullott vadalma is) ment el távoli német 
piacokra. A mint i t t a rakodás bevégződött (szeptember végén) a 
kereskedők mentek Besztercéibe (Bisztritz) hol a hullott gyümölcscsel 
a »tábla almát« is megvették és azt is elszállították. A székelyektől 
már nem igen. Okul azt adták, hogy o t t az a lma zamatosabb és 
ízletesebb. 

Ma már a szászok a gyiimölcsfatenyésztéssel — házi kertjeik 
telve lévén fákkal — ki, a határra törekszenek, nem ügy mint a 
fölvidéki tótok, a gabonatáblák közepére, szélére sorokban ültetve, 
hanem1 a kaszálók, va,gy kopár hegyoldalakon hármas, négyes kö
tésben rendszeres gyümölcsfatelepeket létesítenek, sőt a mezei dülő-
utjaikat is szép sorjában beültetik. Ma már a fiatal szép csemetéket
nem tördelik ki akár boszuból, akár vad szórakozásból, de a fát 
»élő lénynek« tekintik, gondozzák és megbecsülik. Ezt az iskolai 
nevelés hatásának tulajdonítják. 

A szász iskolakertekben a gyümölcsfatenyésztést ma már igen 
behatóan tanítják is, a papoknak is hat a jó példája a népre, ezen
kívül a csemetéket ingyért adják ki a népnek, és a község utcáit 
és dülöutak mentét ma már nemes ojtványokkal ültetik be. 

A falvakban papok, orvosok, gyógyszerészek, tanítók kertjeiket 
törpe és redély gyümölcsfákkal ültetik be, így a höltövényi orvos 
kertje még szakemberek előtt is remek dolog és bámulat tárgya. 

Brassó vármegye vármegyei szabályrendeletet hozott a közutak 
gyümölcsfával való be fásításáról és ezen célra a községeket pénzzel 
is segélyezi. 

Ma már a szász gazdasági egyesület külön gyümölcsészeti szak
osztályt t a r t fönn és a szász községek gyümölcsfatenyésztését erő
ben propagálja. (Később ismertetni fogom.) 
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Szőllőtenyésztés.1 

Talán a gazdaság- egyik ágához seití ragaszkodott kezdettől? 
azaz a bevándorlástól fogva a szász oly belső szeretettel, mint a 
szőllőhöz, melynek müveléséhez már őshazájában is, a Rajna vidékére 
apáitól öröklött kedve és hajlama volt. A szőllőt — mondhatni — 
önfeláldozással műveli. Olyan helyen is ülteti, hol ar ra sem a talaj , 
sem a fekvés, sem az időjárás nem kedvez és sokszor nem látja be r 
hogy ezen növény sok fáradozását hálátlansággal fizeti. 

Hogy szőllővesszőt a bevándorlók hoztak magokkal, az most 
már kétséget nem szenved, de hogy a őshazái vessző-e az, a mit i t t 
az új hazában oly szeretettel ápolnak? azt ki tudná megmondani. 

A szász szőllőfajták elnevezésével (Gomisch, Äst, Rässer, Dünn
schalige stb.) nem lehet kimutatni azt, hogy azok a Rajna mellől 
származnak, egyrészt mert a mai német szőllőfajták neve egészen: 
más, másrészt a nevek identifikálása közel 800 év után, és oly óriási 
geográfiai távolságról ma már nem is lehetséges. (Néhány iró azt 
állítja, hogy a »Gornisch« nevű szőllőt az Elba melletti németek 
is igy hívják »Gallische Tranbensorte«, de ez homályos adat min
denesetre.) 

A valószínűség" az, hogy hazai szőllővesszőt is hoztak magokkal, 
de kétségtelen, hogy utólag" is hozattak maguknak hazai szőllőket 
it teni tenyésztésre. A régi szőllőfajták azonban nem' valami finomak 
voltak és a modern szőllőtermelés ál tal előállított ujabb szőHőfajták 
bizonyára i t t is kiszorították a régi értéktelenebbeket. (A X. szá
zadban a Mosel vidékén Németországban ismert volt egy borfajta, 
la t inul : vinum hunnicum néven (szászul: heimisch, hunnisch) és egy 
másik borfajta vinum francicum, (németül: fränkisch) néven. Hogy 
a hunn bor a magyar származásra vonatkozott-e? azt nem tudhatni . ) 

Később a szász különféle néven is keresztelte el szőllőfajtáit, 
de meg többféle új más elnevezésű fajta is került hozzá, igy nehéz 
ezen kérdésben eligazodni. A fődolog az, hogy összes szőllőfajtáiban 
eltekintve a fekete, vörös és fehér fajtáktól egy későbbérő és egy 
koránérőbb főfajtát külömböztetett meg. 

A szőllőföldek (szőllőkertek: Weingarten) már a betelepülés-
idején külön voltak véve a többi művelés alat t i földektől. 

1 Dr. Schuller Gusztáv Adolf nyomán. 

P i n c e g a z d á s z a t i e s z k ö z ö k , szőllőzuzók, borsajtók, 
permetezők, borszivattyuk, tömlők, csapok, dugaszolok legjobb 
::%*-. -' minőségben kaphatók: : : 

G É I T T N E R és R A U S C H cégnél 
Budapest, Andrássy-ut 8. 
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A település helyén az összes napsütéses hegyoldalt szőllőnek 
jelölték ki. Akkoriban már a Rajna és Mosel mellékén az ősi hazá
ban a szőllőtermelés igen virágzó gazdasági ág volt, és az akkori 
időben már a német termelők a terrassz-müvelést kezdették meg, (a 
mint ma az aradi és vidéki hegyekben az utazó ezen szép látvány-
Kan a vasútról futtában is gyönyörködhet). A bevándorolt szászok 
annál nagyobb kedvvel lá tha t tak munkához, mert a szelídebb haj
lású hegyoldalakon nem volt a talaj oly köves, mint régi hazájuk
ban és a talaj is mély, agyagos, tehát nem kellett a megmunkálás
hoz és beültetéshez oly nagy fáradság. 

így talán nem is volt egyetlen szász telep sem, hol a szőilő-
földet ki nem osztották és be ne ültet ték volna. Az i t t ot t l á tha tó 
régi fölhagyott szőllőföldek legalább is ezt látszanak mutatni. 

A szőllőí'Öldet sokkal kisebb parcellákban osztották ki, mint 
más telket. A régi írások fél-, egyharmad-, egynegyed-, cgyhatod-, 
egynyolcad telkekről szólanak. Csupán előkelő vezérembereknek adtak 
nagyobb darabokat, mint pl. gróf Miklós talmácsi urnák T holdat. 
1471-ben Mátyás király Erdélyben járva, Völcss községbelieknek a' 
Ivüküllő távolabbi vidékén, a kopár hegyoldalakat szőllővel beültetve 
látva, ügy jutalmazta szorgalmukat, hogy ezen földeket nekik aján
dékozta és a községi határukhoz csatolását megengedte. De még 
több olyan községről is szól a krónika, kik távolabbi idegen községek 
határán béreltek ki szőllőhcgyeket, mert az ő határukban erre alkal
mas föld nem volt. 

Jellemző még, hogy 1435-ben Zsigmond királynak külön ren
deletet kellett a szász gazdákhoz kibocsátani, hogy a borból Ls adja
nak tizedet, mert ha másból szorgalmasán beszolgáltatták a tized
adót, de már a borból nem szívesen tették. 

A régi szászoknál általában a sörfőzés és sörivás elterjedt volt 
ugyan, de azért mégis a bor és ürmös volt a legkedveltebb italuk. 
De a bort nemcsak termelték és megitták, (mint a jó tíácskaiak 
teszik), hanem már a XV. században még exportáltak is belőle, 
nemcsak Magyarországba, hanem még azon tul — messze nyugatra, 
dacára a sok vámnak, a nagy fuvarköltségnek és az akkori idők sok 
veszélyének. 

Ügy látszik tehát, hogy az akkoriban Magyarországban vagy 
nem volt elég bor, vagy pedig ha volt is, nem volt oly jó mintj 
az erdélyi. 

Én a tavasz folyamán rendeltem a magyar mezőgazdák szövetkezetétől egy 
DORNER-féle ikerváltó ekét, az elpusztult szőllöhegyeknek a felszántásához. 

Az ekével nagyon meg vagyok elégedve, mert kifogástalanul szánt. Könnyű 
és mégis elég erős szerkezetű, ügy, hogy két tehén is könnyen viszi- A miért is kis
gazdáknál egy nélkülözhetetlen eszköznek bizonyult. 

Harangláb, 1909. július 28. 
(Kiskükuiiővárm.) Meisinger Ágoston. 
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(Az 1890-es évek elején az összes erdélyi bortermelésnek egy
harmada szász termelés volt. Pedig akkor már 48 község nem ter
melt bort és a bortermelő községekben is a filloxera pusztítása által 
a termés igen jelentékenyen visszaesett.) 

A XV. és XVI. században a szőllőtermclés ilyen kedvező viszo
nyok kőzött rendkívül föllendült. A bor volt a szász gazdaság fő-
terménye, olyannyira, hogy a bortermés minő és mennyisége határozta 
meg az egész községi és városi élet egyébb árait. Őszre lettek a köz
ségi és privát pénzbeszámolások halasztva, ősszel fizettek ki minden 
tartozást, sőt a mesteremberek számláit is, az adókat — mikor a 
borból pénzeltek. 

A bor árá t nem volt szabad náluk előre meghatározni. Ezért egy 
bizottság ment ki minden szőllőhegyre, hogy borkóstolót és ármeg
határozó határbejárást tartson. Ezt »Sossung«-nak és »Lantsaas(inká
nak h ivták. Az á r ügy le t t megállapítva, hogy egy veder Dor érté
kéúri hány véke gabonát, vagy más árut lehet adni. 1628-ban a nagy
szebeni tanács — mint a szász egyetem választmánya — a borárakat 
<iz egész vidéken »limitálta« ilyen féleképen: 

Egy hordó bor ér X. községben 1 kübel (űrmérték) zabot, tehát 
l í r t . 75 kr. Y. községben Vá kübel zabot, tehát 1 forint 05 kr. 

Tehát a bor ára is változott a minősége és termés nagysága 
Szerint, de az árához tekintetbe le t t véve az ottani vidéken divó 
gabonaár is, főleg zab, mint az akkori fő piaci gabona. 

A bortermelés, illetve a szőllőtenyésztés ezen virágzása nem 
ta r to t t sokáig. A XVI. század végétől fogva folyton esett a produkció, 
öaig a XVII. század már többször emiitett (és a történeti részben 
ismertetett) nyomorúságai idején majdnem teljesen lehanyatlott. 

Az okok többfélék voltak. 
A szőllővel olyan helyekre is mentek, hol a termelésnek sem 

& talaj, sem a fekvés nem kedvezett. Jö t t néhány rossz év, fagy, 
szárazság stb. a termés nem sikerült, és abbanhagyták. 

Egyik főbb ok volt az is, hogy az erdők pusztítása folytán a 
hegytetők kopárok maradtak, az időjárás megváltozott. Nem volt 
erdő, a mi a zivatart a hegyormokon enyhítse, az esőt vonzza, talaj
nedvességet, üde levegőt, enyhe légjárást megőrizze. A szőlőtermelés 
ilyen helyeken sem sikerült. 

Egyik főok volt még a törökpusztitások folytán a lakosság 
pusztulása, szenvedése, a munkáskéz hiánya. 

Másik főok volt a kereskedelem fejlődésével a délvidéki oláh 
és olasz borok beözönlése. Ezen borok olcsóbbak is voltak, de éde
sebbek is a többé kevésbbé hideg erdélyi klima a la t t nőtt szász 
boroknál. Megtörtént már a XVII. században az, hogy a bort nem 
tudták eladni. 

Hiába volt a városi és falusi hatóságok rendelkezése, — a nép 
abbahagyta a szőllőtermelést — parancsszóra sem ment ki elha
gyott, parlagon heverő szőllőinek művelésére. 
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Igen sok községben csak gyümölcsfák virultak a szőllőkben, 
bor nem termett, mert nem művelték. így hagyott föl -18 község 
a szőllőtermeléssel, és ma is igy van legnagyobb része. A legelő-
csorda tompa kolompja szól ott (Erdélyben nincs csengő a legelő
ál lat nyakán, hanem tompahang-u pléh kolomp, még annak is be
ldugják a köldökét ronggyal, hogy ne zörögjön), hol valamikor a 
szüretelők kurjongattak le a mély völgyekbe. 

A szőllő megmunkálása egész a legújabb időkig (midőn a filloxera 
pusztí tása által egészen új művelési módok léptek életbe) olyan 
maradt, mint évszázadokkal azelőtt. 

47. ábra. Szöllökapálás Planet lókapákkal, pinzgaui lovakkal Szászsebes vidékén 
(Szebenm.) 

Eredeti fölvétel után. 

A tőkét kora tavasszal, a nedvkeringésbemeiiés előtt megmet
szették, karrózták, kötözték, kétszer megkapálták, azután szüretel
ték. A zord tél miat t a vesszőt ősszel sok helyen letakarják, néhol 
metszik is, hogy a nagy hideg ne ártson. Egy XVIII . századbeli 
utasí tás szerint a szőllővel a következő munkák végzendők: 

ápril 10-én a karrózás (Sticken, vagy Stecken) és kötözés 
(Heften, vagy Gürten); 

május 10-én kapálás (Graben); 
június 23-től 28-ig kacsozás (Brechen); 
szeptember 11-én kapálás (Drüssen); 
szeptember ? szüretelés (Lesen); 
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október 30-án metszés (Schneiden); 
október 31-én takarás (Unterlegen). 
A magyarországi szőllőművelés az erdélyitől jelentékenyen kü-

lömbözik abban is, hogy mig ot t a szőllővesszőt rövidre hagyják, 
addig Erdélyben karikára növesztik, ügy hogy mig ott 2—25 méteres 
a szőllőkaró, addig Erdélyben a szőllőkaró mérete 3"5 méter, sőt 
Enyed vidékén jó talajon 4 méteres karóval és föleresztett vesszői
vel ügy néz ki a szőllő, mint egy fiatal komlókért. Ez azért van így, 
mert a talaj roppantul megnöveszti a vesszőt és csak hosszú hajtás
nál tud teremni. 

A préselést a régiek óriási faalkotmánnyal, az évszázados tölgy
fákból kiafragott préselővel végezték és a szőllőt a kádban taposták. 

A prések többnyire az egyházéi voltak, és alig volt a faluban 
2—3 azelőtt. Később mái- terhes volt a préselés ezen módja, vára
kozni is kellett, mig egyre a sor reákerült, és igy a nagy préseket 
ki-ki saját udvarában állí totta föl külön csűr alat t . 

' A mustból (Maischmost) a papnak tizedet kellett adni. Ezt 
nem szívesen tették, igy Zsigmond király 1435-ben ezt királyi rende
let tel te t te kötelezővé. Hogy milyen volt az ellenőrzése ezen rende
letnek, azt megtudjuk Schuller Gusztáv Adolf irataiból. »A must 
a sajtóból a pincékbe került nagy hordókba, hogy az ő fontos átala
kulását véghezvigye, csak még egyszer lett háborgatva a tizedvizs
gáló bizottság által, mikor az elnök, a községi biró, pálcájával a 
hordókat megkopogtatta, hogy a musttized kiadása megtörtént-e?« 

* 

Dr. Meltzl szerint a nyolcvanas években a 227 szász község 
közül 48 községben nem volt csak szőllőtermelés, és akkor a szőllő-
vel beültetett teriilet 17,406 k. holdat foglalt el, tehát többet, az 
akkori összes erdélyi szőllőterület egyharmadánál. Akkor ugyanis 
Szilágymegyét is ideszámítva 50,607 k. hold volt az erdélyi szőllő
terület. A szász városokban különösen sok volt a szőllő. 

Igy magának Medgyes városnak volt 412 hold, Szászsebesnek 
263 hold, Segesvárnak 162 hold. (Holdanként 13 hektoliter termést, 
13 koronával számítva, az átlagos évi jövedelem volt a szőllőkből 
3.740,0000 korona.) 

Dr. Meltzl szerint a szász szőllőtermelés, dacára, hogy az erdélyi 
borok izre, zamatra, erősségre és tűzre kiállják a versenyt a világ 

Uraságom részéről — minthogy a penczi (Nógrádra.) gazdaságban volt, de 
kipusztult szöllöföldek is ekemunkálat alá kerültek, hogy a lejtős talajjal jobban 
bírhassunk, hozattunk próbára ilyen DORNER-féle ekét. 

Az eke mondhatom, a hozzá fűzött reménynek minden tekintetben megfelelt 
és hegyes vidékre bárkinek is előnyösen ajánlható. 

Vácz, 1910. febr. 5. 
endrédi Endrédy Géza. 
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legjobb boraival,1 mégsem hozza meg a kisgazdánál az áldás azon 
mértékét, mint a minőt a bor kiválósága mia t t megérdemelne. Sőt 
ellenkezőleg az látszik, hogy ha a szőllőbirtokosnak esetenkint »beüt«, 
is, és nagyobb a jövedelme is, mint a mezőgazdának, mégis több 
évi át lagot véve alapul, — a mezőgazda jár jobban, mint a szőllőt 
termelő. Különösen áll ez a kisgazdára. 

Ennek meg is van a magyarázata abban, hogy a szőllő telep 
beállitására, pincegazdaság berendezésére, borkezelésre stb. az intel
ligensebb birtokos alkalmasabb, továbbá a borárak büíiámzása mia t t 
olyan, ki nem kénytelen a friss bort piacra dobni, hanem várhat a 
jobb értékesítési konjunktúrákig, anélkül, hogy adósságba verje 
magát, rendszerint jobb árakat is ér el, t ehá t nagyobb is a haszna 
mint a kisgazdának. A »nyers váltakozás a szűkölködés és pénzbőség 
között« mondja dr. Meltzl »mindig átok a kisemberre!« 

Ezen állapotokon csak a pinceszövetkezetek vannak hivatva se-
giteni, hogy egyenlő minőségű, tömeganyagot (a miben i-ejlik a német 
rajnavidéki borok óriási előnye) tudjanak produkálni, és jobb árak
kal értékesíteni. 

A szövetkezet tagjainak előleget ád a beszállított boraikra, hogy 
őket az uzsora karmaiból kiszabadítsa. (Ilyen pinceszövetkezet több 
létesült, később lesz róluk szó.) 

J ö t t azonban a filloxera pusztítás. Egymásután mentek tönkre 
a szőllők, és vele egész vidékek birtokosai. 

A nép váaidorbotot vett kezébe és ment ki Romániába, az ál tala 
gyűlölt oláhság közé — kenyeret keresni. A szőllőhcgyeken zabot, 
tengerit termelt, ügy a hogyan. A nép a szőllőtermő községekben 
eddig a gazdaságot elhanyagolta, és igy most készületlenül talál ta 
a gazdaságával való tüzetesebb foglalkozás. (Hasonló az eset a szé
kelynél — az erdővel. Csak azon vidék népe jó mezőgazda ott, hol 
»havas«, erdő nincs, mert ha a székely az ő »fészéjévcl« (fejsze) a 

1 Ez tény. Az alsófehérrnegyei és kisküküllői borok, főleg jól kezelt 
úri birtokosoknál, vetélkednek a rajnai borokkal. Egyéves borért szive jen 
adnak néhány kiváló bortermelőnek literenként egy forintot, de még igy is 
protekció, ha kaphat belőle. Jellemző és megtörtént oset, hogy borkosfcóíás-
nál egy erdélyi borkiállítás alkalmával meghívtak német borszakértőket is. 
Nagy dicsősége az erdélyi úri termelőknek (azért úri, mert a kisgazdánál a 
kezelés más, és nála finom pecsenyebort nem igen találni) az, hogy a külön
féle és össze-vissza cserélt (de titkos jellel ellátott) borok közöl a külföldi 
szaktekintélyek rajnai bornak minősítettek néhány erdélyi bort. 
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vállán, és cigaretta tárcájával zsebében (mert a székely 7-es dohányt 
szív, nem pipál) a »havasra« mehet, — nem cserél a földön senkivel. 
A favágás az ő eleme, a gazdasággal törődjön az asszony. Ha most 
kivágják az erdőt, azaz székelyesen »kifogy a fa« akkor a megélhetés 
gondja a mezőgazdaságra tereli, igen ám! de hogyan produkáljon a 
gazdaságból a megélhetésre, mikor eddig nem tanult bele.) 

A szászoknál szerencsére ekkor már a nagyszebeni szász gaz
dasági egyesület erős gyökereket vert a legtöbb községben és a szől
é sze t i vándortanítók megtanították a népet a modern szőllőmüve-
lésre, tehát a bajok elleni védekezésre egyrészt, a gazdasági foko
zottabb termelésre másrészt, tehát az elesni készülő nép hóaa a lá 
nyúlva átsegítették a rossz időkön. 

Szőllője mint emiitettem, nincs 48 községnek, köztük a Barca-
ságnak, a nagysinki és nagyszebeni egyházközségeknek, hol a zord 
klima miat t nem lehet termelni szőllőt. A 227-ből 71 községnek több 
mint 100 hold, 17 községnek pedig több 200 holdnál. A filloxera-
pusztitása u tán a terület nem sokkal változott, mert a szőllőket 
rekonstruálták. 

Gazdasági munkák és gépkultura. 

Az erdélyi szász mezőgazdaságnak a legélesebb, legjellemzőbb 
karakterizáló vonása és az összes más momentumokon iölül álló 
vonása: a mezőgazdasági gépek óriási elterjedtsége. Nem hiszem, 
hogy az országban lenne még más vidék, melynek kisgazdái pl. a 
barcasági gazdákhoz ebben hasonlítanának. 

Midőn két izben ot t voltam náluk 60—70 főből álló udvar-
helymegyei székely kisgazdákkal tanulmányúton, tiszteletünkre Höl-
tövényben is, Feketehalomban is bemutatták használati gépeiket, 
egy nagy utca, másutt pedig egy nagy gyárudvar telve volt pöfögő 
benzinmotorokkal, kaszáló, arató, cséplő, daráló, szecskavágó, ten-
geriszártépő, fafürészelő, tüzifaapritó, stb.. kattogó (működésben 
levő) gépekkel, azután ekékkel, burgonyaültető, kiszedő, kapáló, 
vető, gyomláló, szénagyüjtő, kaszáló, forgató, műtrágyaszóró, stb. 
s tb. gépekkel ügy, hogy egy kis tattersalli kiállítástól nem igen 
volt messze ezen falusi gépkiállítás. 

A székelyek ámultak, nem tudták mire vélni, hogy ez lehet
séges, folyton keresték, hogy melyik gépgyár »boltjába« jutottak. 

Akárhány kisebb barcasági gazdához bementünk, ott lát tuk az 
udvaron a csűrt, telve gépekkel, sőt Mac Cormick, Bächer Melichár, 
Nicholson, Hofherr és Schrantz, Államvasutak, Kühne egymással 
egész jól megfértek — egy födél alatt. A mi még talán a laikusra 
imponálóbb, az: hogy a gépek nincsenek sárosan, piszkosan oda
tolva, — mint azt sajnos, sok nagyobb portán is látni — hanem 
szépen megtisztogatva, lemosva a szántóföld sáros mocskától. Azért 
j s hívják ők ezen gépbemutatást »maschinen Park«-nak, de. talál is 
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ezen elnevezés reája, mert imponáló szép és még szebb, ha az ember 
a Székelyföld elhanyagolt gazdasági mezejéről — jön hozzájuk. 

A gazdasági eszközök között nemcsak legelsősorban jön, de 
ők maguk is legnagyobb súlyt az ekére helyezik. »Az eke azon hid, 
mely az embert a barbárságból a civilizációra átvezeti« mondja. 
Solmller, ezen kiváló tollú szász iró, és poétikus lelkű pap. 

Már a Bleibtreu-féle festményen látjuk, hogy a kép központján,, 
a bejövetel momentumának megörökítésénél — ott van a nehéz, 
durva germán eke, mellette térdel a páncélos vitéz, ki majd gon
dozni fogja. A szász lakodalomnál az örömapa a lakodalmi asztal 
elé, fia lábaihoz egy ekét hoz oda nászajándéknak, azon intelemmel, 
hogy ebben és a munkájában nem fog csalatkozni. De amúgy be
szélgetés közben is, az ekéjükről oly hangon és oly szeretettel bsszél-
getnek, mint egy apa a fiáról, kiben az evangélium szerint »kedve 
telik«. A közebédek és köz vacsorát alkalmával á felköszöntőiket az. 
ekével összefüggő költői hasonlatokkal fiiszerezik. 

48. ábra. Nehezebb fajta szász irtó faeke (Rodepflug) Nagycsür (Szebenm.) községből. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

Sokféle vidék magyar népével érintkeztem, de azon nagy súlyt, 
mellyel az eke, a gazdaságban bir, csak a szásznál találtam meg. 
Lehet, hogy ezt őshazájából hozta magával, hol már a néplélek az. 
ősidőkben is az ekével és annak szerepével jobban foglalkozott. Nagy 
I'rigyest lá t tuk előbb, midőn selyem ruhájával és finom keztyüjével, 
otthagyva selyemmel, bársonnyal bélelt üveghintóját, odalép a szántó
vető paraszt elé és régi faekéje iránt érdeklődik. 

A gazda legfőbb eszközét, az ekét a szászok kimutathatólag, 
magukkal hozták be ősi formájában Erdélybe, a mint a Bleibtreu-
féle képen le is van rajzolva. 

A régi eke faeke volt, vasorral és vasalással. 
A régi ekének kétféle változatát ismerték: a német nehéz ekét, 

melyet még odahaza használtak a Rajnavidék hires földjén és a. 
könnyebb szláv ekét. 

A szászok ekéjének vas csoroszlyája volt és kormánylcmez nél
küli vasalt ekefeje, és fa taligája. Csak később alkalmaztak hozzá 
ekeszárnyat (kormánylemezt) Németországban is, hová Flandriából, 
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oda pedig a francia Brabantból jött c szokás. Az őshazából azután 
behozták a későbbi bevándorlók a javított ekéket Erdélybe i.s. 

A régi idők ekéjéről magáról közelebbieket keveset tudunk. 
Az ekét nem mindig vontat ták ökörrel, vagy lóval, volt idő a 

sok háború, és nyomorúság között, midőn 2—2 ember húzta az ekét 
baromi módon. Régi germán képeken látjuk, hogy az ekét asszo
nyok is húzták, a férfi pedig végezte a szántást. Ez érthető is, mert 
a régi ekének tartásához, vezetéséhez nagy férfierő volt szükséges, 
de ezenkívül még a vonóállatok hajtásához is kellett egy másik 

49. ábra. Könnyebb fajta germán (szász) faeke és ma már vasekével szántó szász 
gazdája Nagyszöllős községből (Nagyküküllöm.) 

Munkám számára Schulter Gusztáv Adolf úr szívességéből fölvett eredeti fénykép után. 

egyén, legtöbbnyire kamaszlegény. Hogy ez sem oly könnyű munka, 
mutat ja az, hogy az emberi életkor meghatározásánál többször hall
ha tó : »mikor én már rendes ekehajtó voltam«, t. i. mikor már a 
gyerek legénysorba lépett, és a szántáskörüli műveletet reábízni 
lehetett . 

A szántásnak már a régi időben is többféle módját ismerték 
(tarlószántás, ugarlás, tavaszi, őszi szántás), ép ügy mint később 
az ekéik is megváltoztak. Másféle ekét használtak a sik, és másfélét 
a dombos, lejtős földeken, de csak az ujabbi időkben. 

A faekék helyett már a hetvenes években kezdettek a vasekéket 
terjeszteni, és a 80-as években már faeke a csűrökbe és padlásokba 
vándorolt, hogy helyet adjon a vasekevasos és vaskormánylemezes 
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ekéknek. A gerendely ma is megmaradt fának, de ez helyesebb is, 
mer t a váltóekékhez a gömbölyű, ós kötmycbbsulyu fagerendely 
megfelelőbb. 

A vasekék elterjedésének nagyobb lökést adtak Szebenben és 
Brassóban, később a gazdasági gépek elterjedésével nagyobb falvak
ban fölállított mezőgazdasági gépgyárak. Tényleg Szcben és Brassó 
körüli falvakban terjedtek el leggyorsabban is a vasekék és más 
gépek. 

A jobbfajta ekék elterjesztése, legfőképen a szász gazdasági 
egyesület érdeme. A mint a gazdasági előadásokon és szaklapok és 

50. ábra. Őszi mélyszántás Sack ekékkel, pinzgaui lovakkal Szászsebes (Szebenm.) 
vidékén. 

Eredeti fülvétel után. 

kiadványokban (igen! mert ot t a paraszt is olvas üres idejében, 
nem Nick Cartert ós Bugh Bilidért, hanem gazdasági lapot és 
könyveket!) szóval és tollal adot t tanácsot, de ád »kalácsot« is, azaz 
az első Sack-eke megvásárlónak ád pénzjutalmat. 

I t t sem ment simán a dolog, mert a nép konzervatív, és csak 
azt hiszi, amit lát. Igen! de náluk nincs úri birtokos, a kinél lát
hasson ! így azután a jobb ekék, és főleg a mély szántás lassan törte 
be a kinai falakat. 

Ma már nem beszélve a Barcaságról, hol már a jó vasekék
ről és az őszi mély szántásról még a verebek is csiripelnek, de a többi 
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szász vidékeken is kezdenek ezen eszmék nem csak terjedni, hanem 
a gyakorlatba átmenni. 

Epen a nehéz művcletü (agyagos, köves) és hegyes völgyes 
erdélyi gazdánál fontos a jó talajmivelő eszköz, és a jó talajművelés, 
mert az ilyen földet kell jól megművelni, hogy belőle a termést 
kicsikarni lehessen. 

Hogy a barcaságon a jó eke és a mélymüvelés (hogy passzent 
kifejezéssel éljek:) mily mély gyökeret vert a nép lelkébe, mutat ja 
a következő eset. 

Midőn 1908-ban az első gazdasági tanulmányi kirándulást ve
zettem 65 udvarhelymegyei székely kisgazdával a barcasági szászok 
hires és egész Erdélyben elismert magas fokon álló gazdálkodásá-

51. ábra. Ikerváltó eke. 

nak tanulmányozására, föltűnt a kavicsos, sok helyt gyenge földön 
gazdálkodó kisgazdák jó módja, szép állatállománya, szép úri lakása, 
egyszóval gazdasága. 

Egy 16 holdas kisgazdának 36 szép tarka marhája volt, Jorkshire 
sertései és csűrében sok fölhalmozott gabonája. Csodálkozva fordul
tam az ottani egyik szász tanító Mantsch Lajos úrhoz: 

— Hogy van az, hogy ily kevés földön gazdálkodónak ily sok 
termése és ily sok marhája lehet? 

A tanító rámutatva a kisgazda betonirozott istállójára, cemen
tezett trágyatelepére, a trágyáié szivattyúra és trágyáié hordóra, 
végül a mélyítő Sack ekéjére, ezt mondta: 

— Hja kérem, igaz, hogy neki csak 16 hold földje van, de már 
5 éve, 32 holdon gazdálkodik. 

— Hogy-hogy, kérdem, talán bérel hozzá? 
— Nem, — mondja a tanító. Hanem azelőtt csak 10 centi 

mélyen szántott, most pedig 20 centi mélyen szánt. így jön ki 16 
holdból 32 hold. 

Másik esetem is jellemző. 
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Udvarhelyen létem alat t nem birtam nézni, más talajmivelés-
hez szokott szememmel a székely kisgazdának rettenetes rossz szán
tását az ö rossz, primitiv és ósdi ekéjével, addig1 küzködtem, jöttém-
mentem, törtem magam, mig egy olyan hegyi váltó ekéi sikerült 
konstruálnom, mellyel a legmeredekebb, köves, rósz földön is jó 
munkát lehet végezni. Az ekét egy közeli (nagyszebeni) magyar 
gyárosnak adva át , kiadtam mindenhová kipróbálni, ki azt ikerváltó 
ekének1 nevezte el, mert két ekefeje van a gerendelyen. 

52. ábra. Ikerváltó eke kipróbálása Nagyszebenben. Balról: Müller Simon nagycsüri 
gazdaköri elnök, Orendi Ottó erd. szász gazd., egyesületi gazd, szaktanára, Róth 

Martin erd. szász gazd., egyes, sz tanára és D. B. 

A mint ez már lenni szokott, egyiknek tetszett, másiknak nem. 
Általában azonban a kifogásolt hiányokat kiküszöbölve sikerült a 
végleges typust ügy összeállitani, hogy most már nyugodtan adhat
tam bárhová, csak megelégedést értem el — az értelmes és a jó 
szántást megérteni és kedvelni tudó kisgazdáknál is, sőt Erdélyen 
túli hegyvidékeken is. 

Az eke tehát diadalmasan terjedt szét az országban, de a szé
kelyeknél is. Ez pedig nagy szó, mer t a régimódn székely ga.zda 
csak azt tart ja a jó ekének, a mellyel nem lehet mélyen szántani. 
(Az én ekémmel pedig — az ikerváltó ekével — sekélyen nem igen 
lehet szántani. A székely ugyanis 4—5 centiméter »mélyen« szánt, 

1 Érdeklődőknek „az ikerváltó eke és kezelése" cirnii brosúrát díjtala
nul megküldöm. Szerző. 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 16 
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nehogy fölhozza a »rossz földet«. Az én ekémmel azonban bajos ily 
»mélyen szántani« mert épen ügy van a taliga és gerendely szerke
zetével konstruálva, hogy jó mélyen lemehessen, de legalább is 10 
centiméteméi sekélyebbre csak magas taligával lehet beállítani). 

53. ábra. Őszi szántás és vetéshez induló székely kisgazda Havasalja vidékéről. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

Midőn szebenvidéki szászok is érdeklődtek az újfajta »Zwillings 
Wende Pflug« iránt, 1909 őszén ott lévén dolgom, bemutat tam azt 
Szebenben a szász gazdasági egyesület kiküldöttei és néhány vidéki 
szász kisgazda előtt. Az eke munkája nagyon tetszett, de ot t meg 
az volt a szakértői kifogás, hogy nem' lehet vele mélyen szántani, 
mert csak 27 centiméter mélyre ment le! 
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Ilyen nagy a külömbség a székely és szász fölfogása között a 
szántás tekintetében; 21 centiméter is, és 21 év isi 

Bemutatok i t t egy körülbelül egyenlő földbirtokkal biró két 
gazdát, a mint őszi szántáshoz és vetéshez indulnak. Az egyik udvar
helymegyei havasalji székely, a másik homoródmenti szász. Egyik 
sem gazdag, sem pedig prima gazda. A külömbség nagyjában a 
következő: 

A szász kis szekérkébe fog, reáteszi keresztben a nagy vasfoga 
fafogasolóját, be a szekérbe a zsákot a vetőmaggal, öreg már, tehát 

54. ábra. Őszi szántás és vetéshez induló szász kisgazda. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

kis deszkára ül, kis unokáját maga mellé ülteti, befog 3 lovat, hátul 
.az öregeket, elől a csikót, és hátul a nagyobbik leány, elől a fiata
labbik fiu unoka ül a lovon. Az eketaliga kerekei egyúttal a kis 
szekér első kerekeinek vannak fölhasználva. 

A székelynél a fafogu, primitiv borona (fogas), a gyenge, fiatal, 
a l ig két éves és már befogott lovak, a 2 rúddal föltámasztott (csúsz
ta tó kecskeláb) alkotmány, melynél hátul lóg lefelé a váltóeke kor
mánylemeze, keltenek rósz benyomást, és következtetnek a vég
zendő munkák minőségére. 

Hogy a szerszám a székelynél madzaggal összekötött, az most 
mindegy, mert a szász atyafinál is igy van. 

16« • 
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A k é p e t c s a k azé r t élezem ki , hogy abbó l a k ü n n végzendő m i m -
k á t a »nekikészültség« képe u t á n köve tkez t e tn i engedjem'. 

Ezen kiélezést sem a székelyek, sem a szászok között nem veheti senki 
rossz néven. Mert nem rosszakaratulag teszem, hanem az ügy érdekéből. 

Azonban, és hangsúlyozom ezen azonbant, hogy ez csak az árnyoldal 
vetítése akar lenni. Az udvarhelyi havasalján (honnét e kép való) sem mind 
ily gyenge gazdák, mint a most bemutatott székely atyafink, sőt ő egyike-
a falu legkisebb gazdáinak, ki fuvaros ember inkább. Az igazi gazdák, (nem 
a gazdagokat, hanem az intelligens gazdákat értem), már szép 4 ökörrel, 
szekérrel vonulnak ki a portájukról. Ezen havasalji községből is, — nem 
is említve a jobb földön, Keresztúr vagy az Olt felé gazdálkodó székelyeket, 
kik bizony sokban előbbre vannak az altiandi szászok több községénél is. 
De már a barcasági szászokhoz már udvariasságból sem tudom őket hason
l í tani: ma még. Talán évek múlva igen. Ügy fejezem be, mint a székelyek 
a mondókát: „szivemből kívánom." 

55. ábra. Sack rendszerű Feketehalmon készített szász vaseke, tarlóhántóval és 
szabályozható taligával. 

Clichét átengedte Mull György és fivére Feketehalom (Brassóm.) 

A s íkvidékiek a ke rü lő ekékke l , a hegyv idék i ek v á l t ó e k é k k e l 
dolgoznak. M i u t á n s ik vidéke csak a B a r c a s á g n a k van, a több i m i n d 
hegyes völgyes, a l e g több község vá l tóekéve l dolgozik, a n n á l is in
kább , m e r t E r d é l y b e n a fö ldek n e m f u t n a k szemben föl és le a 
hegynek , m i n t pl . a fölvidéki t ó t o k n á l , h a n e m a h e g y oldalán futnak 
keresztben. í g y i t t az egyo lda l r a b a r á z d á l ó t á b l á s (ke rü lő ) ekéve l 
dolgozni —• n e m l ehe t , t e h á t vá l tóeke szükséges. 

A B a r c a s á g o n a Sack r endsze rű ekék v a n n a k e l ter jedve, s ő t 
mélyitŐ eké ik is v a n n a k a közönséges ekén kivül . É rd ek es , h o g y a. 
Sack -ekéke t ők maguk állítják össze k i s ebb nagyobb g é p m ű h e l y e i k 
ben és g é p g y á r a i k b a n . 

ÍEgyik i lyen Sack r endsze rű eke k é p é t b e is m u t a t o m , azon! 
á t a l a k í t á s o k k a l , a m i n ő t r a j t a a z o t t a n i gazda követe l . Az e k é k e t 
Müll testvérek g y á r t j á k F c k e t e h a l o m b a n ; f ia ta l , kezdő gépészek 
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•voltak, ma már a községi villamerővel haj tot t és évről évre nagyob
b í to t t gazdasági gyáruk van. 

Pedig Brassóbau is, Szebenbeu is, Segesvárott is vaunak gazda
sági gépgyárak, és ezen fiatal emberek csupán néhány barcasági falu 
gép- és gépgyártási szükségletéből is meg tudnak erősödni. Ez is 
élénken mutat ja a barcasági gazdák nagy gépkulturáját. 

56. ábra. Gummi pneumatikos bicikli kerekes kézi répakapa. 
Clichét átengedte Müll Testvérek gépgyára Feketehalom. 

A gazdasági gépkultura nem minden szász vidéken ily magas
fokon álló, pedig azon ok, melyet a gépek terjedésével fölhozni szok
t ak : a munkáshiány, és annak drágasága, ép ügy meg van itfc is, 
mint másutt . Inkább a gazdasági intelligencia, a gyors gépmunka 
szeretete, a versengés is játszhat benne szerepet, de azután még a 
gazdasági üzemnek a követelező, szeszélyes, emberi munkásnéptől 
való függetlenítés érzete lehet talán a legdöntőbb! és még az is, 
hogy a gépmunkával a gazdasági termelés olcsóbb, tehát a regie-
költség kisebb, a haszon pedig nagyobb. 

Ennek legjellemzőbb példáit lá t tam az aratásnál, a szénakaszá
lásnál (a mi Erdélyebn fontosabb, mint az aratás!) és a tengeri 
kapálásnál. Mily sok bajnak, bosszúságnak vannak kitéve a nagyobb 
-.gazdák, ha ezen munkáknál tisztán a rossz erdélyi napszámos mim-
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kára vannak szorulva! és mily simán, könnyen és gondmentese» 
esnek tul mindezen, ha ezeket géppel végzik. 

A szászok gépkulturájára jellemző, hogy az emiitett feketehalmi 
kis gyár a Planet rendszerű kézi kapákat a cukorrépa kapáláshoz 
gummi pneumatikus bicikli kerekekre szereli. Megpróbáltam ilyen' 
kapával dolgozni. Mondhatom, meglepően könnyű és kellemes. 

Sokszor néztem, hogy az udvarhelyi székely még mindig kapál 
és töri magát a tengeri kapálással az ő kézzel szétszórt (vetett) ten
geri földjén, mikor a szomszédos szász már el is feledte a kapálást! 
Igen, mert a szász az ő speciális tengerivető gépével sorba veti a 
tengerit és répát, és lókapával kapálja! Mennyivel kevesebb magot 
vet, és mennyivel többet arat , és mennyivel olcsóbb az egy holdra 
eső munka annál, mint a székelynél! 

Másik külömbség- a szecskavágónál. A legszegényebb szász udva
rában is ot t van a szecskavágó, és szecskázva eteti ál latai t akkor, 
mikor a székely azt mondja: »nincs jobb szecskavágó, mint az én 
hároméves tinómnak a foga«. 

A szecskavágót a miniszteri kirendeltség ingyen adta ki a szé
kely falvakba a takarmányinséges években, kellő # magyarázatok és 
gazdasági előadások után. Mégis mit lá t tam: azt, hogy a gépet nem 
használták, mert »meleg vizzel jár«, azaz veritékez az, a ki hajtja. 

Természetes, hogy igy elfogyott a takarmány, el kellett adni 
az állatokat ügy, a hogyan vették, kipusztultak pénzből, marhából, 
akkor, mikor a szász mosolyogva nézegette csűrében, hogy az »okos 
szerszám« (szecskavágó, tengeriszártépő) segélyével mily sok takar
mányt megspórolt és marhái is megmaradtak. 

A tengeriszártépőket szintén mind sűrűbben lát tam a szász kis
gazdák udvarán, főleg az utóbbi száraz évek alatt. Ezek már drágább 
gépek és legtöbbnyire már nem egyes gazdák veszik meg, hanem a 
gazdakör, vagy 8—10 gazda társul és használja közösen. 

Ép ügy vannak a 11—13 soros vétÖgépekkel \s. Ha vasúttal 
utazunk Erdély különféle vidékein, és gépekkel vetett, szép, rendes, 
t iszta vetéseket látunk, akkor tudhatjuk, hogy ez vagy urasági föld, 
vagy szász kisgazdáé. Ezt ottlétemkor többször kisértem figyelemmel. 

Arató és fűkaszáló gépe és lógereblyéje a barcasági gazdáknak 
már kinek kinek magának van. Más szász vidékeken még a sógor és 
koma, vagy a Nachtbarschaft t a r t »mutyiban« ilyen gépet. 

Réti láncboronája szintén a legtöbbnek magának van. De nem 
csak a csűrben — de szorgalmasan használva, jól leícopott karmokkal. 

Répavágója, tengeri morzsoló ja, tökvágója szintén az egyes gaz
dáknak van, mert a répát már a Barcaságon kívüli községek is kiter
jedtebben termelik. 

Rosta, triör már náluk kezdi idejét múlni, mer t cséplőgéppel 
csépelvén, ott helyben rostálják a gabonát. Triőr még inkább van, 
sőt ez is kivételnélküli tartozéka a gazdaságnak. 

A cséplőgépek az .eke után leggyorsabban terjedtek el a szász. 
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falvakban, az egész szász földön, sokszor a szegényebb és gazdasági
lag hátrarnaradottabb községekben is. 

Ennek magyarázata az, hogy a munkabérek megdrágulásával 
a gépmunkára mind jobban reá voltak utalva, másrészt a könnyű' 
és gyors munka, és a munka olcsósága is ösztönözte az intelligensebb 
elemet a gépek beszerzésérc. Ma már a legtöbb szász község gazda
köre egész gépraktárral rendelkezik. 

De jellemfő, hogy 1880-ban, midőn a gépek használata csak 
bölcsőkorát élte, már a 227 szász községiben volt: 34 cséplőgép, 
ebből nemszászoké (oláh) volt —; 502 járgány cséplőgép ebből nem
szászoké 40; 546 kézi cséplőgép, ebből nemszászoké 51 ; 1202 triör, 
ebből nemszászoké volt 78. 

Igen jellemző adatok! 
A barcasági falvak i t t is elől haladtak. Ugyanis 1880-ban — 

tehát 30 évvel ezelőtt! — már majdnem minden barcasági faluban 
volt 2—2 cséplőgép, de Feketehalomnak 3, Höltövénynek 4, Kcresz-
tényfalvának 5 cséplőgépgamiturája. 

Ma pedig minden 4—5 családnak van már közösben egy 
cséplőgépe. 

De már akkor voltak a szászoknál vetőgépek, lókapák, vasbo-
ronák, hengerek, extirpátorok, tengeri morzsolok, réti láncboronák, 
szecskavágók, lóheremag dörzsölő és tisztító gépek, mikor még más 
nyelvű nép Erdélyben ezeket még hírből sem ismerte. 

Jellemző, hogy ma már a Campbell-tele gépek, a Demzsinszky-
féle Zechetmayer gépek közül több dolgozik náluk, pedig főleg utób
b i t még Magyarországban sem igen használják. 

Az említett kirándulás idején be lett mutatva a Campbell-féle tárcsás 
borona munkája is. Egy havasaiji jó székely bácsi, a derék Mag János, oda
megy és megpróbálja a tárcsákat, hogy élesek-e? Épen magyarázni akarom 
a kiránduló társaságnak ezen gépek célját, midőn odajön hozzám a jó Mag 
János és bizalmasan kérdi, hogy ezen géppel mást is lehetne-e tenni? mert 
náluk jó volna „csimmasz" (cserebogár pondrója) irtására használni. 
Ezek az éles „tángyérok" (tányér) — mondja- — jól össíevagdosnák 
a .jCsimmaszokat." 

Akkor ugyanis ezen féreg sok száz holdat tett tönkre egész Erdélybe» 
és a kaszálókat, iegelőket is tönkretette, azaz 2 ujjnyira a földszine alatt 
a fügyökeret elrágta, az kiszáradt és ügy lehetett a füvet széjjel húzni, mint 
egy pokrócot. Az ilyen helyen azután nyüzsögtek a kövér vastag fehér 
pondrók. 

* 

Hogy a gazdasági gépek és eszközök mily arányban vannak 
elterjedve a szász községekben ma-, arról sajnos, statisztikám nincs. 
A sok vármegyében szétszórt szász községekről csupán a gazdasági 
egyesület tehetne összeírást, de ez is nagyon sok bajjal jár és mégsem 
volna teljes. Az állami statisztikai összeírások mint már sokszor mon
dottam — egyáltalán nem lehetnek mérvadók, mivel csak közsé-
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gekre szólanak, ot t pedig a vegyesajku lakosság miat t — tisztán a 
szászok kezében levő adatokat megállapítani csak »hasból« lehetne. 

Már pedig a statisztika legyen vagy jó vagy semilyen. 
Egyetlen hiteles összeírásom van a barcasági szász községek

ről (13 község), de az is 1894-ből való, tehát a mai állapotnak, midőn 
(hisz ezt mindenki tudhatja) a gazdasági rohamos előrehaladás épen 
ettől az időtől kezdődött: nem megfelelő. 

Közlöm azonban a főbb pontokat, legalább tájékoztatónak. 
Eke volt a 13 községben 7252 darab. Ebből vaseke 90°/o, Sack-

eke pedig már 210 clrb, töltögető eke 73 drb. Ebből, t. i. a Sack-
ekéből magában Höltövényben 90 drb, Földváron 82 drb, Vidom-
bákon 22 darab. 

Legtöbb vaseke jár t már akkor: Botfaluban 855 drb, Szászher-
mányban 596 drb, Keresztényfaluban 698 drb, Prázsmáron 823 drb, 
Szentpéteren 523 drb, Rozsnyón 983 drb. (kavicsos, köves talaja van). 

A vasboronák száma volt 1340 darab, míg a fakeretü de vas-
foguak száma volt 5107 drb = összesen volt 6447 drb fogas a 13 
községben. 

Rétgyalu volt 50, (ebből Keresztényfalván 14), láncborona volt 
17 drb, extirpátor 45, mélyítő (Rayól) eke 11. 

Lókapa volt 415 drb, (magában Rozsnyón 180 drb). 
Többsoros vetőgép volt 151 darab, (Höltövényben 54 darab). 
Henger volt 255 drb, (Höltövényben 52 di'b, Rozsnyón 51 drb). 
Rosta és triör 122 darab (Keresztényfalván 32 drb). 
Tengeri-morzsoló 96 drb (Prázsmáron 30 drb). 
Gőzcséplő gép 45 drb (gép és szekrény egynek véve). 
Lóhere cséplő és tisztító gép 18 drb. 
Szecskavágó 73 drb. 
Hogy a lefolyt 17 év óta telj csen más a statisztika — az a 

szövegben elmondottakból jobban kitűnik, mintha rossz számokat 
csoportosítanék egybe. 

* 

Ujabban a benzinmotorok terjednek el egész Erdélyben, és nem-, 
csak a szászoknál, hanem más népnél is. 

A rohamos elterjedésnek sok oka van: a tüzveszélytelensége, 
kevés vízszükséglete (a mi az ivóvizhiányban szűkölködő Erdélyben' 
nagy szó) azon előnye, hogy szűk udvarokba is befér, rósz utakon 
könnyű a szállítása és végül, hogy nem kell a mai gépészekkel ve
sződni, mert egyszerűbb ember is kezelheti. 

A motorral azután egész évben dolgoztatnak: télen és tavasszal: 
fát fürészel, vagy deszkát vág, később tavasszal: hajtja a juhgyapju-
tépő, fésülő gépeket (a mi minden juhtenyésztő faluban van). 

Később: csépel, gabonát, azután késő őszig a lóhermag cséplő, 
gubozó és tisztító gépeket (mely a legutolsó munka az évszakban). 

Télen: őrlő és daráló malmokat vagy szecskavágó és tengeriszár-' 
tépő gépet hajt. Tehát egész évén á t jól kihasználható. 
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Hallani is ma már pöfögését még az eldugott falvakban is. 
A gazdakör a gépeit külön szirtben (melyet a Kaiffeisen szövet

kezet emel) vagy nagy bérelt csűrben tart ja és egy megbízott gaz
dával gondoztatja, ki t ezért fizet. 

* 

Ma már azon ósdi szokás, hogy a szalmás gabonát az erdélyi 
kisgazda csak tavasszal csépeli ki, addig kazalban tartja, sőt minél 
később csépel, annál büszkébb, mert — »nem volt .eddig rászorulva« 
nem számítva időjárás és egérkár romlást és veszteséget — ma már 
lejárta idejét. 

A szász a gabonáját a mint teheti, kicsépeli és a szemes ga
bonát tartogatja, abból is a búzát és zabot, a mi a ház és gazdaság
hoz szükséges. A barcasági azonnal viszi gabonáját a gabonáértékesitö 
szövetkezet raktáraiba (brassói vasútállomásnál) és átadja értékesí
tés végett. Más vidéki szász még apródonként viszi közeli városok 
het i piacaira, a fölöslegét, a többit tar t ja odahaza a kamarában vagy 
a templomvár bástyáiban a Spcckthurmokban, a kcményfaládákban 
(székely: szuszék) és ha 100—150 éves búzája is van, az a büszke
sége. Ezen régi szokás ma is kiolthatlan náluk. Eégente a sok harc, 
háború idején, éhínségtől félve szokott reá erre, és még ma is tesz 
mindig félre »rossz időkre«. 

Ha fiának lakodalmára 150 éves búzából süthet az örömanya 
kenyeret, az a ház egyik büszkesége. 

A gazdasági munkákról most már ezek után nem szólhatok sokat. 
Az aratást régente sarlóval végezték, a mit ők maguk készí

tettek, de a nagydisznódiak hires sarlókovácsok is voltak régente. 
Az aratásra azelőtt a mesterlegények is elmentek, hogy a nehéz 

munkában az atyafiaknak segítsenek és keresethez juthassanak ők 
is, mivel az aratás azelőtt igen jól lett fizetve. 

Ezen szokás ma is megvan, mert magam is lát tam Feketehalom 
mellett az ottani kaszárnyából huszárokat aratni segíteni hogy kere
sethez juthassanak pár napi munka alatt . 

Az elmaradtabb vidékeken ma is sarlóval aratnak. Jellemző, 
hogy a szászoknál is, és egész Erdélyben is a letelepült cigányok 
a napszámosok és elismert jó aratók, (csak legyen pálinka). Kaszá
val nem igen aratnak ők sem. Aratást náluk is asszonyok végzik, 
a férfi kötöz és »kalongyázik«, mint a többi erdélyi népnél. 

A learatot t gabonát kévékbe (Garben) (jelentékenyen kisebb 
vékony kévék, mint a magyarországiak) és 15—18—21 kévével he 
gyes karóra szúrva kepébe (Erdélyben: kalongya, németül Haufen) 
rakják össze. 

"-
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A trágyakezelés. 

A fejezet végére — de nem utoljára — jutok a trágyakezeiéshez. 
Ennél is ügy állnak a viszonyok, mint az ekénél elmondottak. 

Ha részletesen akarnám kifejteni ezen thémát, akkor ugyanúgy és 
ugyanazokat kellene elmondanom, mint az ekénél elmondottakat. 

Akár őshazájukból magukkal hozott érzék és tudás (hol szinntén 
gyenge, rossz földön gazdálkodtak, tehát a trágyát már megbecsül
niük kellett, de ott már akkor a márgával való följavitás ismeretes 
is volt) akár az erdélyi gyengébb és trágyázás nélkül nem termő talaj 

57. ábra. Alul és oldalt cementezett, tetővel beépített trágyatelep Depner Sámuel 
Höltövényi gazda udvarában. Trágyáié föld alatti csatornán árnyékszékhez jut/jjonnét 

szivattyúzva fa csatornán lesz telepre öntözve vagy hordóba töltve. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

kényszerűsége, akár már a régibb időkben vezetőik által beléjük oltott 
szaktudás volt az oka: de tény, hogy Erdélyben a trágyakezclés és he
lyes trágyázás iránti magasabb érzéket csakis náluk tapasztaltam. 

Hugylével már igen régen és még az elmaradtabb gazdák is 
szorgalmasan trágyáznak. Mig a székely a bugyiét kiengedi az istál
lójából az utcára, ügy, hogy eső után egész barna lé folyik a pata
kokban, (óriási kiszámithatlan kárára az amúgy is gyenge kisgazdál-
kodásnak), addig a szász a mint teheti, cement istállópadozatot, ce
ment trágyatclepet rendez be magának trágyalészivattyuval, és csűré
ben egymás mellett állnak a nagy boros és még nagyobb trágyalé-
hordó — hordói. 
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Ha nem telik cementre, ügy téglával, agyaggal segít- magán, 
"Ügy a hogy tud, de a főtörekvése az, hogy ebből a léből melyet 
Schaschetzy Jenő, a botfalusi cukorgyári gazdaság kiváló felügyelője 
»a gazdaság vérének« nevez, egyetlen csöpp kárba ne vesszen. 

így érthető meg az hogy a szász még silány földjén is, (mert hisz 
a kánaánszerü Barcaságon is van rosszabb föld, pl. a rozsnyói határ 
egy nagy része olyan, mint pl. az udvarhelyi) jelentékenyen nagyobb 
átlagterméseket ér el, mint más nemzetiségű gazdatársa. Höltövény-
ben lát tam az egész Erdélyben a legmagasabb fokon álló trágyake-
zelést. Mint a kirándulás leírásában olvasható volt, még a 8—16 

58. ábra. Trágyaléhordás egy szász kisgazdánál. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

holdon gazdálkodó kisgazdánál is megvan a cementezett istálló, a 
cement trágyatelep, kut trágyalészivattyuval. A már emiitett fekete-
halmi kis gépgyár alig tudja szállítani a szivattyúkat és a hordóra 
erősítendő trágyaléelosztó csapokat, oly kelendőek. 

Ha nincs szivattyú, vagy cement telep, akkor az agyaggal kita
pasztott gödörbe gyűlt trágyalét primitív eszközökkel szedi a gazda 
hordóba és viszi ki földjeire, nagy fehér kötényében, melyet ruhájá
nak védésére magura köt. 

De a trágyatelep egyúttal a gazda minőségének fokmérője. Mi
nél magasabban, szebben, rendesebben van az fölrakva, mint egy szé-
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pen megrakott szénásszekér (sőt árnyékszék melléje, reája van épitve, 
nagyon okosan!) annál jobb módot jelez ez a gazdánál. 

A leányos apa a kérőt körülvezeti a gazdaságában, és dicse
kedve mutat ja neki a nagy trágyatelepet, látod: »jó helyre ha-zasoáblk 

A lakodalmas nép a templomból a lakodalmas házba jövet, elől 
a fuvózenekarral az udvarban először körülkerüli a trágyatelepet és 
csak azután tér be a lakodalmas házba. Ez is babonás összefüggés
ben van a »gazda aranyával« tehát azzal, hogy ha az oly nagy lesz 
mindig, mint a lakodalomkor: akkor lesz jó mód ezután is. 

59. ábra. Kettéosztott beton trágyatelep, a ráépített árnyékszékekkel Nagycsür 
(Szebenm.) községben. 

Munkám számára készült eredeti fényképfölvétel. 

Egy nagyon jellemző példáját lát tam ezen dolognak Nagycsürön 
(Szeben megye) egy kisgazda udvarán. 

Az apai házba két vő került, tehá.t az eddig egy gazdaságból 
le t t kettő. Az amúgy is keskeny udvar egyik felén lakott az egyik, 
másikon a másik vő, az istállók hosszában a két oldalon szemben 
•egymással, a csűr keresztben bezárta az udvart. A csűrt együtt hasz
nálták közösben, de már a trágyát nem engedték. A kérdést ügy 
•oldották meg, hogy az udvar közepén áll í tottak föl egy hosszú kes
keny trágyatelepet, ügy azonban, hogy alul is, felül is vastag beton-
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fallal a telep teljesen ketté lett osztva, sőt még a tragyalékut is 
külön külön van választva, noha fölül egynek látszik. 

Nagyon jellemző eset. 
A kitűnő ós példás trágyakezelés mellett a gazdák műtrágyát 

is használnak, évről évre nagyobb mennyiségben. 

Gabonaértékesítés. 

Az erdélyi kisgazdák gabpnaértékesitési viszonyai nem adnak 
sok panaszra okot. A termelés gabonában általában — aránylag - -
kevés, és kivitelre csak leginkább két cikk kerül: zab, árpa, és ujab
ban lóheremag. B\izát, rozsot, tengerit nagyrészben conzummálja 
emberi és állati eledelben azt a vidék, a mit termel. 

60. ábra. A barcasági kisgazdák szövetkezeti gabonaraktára Brassóban. 
Munkám számára Liehn György szöv. igazgató úr szívességéből fölvett eredeti íénykép utáu. 

A gabona szintén a heti és országos vásárokon talál legnagyobb 
részben vevőt, hová a falusi gazda azt lefuvarozza. Csak oda járnak 
kisebb, »primitivebb«, ügynökök, hol nagyobb a termelés, tehát 1—1 
faluban lehet 1—2 waggon á ru t összeszedni. 

De ilyen helyeken azután már a szász a társulás, szövetkezés 
által igyekszik magán segiteni, azaz a tömegeladás által jobb árakat 
elérni. Vagi' a gazdakör, vagy a Raiff eisen-féle hitelszövetkezet gyűjti 
össze a tag-ok gabonáját, és adja el waggontételekben. 

Érdekes eset, hogy.pl. Udvarhelyen sokszor a.gabona magasabb 
piaci áron kelt él, mint a budapesti! Pedig- rendes körülmények 
között a »paritás« azaz a Budapestig szóló vasúti fuvardijtétellel, 
azután a kirakás, vám stb. dijjakkal olcsóbban szokott elkelni a 
gabona. Ez. is azt mutatja, hogy ha a piaci fölhozatal nem födözte 
a szükségletet, azaz több volt a ve-vő, mint az eladó, akkor — az 
»uzsora árak« születtek meg. Ez nem is volt időnkint oly ri tka!« 

http://hogy.pl
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Természetesen csak abnormális viszonyok között volt ilyen eset. 
A normális viszony az, hogy a gabonaértékesítést az óriási vasúti 
fuvar — elég károsan befolyásolja, főleg a nagyobb termelőnél, ki 
nem hozhatja a hátán a gabonáját — mint a falusi kisgazda. •> 

A barcasági gazdáknál lehet igazában szó fölösleg gabonáról 
és tömegtermelésről. I t t azután a gazdák segítettek is magukon a 
brassói gabonaraktár szövetkezettel, mely szintén szász gardák miuta-
szerü alkotása. (Később tüzetesebben fogom ismertetni.) 

A gabonaértékesitési viszonyok előnyeit a szászok jobban tudják 
kihasználni, mint másnyelvü és vérű kisgazdák. 

Az okokat röviden a következőkben ismertethetem: A szász a 
szemes terményeinek nagyobb arányát eteti föl állataival, tehát a 
szemeladás helyett azt a sokkal Ó2-tékesebb hússá, tejjé, zsirrá vál
toztatja át. 

A szász nem űrmérték, hanem súlymérték, szerint ád és vesz, 
tehát a »becsapásoktól« jobban mentesül. 

A szász jobban műveli a földjét, jobban trágyázza, tehát arány
lag nagyobb termése van, jobban rostálja, tisztítja a magot, teluít 
jobb és tisztább a piacra hozott gabonája, tehát magasabb ára
kat is ér el. 

A szász géppel vet, tehát kevesebb vetőmagra van szüksége 
Ugyanazon földterületen, több marad neki fölöslegben, a szász géppel 
csépel, tehát tisztább magvat kap, mint a kézzel cséplő székely vagy 
oláh, rostálásra kevesebb munkát kell fordítania, tehát olcsóbban • 
»áll« neki a termés, aratást, kapálást (tengeri, répa, burgonya), 
kiszedést (burgonya), répa) géppel végzi, tehát egy métermázsájára 
a termésének kevesebb a kiadása, tehát olcsóbban termel, tehát több 
haszonnal dolgozik. 

A szász »egy tagban« tagosít, »szabad gazdálkodást« űz, mig 
az oláh megtartja a »hármas határt«. Most a szász könnyebben, ol
csóbban gazdálkodik, kevesebb fuvart költ, de termése a jobban meg
művelhető és jobban trágyázható (mert istállóntartás és mestersé
ges takarmánytermelés mellett több állatot tart , több a trágyája) 
földjén és célszerű vetésforgó mellett észszerűbben kihasznált (nem 
kizsarolt) földjén — jobb a termése, tehát ugyanazon földterületről 
nagyobb is a haszna, mint az oláhnak. 

Egyszóval a jobb értékesítési viszonyokat meg tudja magának 
szerezni és találni akkor, mikor a másik gazda azt csak — keresi. 

Hofherr és Schrantz 
Budapest, Ul. Uáczikörut 57. 

Legújabb szerkezetű verőléces rendszerű 
<=> gőzcséplőgépek, <=> 

--. kettős tisztitóval, utórázóval és osztályozó
hengerrel. — Terjedelmes árjegyzék teljes 
gözcsépJőkészJetekrö! kívánatra ingyen és 

bérmentve-



VI. FEJEZET. 

Gazdatársadalmi szervezetek. 

Erdélynek közgazdasági téren való végtelen elmaradottságát 
csak az ismeri igazán, a ki ot t élt bizonyos ideig. Jobban mondva: 
az, a ki már jobb viszonyokat is lá to t t és ismert. 

Ua valami szenzációs dolog adja elő magát a hunyadi vagy 
biliari havasokban a hegyilakók között és valamelyik fővárosi napi
lap kiküldi tudósi tó ját, a cikk rendszerint igy kezdődik: nem egészen 
h a t órányira a Stefánia-uti automobil korzótól és a szabadságtéri pa
lotáktól« stb. Pedig az igazi Erdély nem is ez. Az igazi Erdélybe 
16—18 órai gyorsvonati utazással jutunk be vagy ha keletnek megyünk 
le Segesvár—Brassó—Csíkszeredának: ügy még hosszabb nt áll 
előttünk. 

Az igazi erdélyi viszonyokat különben nem a vasútról ismerjük 
meg, hanem a jóféle erdélyi lovaktól, vagy ökröktől vont szekéren, 
döcögős, meredek utakon, az eldugott falvakban. A népet mi karak
terizálja jobban, mint a — falu, azaz a falusi nép? 

Hogy már maga a végtelen hosszú utazás, a rossz közlekedési 
viszonyok okozzák-e, hogy az erdélyiektől »magyarországiakénak hí
vott közönség oly keveset tud az erdélyi viszonyokról, mert már a 
nagy távolság mia t t is ritkán fordulhat meg ott, azt most eldönteni 
nem tudom. Pedig Erdélyről - - eltekintve a természeti szépségeiről, 
re j te t t kincseiről, fürdőiről, borvizeiről stb. szóló müveitől — más
féle, a nyugati művelt közönséget érdeklő tudósítás nem igen regélhet. 

A kultúra még általában gyenge lábakon jár a »beljebb fekvő« 
vidékeken. 

Mióta az erdélyi szászok közgazdasági tevékenységét figyelem
mel kisérem, most pedig a szó szoros értelmében: tanulmányozom, 
mondhatom, élvezettel olvasom intenzív irodalmukat és oly sok okos 
és tanulságos dolgot látok az ő munkálataikban, melynek megismer
tetése nemcsak az erdélyi magyarság, de a nagy Magyarország intel
ligens közönsége előtt is érdekesnek és tanulságosnak ígérkezik. 
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Erdélyben a szász határozottan a kultúrnép szerepét viszi éa 
erre talán hivatása is van. 

A ki jár t már Erdélyben és lá t ta azon vidékeket, városokat, 
falvakat, hol a szász kulturrnunka szült eredményeket és vont éles, 
nagyon éles határvonalakat a nemszász és szász város és a s-zász. 
és nemszász falu és falu között, az tudja igazán méltányolni 
azon nagy fontosságot, melyet ezen nép a kulturátlan Erdélyben 
betölt. 

Mint dunántúli magyárnak, az volna leghőbb óhajtásom, hogy 
az erdélyi magyarság (melyet igazán megillet a »maroknyi« jelző, 
a hatalmasan terjeszkedő románsággal szemben) kövesse őket a mun
kában és szorgalomban és a kultúrában. A munka mezején omoljanak 
le a vallási, politikai és egyébb tekintetek I Becsüljük egymást az 
egyéni jó tulajdonságok: a fajsúly szerint és kövessük egymást az 
okos példaadás ösvényein! 

* 

A szövetkezeti mozgalmak az egész világon alig idősebbek egy 
ember életkoránál. Hogy a múlt században hogyan élt az átlagos 
ember, a Z a Z <*J melyikből legtöbb van ezen a földtekén: azaz a kis
ember, azt leírásból is tudjuk, meg el is képzelhetjük. Csak a XIX. 
század elején hallunk »társadalmi mozgalmakról«. Változott a világ
rend, nagyobbodott a műveltség, nehezebbé vált az élet. 

Raiffeisen Frigyes Vilmos, a weyerbuschi polgármester 1847-ben 
állitja föl a nép nyomorának enyhítésére az első szövetkezetet a 
Rajna vidékén, és 1866-ban adja ki korszakot alkotó munkáját »dié 
Darlehenskassen Vereine« és 1852-ben állitja föl a heddesdorfi, majd 
neuwiedi hitelszövetkezetet. 

Magában Németországban csak 6—8 év múlva kezdenek a többi 
szövetkezetek szaporodni, midőn az addigiak áldásos működésének 
hire terjed. 

A társadalmi szervezkedés és a gazdasági kulturmozgalmak 
apróbb hullámgyürüi lasíjanként az egész világon kezdtek szétterjedni, 
mig végre hozzánk is, sőt a messze és a művelt nyugattól valóban 
távol eső, elzárt Erdélybe is eljutottak. 

Ezen mozgalmak nem vonultak el a szász nép előtt nyomtala
nul. Annál is inkább nem, mert a szász nép már bevándorlásakor, 
őshazájából magával hoata a gazdasági, társadalmi szervezettség, a 
társadalmi rend és érzék, a gazdasági szövetkezés csiráit, azaz jobban
mondva eziránti hajlamait és szokásait. 

A bevándorláskor a szász nép telepekre szállt meg és az azon
nal megalkotott »egyházközség«, később a »telepközség« (Ansiedler
gemeinde) volt a magva az egyesült családoknak. Az egyházközség a 
telepesek szövetkezésén nyugodott. Az egyházközség vallási és 
ethikai szabálya már ősrégi időktől fogva azon elven épült föl: »az 
egyes ember az összeségért él, nem pedig magáért! Az összesség 
védelmezi az egyes embert! Az erössebb a gyengébbet!« 
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Ezt prédikálja ma is a lelkész a szószékről, a tanító az iskola 
kathedráján, és a szülő a gyerekének már kiskorában oltja ezt lel
kébe még gondolkodása kezdetén. Az iskolát kijárt legény belép a 
»Bruderschaft« kötelékébe, a leány a »Schwesterschaft«-ba, az apa 
pedig tagja lesz a »Nachtbarschaftnak«. A társulás, egyesülés, szö
vetkezés eszméje a szász népben ősidők óta bele van ojtva, mély gyö
keret vert és él még — noha az ujabb kor eszméi abból sokat leron
to t tak — ma is. 

De a jelszó ínég mindig az a községben: egymás mellett, egy
mással és egymásért! 

Gazdasági egyesületet 1845-ben alakítanak Nagyszebenben, és 
igyekeznek a gazdasági tudás fejlesztésén munkálkodni nemcsak az 
eredeti »Királyföldön«, hanem Erdély szászoklakta más vidékein is. 

Pénzintézeteik talán elsők az egész országban. A brassói taka
rékpénztár 1835-ben alakult, a nagyszebeni takarékpénztár 1841-ben, 
a brassói nyugdíjintézet 1843-ban. 

Orbán Balázs műveiből ezt olvassuk: 
I »Feketehalom szászai műveltebbek és előrehaladottabbak a 

Barcaság többi falusi szászainál, mit Brassó közelsége mellett az is 
idéz elő, hogy i t t már régibb idő óta üdvös intézmények jöttek lé tre; 
igy 1833-ban már olvasó-egylete s gazdasági társulata alakult, az 
utóbbiba havonként mindenki egy garast fizetett, hetenként egy
szer összejöttek s a gazdászat ujabb vivmányairól, találmányairól 
felolvasásokat ta r to t tak ; a tagdíjakból gazdászati közlönyöket s 
kisebb gépeket szereztek, s ez előidézte azt, hogy a mezei gazdaság 
ma is legokszerübben űzetik. Eeketehalomban 1840-ban takarékossági 
és szeszesitalok elleni társulat alakult, a mely a józan élet és taka
rékosság szellemét terjeszti, a r ra buzdítva a tagokat, hogy meggaz
dálkodott filléreiket a brassói takarékpénztárba helyezzék el. Mind
ennek jótékony következése van Feketehalom lakóira«. 

A szász gazdatársadalom szervezkedésére Bedeus József szász 
előkelő főúr ad ta meg a jelszót, midőn az erdélyi szász gazdasági 
egyesület intenzivebb munkájára hívta föl tömörülésre a szász nem
zetiség minden jobbérzésü fiát. 

»Népünk anyagi viszonyai — mellyel a gazd. egyesület foglal
kozni akar — sürgős és figyelmes gondoskodást tesznek szükségessé, 
irja 1858-ban a szász községekhez küldött fölhívásban. 

Az előretörő idők minket is haladásra figyelmeztetnek. Erdély 
is belekerül most már eddigi elzártságából az ujabb idők és szelle
mek, az egész világot felölelő mozgalmaiba. Megnyílik miclőttünk 
is a szabad világverseny pályája (akkor nyíltak meg a vasutak, 
Szerző), hogy abban résztvehessünk, és előretörő — most már zavar
talan — küzdelmeinkkel saját erőnkre utalva hasznos és érdemes 
polgárai lehessünk a hazának. 

A ki nem tud úszni a népek versenyének folyamában, az nem 
tudja fönntartani magát a fölszinen és menthetetlenül alámerül. 

Most már nem külömböztetik meg az embereket egymástól elő-
Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 17 
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jogok, nem bástyázzák körül a polgár műhelyét a címrendszer falai, 
külön kiváltságok nem veszik védelmÖkbe a társadalom egyes réte
geit. Ezentúl egyenlők leszünk a törvény előtt, saját lábán kell meg
állani mindenkinek. 

Azon kötelékek, melyek eddig összefűztek bennünket, szétfosz
lottak, (a szász községek más megyékbe beolvasztásáról van szó. 
(Szerző), tehát új szervezetekbe kell tömörülnünk, mert a különféle 
érdekösszeütközések harcaiban az egyes ember szövetkezés nélkül 
megállani nem tud. 

Az ipa2-osok és kereskedők iparegyesüleiekbeö tömörülnek, és 
érdekeik megvédésére a kereskedelmi és iparkamarákat létesitik. 
Most már a népesség az őstermeléssel foglalkozó rétegének is egyesül
nie kell, gazdasági egyesületekben, hogy az elméleti tudást, a gya
korlati tapasztalatokkal összeegyeztetve vihesse előre és megvédel
mezhesse a gazdasági érdekeket és segitsen mindnyájunkat létérti 
küzdelmeinkben«. 

A barcasági gazdák brassói tejszővetkezete. 

Az illető helyen emiitet t és képben (L. 42. ábrát) is ismer
tetet t , valóban páratlan és nagyszerű vállalat rövid leirását a szö
vetkezet (német neve: Kronstädter Molkerei Genossenschaft) igaz
gatósága által rendelkezésemre bocsájtott adatok alapján a követ
kezőkben adom elő. 

A brassói tejgazdasági szövetkezet gyártelepét eredetileg egy dán ala
pította. A vííJJalat azonban különféle okok miatt nem állott fen sokáig' s 
1091-ben a barcaságnak több gazdája vette meg a telepet és megalapította 
a most fenálló tejgazdasági szövetkezetei korlátlan szavatossággal. Ezen szö
vetkezethez Botfalu, Höltövéiyy, Vidombák, Keresztényfalva, Rozsnyó, Szász-
hermány, Szentpéter, Szászmagyaros, Veresmart, Földvár, Prázsmár, Volkány 
községeknek és Brassó városának 1156 szövetségese tartozott. 

A kaputól jobbra, a tisztviselők lakásai tűnnek fel, a melyekhez az 
irodai helyiségek csatlakoznak, ezzel szemben a chémiai laboratórium a tej-
vizsgálatokhoz. Beljebb az udvar felé istállók és kocsiszínek vannak. A szem
ben fekvő oldalon elől az eladási helyiséget és a házmesteri lakást látjuk, 
a melyekhez egy szép gyümölcsöskert csatlakozik. Hátrább a tulajdonképeni 
emeletes gyárépület egy előtte levő rakodóval, s egészen a háttérben a gép
ház emelkedik. 

A tejátvőóelre rendelt csarnokba való belépéskor négy nagy pléhme-
dencét látunk, a mely közül kettő a kövértej, kettő pedig a soványtej fel
fogadására szolgál. Azonkívül találunk itt egy forgatható állványt a tejma
radékok felfogadására és egy készüléket, a mely a kannák tisztítására szolgál. 

íJogyha ezen helységből letekintünk, akkor alább az úgynevezett 
centrifugok helységébe látunk, a mely közvetlenül az átvételi helységhez 
csatlakozik. Itt a tej lefölözésére 3 nagy „Separator" ^egyenként 1000 liter 
óránkénti munkaképességgel, és 2 „Pasteur"-készülék van felállítva, a melyek 
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közül az egyik a vajkészitésre szánt tejfelnek a felmelegítésére szolgál, míg 
a másik a soványtejnek van szánva. Azonkívül 2 szivattyú is van itt, a 
melyek közül az egyik a kövértejet a szürőlielységbe szálltija, a másik padig 
a soványtejet egy nagy hűtőre vezeti. 

A centrifugok helyiségéből a tulajdonképeni vajkészitőcsarnok előhelyi-
ségébe jutunk. I t t mindenekelőtt 2 hatalmas holsteini vajhordóköpülőt, továbbá 
«gy hűtőkészüléket négy a vajjá készítendő tejfel felfogadására szolgáló me
dencével, ezen készülékekkel szemben pedig egy szivattyút látunk, amely a 
vajkészitésnél keletkező irót a tejátvételi helységbe továbbítja. 

61. ábra. A brassói tejszövetkezet tej átvevő és (alul) tejfölőző csarnoka. 
Eredeti fölvétel után. 

Egy közön áthaladva, a tulajdonképeni vajkészitŐ helységbe lépünk. 
I t t a vajat egy forgó asztalon kinyomkodják és kimossák, formálják és 
pergamentpapirba csomagolva, vagy hordókba rakva, az elárusitásra készítik el. 

Most a szürőhclyiségbe jutunk. I t t két kavicsszülő van felállítva, a 
melyek a kövér tejet mechanikai utón megtisztítják. Mellettök a tej fel
melegítésére egy Pasteur-féle hevitőkészülék áll, a melyet egy elektromotor 
haj t ; a Pasteur-féle hevitőkészülékhez a hűtő csatlakozik, mely a tejet, 
mielőtt azt üvegekbe töltik, körülbelül 10 K. fokra lehűti. 

Egy csigalépcsőn lehaladva, a töltőhelyiségbe kerülünk. I t t a közepén 
két medence van, a mely a városban eladandó, tisztított kövértejet tartal-

17* 



260 

mázza. Mind a két medencében két motor állal hajtott keverőkészülék forog-, 
A míg a két medence felső részén még egy lapos hűtő van, addig alsó részén 
a töltőkészülék csatlakozik hozzájok. Ennek mindkét oldalá.n ónpléhvel fedett 
asztalok sorakoznak, a melyeken a tej betöltésére szolgáló, már megtisztí
tot t literes és félliteres palackok vannak felállítva. 

Közvetlenül a töltőhelyiség mellett a hűtőkamra van, a melyben a kövér
tej helyeztetik el az eladásig. 

Ezen kamarához csupán egy köz által elválasztva, a mosóhelyiség csat
lakozik. Az üvegekben maradt tejmaradék felhigitására 4 nagy medence van 

62. ábra. A brassói tejszövetkezet gépháza. (Az első gép a műjeget készíti és 
hengerén a kivirágzott hódara látható.) 

Eredeti fölvétel után. 

i t t felállítva és kettő-kettő között .egy-egy kefegép van, a melyeket 2 motor 
hajt. Ezen kefegépekkel szemben két tisztitóasztal áll, a melyeken a palackok 
alaposan ki lesznek öblítve. 

A mosóhelyiség előtt fekvő közből eljutunk a sajtkészitő helyiségbe is. 
Elől a tej félfogadására 3 nagy kád áll és ezen helyiségben még a sajtkészi-
téshez szükséges eszközöket is látjuk, u. m. sajtpréseket, formákat, kendőket, 
keverőt, malmokat, asztalt stb. — A sajtkészitő helyiség mellett egy hűtő-
kamara, a mellett pedig két raktári helyiség van, ahol kisebb és nagyobb 
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darabokban sovány és puha sajtok vannak felhalmozva hosszú sorokban. 
Az ezen helyiségekben szükséges egyenletes melegséget a gőzfűtéssel érik eL 

Végül megtekintjük az egész tejgazdasági telep szivét, a gépházat, mely 
csinos berendezésénél fogva a gyár büszkesége. Ezen helyiség közepén egy 
120 lóerejü gőzgép van felállítva, tőle jobbra egy tartalék-gőzgép, egy dynamo-
gép, valamint egy villamos szivattyú, míg baloldalt egy jéggyártáshoz szol
gáló gépet, egy kutszivattyut és egy második dynamogépet látunk. A gép
házból az egyik ajtó az akkumulátor-helyiségbe és a villamosan kivilágított 
kúthoz vezet, a másik pedig a jéggyártáshoz. 

A berendezési tárgyak eredeti leltári értéke 158.360 korona volt. Ezen 
érték azonban a feltétlenül szükségessé vált nagyobbmérvü kibővítések, mint 
például egy új kútnak az építése, a kövértej elküldéséhez, illetve eladásához 
szükséges berendezések és a hűtőkészülék létesítése, a gépház ős villamos
telepek nagyobbitása stb. folytán most már 592.000 koronára emelkedett, 
ügy hogy ezen gyártelep Magyarország legnagyobb, legmodernebb bej-
gazdasági telep egyikének tekinthető. 

1905-ben hozzálépett az 1156 szövetségeshez még körülbelül 1000 tej-
szállító, a kik most együtt azon helyzetben vannak, líogy naponta át lag 
körülbelül 9000 liter tejet szállíthatnak. Ezen körülmény által most már a 
tejszövetkezet is azon helyzetbe jutott, hogy kövértejben és vajban nem csak 
a város egész szükségletét fedezhette, hanem ezen élelmi szereknek egy 
lényeges mennyiségét még el is szállíthatta bel- és külföldre. A tejnek jelen
legi napi mennyisége körülbelül 1450 háztartásnak a szükségletét fedezi. 

Az üzemhez szükséges erőt, valamint a szállításra szolgáló edények 
tisztításához és a belső helyiségek fűtéséhez szükséges gőzt egy körülbelül 
50 [ J m . fütőterülettel bíró gőzkazánban a már említett 120 lóerejü gőzgép 
állítja, elő. Tüzelési anyagként kőszén használtatik, amelyből naponta mintegy 
1000 kilogramm szükséges. 

A szükségelt hűtővizet a nagy költségekkel épült körülbelül 57 mé
ternyi mély kut szolgáltatja, mig a szükséges jeget — naponta körülbelül 
1000 kilogramm kristály jeget — a jéggyártó gép cseppfolyós szónsavval állítja 
elő. A nyári hónapokban vevőiknek naponta körülbelül 3—400 kiló jeget 
engednek át. 

A tejgazdasági telket és épületeket 5 ívlámpa és 40, egyenként 32 
gyertyaerejü izzólámpa, világítja, mig több készüléknek és keverőkészülék-
nek a hajtását tíz Ve—6 lóerejü villamos motor végzi. Ezen villamos erőt 
a már említett két dynamogép 586 hektovatt áramgyártással szolgáltatja. 
A villamosság felhalmozódása akkumulátorok segítségével történik, mely ké
szülék beszerzése már egyedül köi-ülbelül 16.000 koronába került. 

A jelenleg alkalmazott tisztviselők ás munkások száma 24. 
A tej gyűjtéséhez, valamint annak a városban való széthordásához a 

tejgazdasági szövetkezet 30 kocsit használ, és pedig 15 gyűjtő és 15 elszál
lító kocsit. Minden tejet elszállító kocsinak egy bizonyos városrész van meg
jelölve, a melyet naponta be kell járnia. Ez alkalommal házhoz szállíttatik 
tehén, és bivaltej, valamint tejszín is. Azonkívül van még a városban is több 
árusítási hely, a melyekben tej, vaj és tejszín szolgáltatik. 

A Barcaság községeiben levő 15 gyűjtőhely, melynek mindegyike el 
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van látva a tejgazdasági szövetkezet részéről 1—2 hűtővel, a szükséges mérő
eszközökkel ; és próbakészülckekkel, — a tejgazdaságnak a téli hónapokban 
naponta körülbelül 6000 liter tejet szállít, mely mennyiség a nyári hónapok
ban egészen 14.000 literig emelkedik. Ezen tejet már a termelése helyén 
gondosan megszűrik és az említett hűtőkészülékek segítségével lehűlik, mig-
azt a tejgazdasági telepen minőségre nézve újból megvizsgálják és .azután 
a két kavies-szürő segítségével minden tisztátlanságtól és parányi szervek
től, a melyek a tej tartósságára hátrányos hatással vannak, — megtisztítják. 
A tejgazdaság részéről forgalomba hozott tej minősegét különben általában 
már a tejgazdasági felügyelő is szigorúan megvizsgálja a községekben. Azon
kívül az egyes helyiségekben fenálló helyi vezetőségek .az egyes termelők 
udvarain netalán előforduló ragályos betegségeket az üzletvezetőségnek táv
beszélő utján azonnal bejelenteni tartoznak, miáltal az ilyen tejnek a forga
lomból való kizárása nagyon meg van könnyítve és a betegség átvitelére
nézve minden veszély ki van zárva. 

A tuberkulosis csiráinak, a tifus bacillusainak stb. elpusztítása végett 
az összes tej külön bánásmódban részesül: pasteurisáltatik. Ez abban áll, 
hogy a tejet meghevitik 70 ° C. hőmérsékletig, miáltal minden betegséget ger
jesztő csira megsemmisíttetik, mig a tej chémiailag változást nem szenved. 
Ezen eljárás következtében a tejgazdaság azon helyzetben van, hogy vevőinek 
nem csak chémiailag tiszta, hanem minden ragályos csirától is mentes tejet 
szolgálhasson, ami nem áll a magánosoknál vett tejnél. 

Minden napon megtöltenék körülbelül 4500—5000 palackot ilyen pas-
teurisált tejjel és ellátják táblapapiros dugasszal. A megtöltött palackok 
aztán ládákba tétetnek és a következő reggelig a hütőkamarában őriztetnek. 
A palackok megtöltése, dugaszolása és kiosztása mindig egy ellenőr jelenlété
ben történik, akinek kötelességét is képezi egyszersmind, hogy mindennap
felváltva más-más árusítási kerületben meggyőződést szerezzen magának 
arról, vájjon a tej hazaszállítása rendesen történik-e. Továbbá arra is köte
les, hogy a bérlőket felkeresse, tőlük óhajokat vagy panaszokat fogadjon és 
ezekről a vezetőséget minden nap jelentőkönyvvel értesítse. 

Körülbelül 4000 liter tej mint kövértej adatik el, mig a többi a centri-
fugok segítségével tejfelre és sovány tejre szétválasztatik. Az előbbi két 
minőségben kerül forgalomba, azaz mint tejszín, illetőleg kávéhab és vajjá
feldolgozva. 

A sovány tej részben eladatik a városban és a tagoknak, részben fel
dolgoztatik sajttá. Puha és sovány sajt, valamint túró is készül. Olcsósá
gánál fogva a sovány tejet és az irót, amely borjú- és sertéshizlalásra kitűnő, 
a falusi gazdák viszik vissza. A tejgazdaságiéin szigorúan ügyelnek a tisz
taságra és pontos, lelkiismeretes ellenőrzést gyakorolnak nem csak a vidéki 
gyűjtőhelyekre nézve, hanem esetről-esetre az egyes gazdaságoknál is a-
marhatartás, rend, etetés, tisztaság és kifogástalan fejés tekintetében is. 

De azonkívül fennáll még szigorú ellenőrzés a tej jóságára, azaz zsír
tartalmára vonatkozólag is, a mennyiben a tejgazdaságnál naponta kémpróbák 
eszközöltetnek, átlag 100 próba naponta ügy a szállított, valamint az elszál
lítandó tejre nézve. Ezen próbák feljegyeztetnek egy könyvbe és a netalán, 
előforduló hamisítások esetén a legszigoruahb eljárás alkalmaztatik. 
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A szövetkezet gyártmányai: 
/, Kövértej. 
a) B i v a 11 e j , pasteurisálva: költségmentesen haza szállítva, literen

ként 28 f.; 
b) T e l i é n t e j , pasteurisálva: költségmentesen haza szállítva, literen

ként 22 f.; 
0 G y e r m e k t e j : költségmentesen haza szállítva, litersnként 28 f. 
Ezen utóbbi tejet Feketehalom és Vidombák községeknek néhány gaz

dasága szolgáltatja, a melyeknek pinzgaui tehenei tuberkulinnal lettek oltva» 
Ezen tehenek nem csak a tejgazdasági szövetkezet felügyelete, hanem 

azonkívül állatorvosi ellenőrzés alat t is állanak. A tehenek mindennap kijár
nak és a legeltetésen kivül csak száraz takarmányt kapnak. A tejök orvosilag 
meg vannak vizsgálva és .a fejeshez külön e célra elkészített sajtárokat 
használnak. 

Ezen tejből víz és tejcukor hozzákeverése által csecsemők számára 
csecsemőtejet készítenek. 

// Tejgazdasági gyártmányok. 
a) S o v á n y t e j , pasteurisálva: évszak szerint-helyben a tejgazdasági 

telepen literenként 2—6 f.; 
b) I x ó, pasteurisálva: helyben a tejgazdasági telepen literenként 3—8 f.; 
c) T ú r ó : helyben a tejgazdasági telepen literenként 25—30 f.; 
d) T e j s z í n , pasteurisálva: helyben a tejgazdasági telepen literen

ként 60—70 f.; 
e K á v é h a b, pasteurisálva: költségmentesen haza szállítva literen

ként 28 f.; 
f) K e f y r : költségmentesen haza szállítva palacként 20—25 f. 
A kefyr kövér tejből készül, a melyhez kaukáziai kefyrmagból készí

tet t kefyrgomba tétetik hozzá. 
Forgalomba kerül mint 1, 2 és 3 napos kefyr, .ezenkívül y o g h u r t 

(aludt tej balkáni módra) készítését is bevezették gyomorbetegek számára. 
g) V a j pasteurisált édes tejfelből: elsőrendű, évszak szerint kilón

ként 280—3 K. 
A) S a j t o k : 1. P u h a s a j t : helyben a tejgazdaságban kilónként 88—96 

f.; 2. S o v a n y s a j t : helyben a tejgazdaságban kilónként 30 f. 
N e m lesz é rdek t e l en h a ezen impozáns vá l l a l a t ró l néhány s t a 

t i s z t ika i a d a t o t m é g leközlök. 

F o r g a l m a z t a k : 
1903-ban 2.247,706 l i t e r t , 237,878 ko rona é r t ékben 
1906-ban 3.071,448 „ 429,057 
1909-ben 2.337,309 „ ( a t a k a r m á n y h i á n y m i a t t le 

csökkenve . 
B ra s sóban é r t é k e s í t e t t e k m i n t te l jes tejet 1909-ben 1.343,191 

l i t e r t ; tejsznit 1909-ben 8,815 l i t e r t . 

M e g m a r a d t t e jbő l készü l t v a j : 
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1903-ban 63,682 klg. 
1906-ban 79,910 „ 
1909-ben 38,828 „ 

Falvakra vissza küldetett sovány (lefölözött) t e j : 
1903-ban 829,232 liter 
1907-ben 1.409,383 „ 
1908-ban 1.532,257 „ 

A szövetkezet évi mérlegének néhány tét-ele: 
a telektőke értéke 20,376 kor. 
az épülettőke értéke 224,057 „ 
a gépleltár értéke 286,389 „ 

Az 1909 évi mérlegben értékcsökkenésre leírtak 66,345 koronát. 
.1909 évi kiadások néhány tétele: -

fűtés és világításra 21,368 kor. 
tisztviselők és munkások 30,335 „ 
tejgyüjtő telepek és fuvar 26,912 ,, 
tejszállítási kiadások 19,637 „ 

Az 1909 évi mérleg végösszege, mint évi pénz és értékforgalom 
647,871 korona. 

Ezen szövetkezetnek azonban nem' csak abban van áldásos kiha
tása a 13 barcasági községre, hogy oda ju t ta t a tejért évi 450—500,000 
koronát, hanem hogy szintén egyik emeltyűje a gazdaság intenzivebb 
irányban való haladásának, tehát a magasabb gazdasági kultúra egyik 
igen hathatós lépcsőfoka. 

A barcasági gazdák gabonaraktár szövetkezete. 

Más helyen már emiitet t és képen is ismertetett (L. 60. ábrát) 
hatalmas méretű gabonaraktár Brassóban a vasútállomásnak szem
ben fekszik. A 200 lépés hosszú, 30 lépés széles épület, pilótákon 
nyugszik, tehát alul üres és levegő járásos, és ezáltal a beraktározott 
gabona jól szellőződhet. (Ennek nagy előnyét tapasztalhatták 1908-
ban, midőn a sok őszi esőzéstől szokatlanul nedves gabona került 
be és még sem romlott el.) 

A raktár 600 waggont fogadhat be. El van látva tisztító gé
pekkel, mely berendezést ma még emberi erővel hajtják, de most 
készülnek villamos erőhajtásra. 

A gabonaraktárt 1898-ban létesítették, a barcasági falusi ke
reskedelmi (értékesítő) szövetkezetek, azért is a német neve: 
»Verband der Burzenländer sächsischen landwirtschaftlichen Handels
gesellschaften«. 

A gabonaraktár szövetkezet korlátlan felelősséggel alakult, és 
1908-ban volt 1263 tagja. 

A szövetkezet céljául tűzte ki tagjainak (csupán csak azoknak) 
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gazdasági terményeit kicsiben összegyűjtve, minőség szerint osztá
lyozva, tisztítva, szortírozva, piacképessé változtatva, tömegben azaz 
waggonáruban értékesíteni. Hogy ilyenformán magasabb áron lehet 
a terményeket értékesíteni, és fölül lehet emelkedni, a lokális, vidéki 
piacok és kiskereskedők árain, tehát alkalmazkodni lehet a világpiaci 
árukhoz, azt nemcsak elméletből, de gyakorlatból is tudják. 

A szövetkezet által ma a barcasági kisgazda nincs reáutalva a 
vidéki piacok áraira, sem a kiskereskedőre és nem kell neki ősszel, 

63. ábra. A brassói szöv, gabonarakíár belseje. Elöl friss szemes tengeri szárító 
tárolással, középen bezsákolt gabona, hátul 6 méter magasra tárolt száraz gabona. 

Munkám számára Liehn György szöv. igazgató úr szívességiből fölvett fénykép után. 

a rendszerint alacsony árakkal és szorultságában piacra dobni ga
bonáját akármilyen áron, sem nem kell neki a gabonáját odahaza 
tartogatni, mig jobb árak támadnak, hanem gabonáját cséplés titán 
beviszi a raktárba, o t t átadja, előleget kap reá és többé semmi gondja 
az értékesítéssel. 

A szövetkezet az á tvet t gabonát lemérve, osztályozza annak 
minősége szerint és tovább kezeli (szárítás, rostálás, triörözés, minő
ségi szortírozás), mig jó árakkal, a többi hasonló minőségű és más 
gazdáktól átvett gabonával összevegyitve waggonrakományban el
adni tudja. 
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A gazda a gabonára az úgynevezett »Taxalpreisot« (becsárat) 
kapja előlegül. A tényleges eladások után, midőn a gabona már el
szállíttatott, a gazda megkapja a »fölárat« (auf/.ahlung«) azaz á 
mennyivel jobban tudták eladni a gabonáját, a differenciát után-
fizetésben kapja kézhez. 

Hogy a szövetkezet az ő derék igazgatója Lielin György ú r 
vezetése mellett mily lelkiismeretesen működik, mutatja az, hogy 
1908-ban a beszállított árpát 8 osztályba sorozta és a legtöbbször 
1 koronával tudja már a »Taxalpreisot« magasabban megállapítani, 
mint az ottani legmagasabb piaci (kereskedői) ár, és még ezenfölül 
tud fölárat is fizetni. A szövetkezet elve ez: 

64. ábra. A brassói szöv. gabonaraktár belseje. Balfelöl betárolt sörárpa, jobbfelö! 
egyik tisztító gép egy része. 

Munkám számára I.iehn György szöv. igazgató úr s/.ivességéböl fölvett eredeti fénykép után. 

»Magas tiszta nyereségre, nagy üzleti haszonra nem dolgozni, 
hanem csak arra törekedni, hogy a tagok a terményükért minél ma
gasabb árakat érhessenek el«. 

Ezáltal mit érnek el? azt, hogy a gabonaraktár szövetkezet 
magas »Taxálpreisei« miatt , a kisebb kereskedők is kénytelenek a 
kisgazdáktól a terményeket magasabb árakkal bevásárolni, azaz kisebb 
üzleti haszonnal megelégedni. így a szövetkezet tényleg magasabbra 
rúgtat ja a gazda terményeinek az árá t és nivellálja a végtelenül hu-
lámzó piaci árakat. így nemcsak a tagjainak szerez hasznot és elő
nyöket, hanem jótékony kihatással van az egész vidék, ( tehát a nem
tagok) gazdaságára i s ! 

A szövetkezet évi jelentésében többször hangoztatja, (de az a 
számadásokból is kiviláglik) hogy nem törekszik nagy haszonra, 
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hanem a becsületes, tisztességes kereskedői eljárással és föltétlenül 
megbízható, jó anyag adásával igyekszik a vevők bizalmát magának 
megszerezni és megerősíteni. 

Az 1908 évi jelentésből látjuk, hogy a legnagyobb forgalmat 
a hires és kiváló barcasági sörárpával éri el, és 3—400 waggont 
közvetlenül Németországnak ád el. 

Az egyik évi jelentésben az igazgató dicsekvés nélkül jelenti, 
hogy ma már a külföldön jó hírnevet tudot t magának megszerezni, 
tovább ezt olvasom: 

»Vevőinkkel az üzlet lebonyolítása a legsimább módon ment 
ebben az évben is végbe, miután ügy az eladásnál, mint az elszállí
tásnál a legnagyobb óvatossággal és leggondosabb figyelemmel jár
tunk el. így" most is mi maradtunk it ten a legjobban keresett cég, 
kitől, ha drágábban is, de legszívesebben vásárolnak a külföldi 
exportcégek«. 

Jellemző, hogy a szövetkezet 1907 évben az árpára a .»becsárat« 
tulmagasra szabta, és miután az árak később visszamentek, és mert 
külföldi vevőit nem tudta a waggonhiány miat t kielégíteni, mert 
nem tudta terminusra az eladott anyagot elszállítani. ( így 1907 
novemberben a brassói állomásra kért a Máv-tól 300 waggont, és 
kapott csak — • 69-et), csupán az árpánál 38,000 koronát veszített. 
(A tartalékalapból lődözte.) 

Jellemző a/, idevonatkozó évi jelentés egyik passzusa: „Nam hallgatjuk 
el azon kellemetlenséget, hogy a folyó évben az árviszonyok váratlan rosszra 
fordulása miatt, elég sokat veszitettünk. Vigasztaljuk magunkat azonban 
azzal, hogy a magas „Taxalpreisok" megállapítása által, tagjaink 49.680 
koronával kaptak többet, mintha gabonájukat piacon adták volna el. A szö
vetkezet tehát veszített, de az egyes tagok — nyertek." 

A gabonaraktár forgalmáról néhány statisztikai adatot a kö
vetkezőkben közlök. 

A szövetkezet gabonaforgalma volt: 
1898-ban 234 waggon 
1908-ban 656 

1908-ban a forgalom volt gabonában és pénzben: 
Búza rozs árpa zab tengeri köles bab lóhere mák lencse 

Mennyiség métermázsában 7,409 761 23,608 5829 831 66 110 11 1 22 
Érték koronában 148,281 12,193 285,143 72,56610,885 781 1316 1423 60 298 
10 évi waggonrakomány 510 75 2108 490 33 12 3 5 1 7 - 1 

összesen 10 év alatt elszállított 3260 waggon gabonát, 4.034,902 
korona értékben. (Miután csak a barcasági 13 község tagja ezen gabonaraktár 
szövetkezetnek, elég imponáló számok.) Egyes községekre ezen 4 milliós pénz
összeg igy oszlik el: legtöbbet kapott Höltövóny 894,730 koronát, utána-
kapott Botfalu 674,799 koronát és igy tovább. 

1908-ban a szövetkezet tagjainak a beszállított gabonáért kifi
zetett: 532,961 koronát, 1907-ben 898,896 koronát. 
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Érdekes, hogy ezen nagy summák mellett 1907-ben veszteség
gel dolgozott, 1908-ban pedig megelégedett 40,053 korona tiszta 
nyereséggel. 

A gabonaraktár szövetkezet árucsarnokot (Verkaufshalle) t a r t 
fönn, hol fajtiszta vetőmagvakat, gazdasági árukat, anyagokat és 
eszközöket árusít, sőt legújabban bevezette a falvakon háziiparszerüleg 
készített szőttesek, pokrócok stb. dolgok árusítását is, hogy a házi-
iparnak adjon lendületet. 

Ezen árucsarnokok rendkívül szolid üzleti alapon állanak és 
a mit adnak, abban azután meg is lehet bizni, — mert drága ugyan, 
de — föltétlenül tiszta és jó. 

Ilyen árucsarnokot ta r t a szebeni gazdasági egyesület is, mely
ből többször vettem vetőmagvakat, és mondhatom, hogy kevés helyen 
lettem oly pontos lelkiismeretesség'gel kiszolgálva, mint az ilyen 
helyeken. 

Az ilyen árucsarnokok aránylag1 nagy forgalmuk mellett alig 
zárnak pár ezer korona nyereséggel, mert a jelszó i t t is az, hogy ha 
nagyobb üzleti nyereségre törekszenek, akkor a _ tagok, mint vá
sárlók zsebéből veszik ki azt, tehát a kedvező végeredmény csak — 
látszat lenne. 

Még- mint érdekes dolgot megemlítem, hogy a gabonaraktár 
szövetkezet összes tagjaitól bekéri a saját és más községi lakósok 
gabonával bevetett területéről és a cséplési terméseredményekről 
az adatokat, hogy a vidéki termés nagyságáról magát kellően tájé
kozva, induljon neki az áralakulások körüli harcoknak. 

Végül még néhány statisztikai adattal zárom a fejezetet: 
Az 1909. évi mérlegben a raktártelek értéke 45,909 kor. 

az épületleltár értéke 84,658 „ 
gép- és eszközleltár 10,498 „ 
zsák- és ponyvaleltár G,335 ,, 

az évi kiadások közöl zsák és ponyva béi4etére 2,105 „ 
az.évi kiadások közöl raktári napszámosokra 8,174 „ 

koronát költött. 

Az erdélyi szász gazdasági egyesület és falusi gazdakörök.1 

Azon mozgalmak, melyek a XIX. század elején francia földről 
kiindulva bejárták a nyugat államait, végső hullámaikban Erdélyt 
sem hagyják érintetlenül. A szellemi téren megindult új eszmék át
csaptak a népeknek nemzeti érzületére és a hosszú tespedés után 
öntudatra fölébredt szellemi erők — a népek gazdasági előrehaladá
sában találtak új munkamezőre. 

Aa erdélyi rendiség 1834. és 1837 évi mozgalmai fölrázták a 
szász népet is tespedéséből és meg'győzték árról, hogy ha a jövőben 

A'/, egyesület évkönyvei nyomán. 
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megállni akarja helyét, akkor évszázados mulasztásokat kell SZÍVÓS 
munkával pótolnia, és csatlakoznia kell a többi nyugati nép előre
törő haladási törekvéseihez. 

1837-ben Brassóban megindítják a második hetilapot, a-
(Wochenblatt, a régebbi a »Siebenbürger Bote« volt) és munkatársaim 1 
szegődnek a tanult, külföldet bejárt fiatalok, hogy a szász népbe a 
nyugati kul túrát becsepegtessék. 

1837-ben megalakul a »brassói takarékpénztár«, u tána 1841-ben 
a nagyszebeni, és megalakulnak ugyanott az iparegyesületek (Gewerbe 
Vereine) és ezzel nemcsak kedvet adnak az egyesülésre, hanem tény
legesen meg is kezdődik a »közgazdasági tevékenység« — halvány 
vonalaival. 

1841-ben megalakul az erdélyi népismei egyesület (Verein für 
siebenbürgische Landeskunde) mely út já t egyengeti a gazdasági egye
sület eszméjének. 

Egyes világotjárt, tanultabb egyének füzetekben, brosürákban 
foglalkoznak az erdélyi szász mezőgazdaság bajaival, és igyekeznek 
orvosszert ajánlani, mellyel a végtelenül elmaradt gazdálkodást új 
életre kelteni lehetne. 

De nemcsak újságcikkekben, füzetekben foglalkoznak mindin
kább behatóbban ezen kérdéssel, hanem a szász föld külömböző góc
pontjain gyűléseken is. 

Midőn 1843-ban a szász néprajzi egyesület Brassóban gyűlését 
sét tar tot ta , az akkori szász föld tanul t férfiai, előkelőségei megbe
szélést tar tot tak ezen kérdés megoldása iránt és abban állapodtak 
meg, hogy a kérdés megoldására részvények jegyzésével egy bizott
ságot alakítanak, melynek tagjai a szász mezőgazdaság föílenditésé-
sének módozatait megbeszéljék, a programmot összeállítsák és a 
gazdasági egyesületet megala,kitsák. Ezen bizottság elnökévé meg
választották scharbergi Bedeus József udvari tanácsos és tartományi 
megbízottat, ki a kérdés megoldását szivén viselve megkezdette és 
eredményre is vezette a bizottság működését és 1845-ben az erdélyi 
szász gazdasági egyesület (»Sicbenbürgisch-sächsischen Landwirt
schaf tverein« kidolgozott alapszabályai jóváhagyását legmagasabb 
helyen kieszközölte. 

A gazd. egyesület legfőbb programmpontja volt, a talajművelés javí
tása és a mezőgazdaság minden ágának föllenditése. Ezen cél elérésében 
kétféle akadályt látott: a kisgazdák csökönyös ragaszkodását a régi megszo
kott gazdálkodási rendhez és minden ujitástól való tartózkodását, másodszor 
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a jobban gazdálkodó, tehát példát mutatható gazdákban való hiányt. 
Evégből a gazdasági egyesület legelső teendői közé sorozta: a) e célra 

Írott szakkönyvek kiosztását, b) gazdasági szaklapok indítását, c) gazdasági 
előadások tartását, d) mintagazdaságok létesítését, e) nyugatról ilyen minta-
gazdák betelepítését. 

Az utóbbi idea azért is volt könnyen megvalósítható, mert 1841-ben 
Würtenbergből sok gazda vett vándorbotot a kezébe és telepedett meg a 
keletre fekvő országokban és Amerikában. 

Az egyesület tagsági dija 5 forintban lett megállapítva. Azon
nal belépett 534 tag a szász föld minden részéből, hivatalnokok, 
papok, tanítók, kisgazdák városról, faluról egyaránt. A székhely 
Nagyszebenben lett fölállítva. 

Az egyesület minden évben — lehetőleg más és más városban 
közgyűlést tart , midőn az évi jelentést olvassák föl és az aktuális 
gazdasági üjryekről és a jövő programmról tanácskoznak. 

A fiatal egyesület nagy hévvel és kevés tapasztalattal lá tot t 
a munkának. 

Legelsősorban a kedvenc ideáját a mintagazdaságok fölállítá
sát kezdette meg. Mintagazda azonban Erdélyben akkor még nem 
volt, de külömben is, mig Németországban már a fordarend szerű 
váltógazdaságot űzték, addig Erdélyben még a két és háromnyomásos 
gazdálkodást folytatták. Azt határozták tehát el, hogy Württenberg-
bői sváb gazdákat hívnak be, hogy a szászoknak a. jobb gazdálko
dásra példát mutathassanak. Minden járásban 2—2 minta gazdaságot 
szándékoztak betelepíteni, 25 hold földbirtokra. A birtokot adja a 
község 10 évi haszonbérbe holdanként 2 forinttal. 

A községekhez intézett fölhívásnak is és a württenbergi újsá
gokban közreadott hirdetésnek is volt eredménye. 

A svábok nem mentek Amerikába, hanem jöttek tömegesen 
Erdélybe. 1845 év végén 120 bevándorló jött be, a mi már 1846-ban 
307 családra szaporodott, majd később még jöt t be 35 család 160 
lélekkel, 1847-ben 58 család 244 lélekkel, a szász föld különféle 
községeibe. 

A bevándorlás azonban, ha számbelileg növekedett is, de annál 
kevésbbé felelt meg a kitűzött célnak, azaz a mintagazdaságok léte
sítésének. A legtöbb bevándorlóra az a panasz volt, hogy »nem' bírják 
azon tulajdonságokat, hogy a mi gazdálkodásunkat nemesítsék, mivel 
nem tudnak az ekével bánni, nem tudnak ökröt hajtani és tehenet 
fejni«. 

A svábok legnagyobb része ugyanis nem gazda, hanem kisebb 
iparos, napszámos volt odahaza Württenbergben is, és az erdélyi 
viszonyok között egyáltalán nem tudtak boldogulni, a bevándorolt 
iparosoknak ment legrosszabbul a sorsa, mert az erdélyi szász »céhek« 
még be sem fogadták őket. Sokan cselédeknek áll tak be, városokban 
telepedtek le munkásoknak, többen tönkrementek. 

így azután az ittvalóktól hazaküldött panaszokra a württen
bergi kormány is fölszólalt, az ottani újságok is fölzudultak, sőt még 
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idebent nálunk is sok kellemetlenség támadt. A Tübingenbe és 
Augsburgba kiküldött szász megbízottak »fújták le« a még ideván
dorolni akarókat, (1848-ban már csak 6 család jött be 22 lélekkel) 
hogy a rosszul sikerült, de jó szándékkal megkezdett »programmpont« 
fölött napirendre térhessenek. 

A programm többi pontjait már nagyobb körültekintéssel kez
dette az egyesület kidolgozni. 

A gazdasági szakismeretek terjesztése céljából az egyesület kér
dőiveket áll i tott össze az ottani gazdasági dolgokról és viszonyokról 
és kinyomatva kiküldötte a járásokba megválaszolás végett és ezt 
tanulságul a gazdasági szaklapokban leközölte, de a vándorgyűléseken 
is vitákat rendezett, melyben a tanultabb gazdáktól a hátramarad-
tabbak sokat tanulhattak. 

Lépéseket t e t t az egyesület a birtokok földarabolása (fölapró-
zása) és a nyomásos gazdálkodás kényszer rendszere ellen, továbbá 
a fekete ugarrendszer kiküszöbölése iránt. 

Ugyanakkor lépéseket t e t t már az egyesület a földbirtokpar
cellák arányosítása és tagosítása végett, mert belátta, hogy a tago-
sitatlan földbirtok kétféle bajt, sőt veszélyt rejt magában. Bajt abban, 
hogy nem engedi meg az okosabb gazdálkodást, veszélyt abban, hogy 
a sok apró parcellából álló szász kisgazda birtokot az oláh falusi 
lakók a szász lába alól összeszedik! 

A rosszul sikerült mintagazdaságok ügyét ismét előveszik és 
most ügy igyekeznek a kérdést megoldani, hogy a jó tanuló fiukat 
küldenek ki a hohenheimi gazdasági iskolába ösztöndijakkal, azon 
kötelezettséggel, hogy tanulmányaik bevégeztével hazajönnek és 
anyagi támogatással falusi mintagazdákká válnak. 

Az egyesület működése 1848—1866-ig-
Az ezen időszak politikai vonatkozású tárgyalásába nem eresz

kedem bele. Nem is könyvem tárgyára tartozik. 
Gazdaságilag nagyon érdekes és jellemző azon előterjesztés, 

melyet a gazd. egyesület a szász nemzeti egyetem (Nationsuniversität) 
elé terjesztett, az »erdélyi mezőgazdaság« föllenditésére. 

Ezen javaslat oly nagyszerű ideákat tartalmaz, hogy szinte 
meglepődünk azon, hogy 1848-ban már oly kiváló körültekintéssel 
és szakszerűséggel tárgyalják a gazdasági viszonyokat, hogy az még 
a mai időben is becsületére válna a javaslat összeállitójának. 

Kimerítőbben tárgyalom ezen javaslatot, két okból. Egyrészt 
azért, mert agrárhistórikai szempontból is érdekes az akkori idők 
gazdasági bajainak és állapotának megismerése. Másrészt pedig azon 
okból, mert sajnos, vannak még Erdélynek ma is vidékei, melyekre 
az akkori javaslatban emiitet t hiányok és bajok még ma is fönnt) 
állanak, részben vagy egészben, de még — megvannak. 

Az erdélyi gazdálkodás föllenditése — irja a javaslat 1848-ban 
— ujabb időben általánosan érzett szükségletté vált. Ez azonban 
sürgősen megoldandó kérdéssé válik, ha igaz lesz az, a miről értesü-
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lünk, hogy az adók jelentékenyen föl lesznek emelve. Ha ez igaz, 
akkor az erdélyi gazda nagy bajnak néz elébe, mert a meddig a 
háromnyomásos gazdálkodással, a parlagon hagyott fekete ugar
rendszerrel és a nyomásos gazdálkodás kényszere a la t t gazdálkod
ha t : akkor a gazdaság fejlődése ki van zárva. 

Az erdélyi gazdálkodás javítása, közvetlenül ható és közvetve 
ható rendszabályokkal történhet. 

A közvetve ható intézkedések volnának: 
a) A föld szabad és korlátlan használatának megengedése, azaz 

a gazda ne legyen gazdálkodásában korlátozva, a nyomásrendszer 
kényszere által, ne kelljen neki akkor, oda és azt vetni, a mit a 
többinek, hanem szabad gazdálkodásra térhessen át, vetésforgóval 
és takarmánynövények termelésével. 

b~) Új határdülő u tak kijelölése, hogy a tulajdonos földjéhez 
báiinikor hozzájuthasson, a többi tulajdonos kára nélkül 

c~) Szabályozott, megbízható mezőrendőrségi intézmény be
hozatala. 

A közvetlenül ható intézkedések volnának: 
«) minta parasztgazdaságok berendezése és fölállítása az állam 

által, minden járásban. 
b) a gazdasági szakoktatás behozatala a falusi népiskolákban 

és evégből a tanítóknak elméleti és gyakorlati gazdasági kiképzése. 
A falusi ifjúság minden okosabb gazdasági szakismeret nélkül 

női föl a faluban, atyjától lá tot t gazdálkodást folytatja tovább anél
kül, hogy tudná ez, vagy amaz miért van igy, vagy amúgy, igy 
azután kedv és szeretet nélkül lesz gazdává, melyet inkább Isten 
büntetésének néz, mint testet-lelket nemesítő szabad foglalkozásnak. 
A falusi iskolás parasztgyermek bővebben tanulja a külföldet és 
történelmet, mint a gazdasági dolgokat, a miből megélnie kell. 

c) Olvasó egyesületek és vasárnapi ismétlő iskolák fölállítása 
az idősebb, a népiskolát kijárt fiatalság részére. 

d~) Ujabb gazdasági gépek és eszközök ingyenes kiosztása. A föld 
jobb megmunkálása, a jobb talajművelő eszközök (pl. eke) ál tal a 
gazdasági produkció emelkedik. Ez állami érdek is, tehát az állam
nak kell ezen téren segíteni. 

e) Jobb, megfelelőbb állatfajták kedvezményes kiosztása, mivel 
az erdélyi gazda (de a magyarországinak i s ! Szerző) főj ö védelme az 
állattenyésztésből ered. 

/ ) A mezőgazdasági hitel kérdésének megoldása, azaz minden 
járásban tőkeerős, szolid kölcsönző és segélyző pénzintézetek fölál-
litása, hogy a kisgazdák az uzsorától megszabadíttassanak. 

g) Az egyesületi és szövetkezeti élet gyökeres reformálása. Ezen 
téren a felsőbbség nem támogatja a gazdák egyesületi törekvéseit. 
Az egész ellenőrzés nem áll másból, mint annak átvizsgálásából, hogy 
az egyesületi gyűlési jegyzőkönyvek mit tartalmaznak. 

A) A kereskedelmi és iparkamarák példájára léptessen a kor
mányzat életbe gazdasági kamarákat is, melyek a gazdáknak érdé-
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keit fölfelé megvédjék és a kormányzatnak véleményező szakfcesfcüle-
tei legyenek. 

0 Alapos vidéki közúti hálózat megépítése. Az utak a gazda
ság vérerei. Utak nélkül nincs közlekedés, és a legáldottabb vidék 
is posványba süllyed. 

«) A parasztbirtokok elaprózásának megakadályozása. Törvény
hozási utón kell kimondani azt, hogy egy k. hold föld legfeljebb 
csak két részre legyen fölosztható, tehát 800 D-ölnél kisebb darabra 
ne lehessen a parcellákat fölhasítani. A törpe parasztbirtok már nem 
gazdákat, hanem: proletárokat nevel. 

0 a tagosításnak legteljesebb módon való elősegítése és tá
mogatása. 

A szász egyetem a gazdasági egyesület ezen javaslatait magáévá 
te t te és a m i t saját erejéből tudott , meg is valósított, a továbbiakra 
nézve pedig az akkori »K. K. Ministerium für • Landes Cultur und 
forstwesen«-hez Bécsbe föl térj esztette. Eredmény akkoriban bizony 
igen kevés volt. 

Az akkori minisztérium és a gazdasági egyesület között az 
1850-es években az érintkezés a következőkben ál lot t : 

A K. K. Ministerium« az egyesülettől jelentéseket kívánt be 
a gabonafélék, gyümölcsfa, takarmánytermés, szőllőtermésekről, a 
vetések állapotáról, figyelmeztette továbbá az egyesületet a selyem
hernyótenyésztés és méhészkedés fölkarolására. 

Figyelmeztette továbbá, hogy Magyaróváron (Ungarisch Alten
burg) felsőbb gazdasági tanintézet nyílt meg és küldjön föl tanulókat, 
sőt még ösztöndíjas helyek is vannak, tehát szegénysorsu tanulók 
is fölküldhetők. Közölte továbbá időnkint a Ministerium', az újab
ban megjelent gazdasági szakirodalmi munkákat és szakfolyóira
tokat is. 

A szász gazdasági egyesület örömmel üdvözölte mindkét le
iratot és Magyaróvárra több szegénysorsu kiváló tanuló ösztöndijjas 
helyre való fölvételét kérte. (A kérés azonban nem1 lett teljesítve, 
mert összesen csak hat ösztöndijjas hely volt az egész országra. 
Sehwarzenberg- herceg vadászati kártyák jövedelméből alapítot t ké
sőbb hat ösztöndíjat a liebwerdai iskolában, melyből kettőt évenkint 
szászok részére adott .) 

* 

Az ötvenes évek állami és közigazgatási változásai Erdély gaz
dasági életét is átalakították. 

Behozták 1854. jun. 21-én az osztrák polgári törvénykönyvet, 
a jobbágyok fölszabadítása után jöt t a földteherntentesités, a tized-
kárpótlás, az állami közigazgatás, bíráskodás is. átváltozott, az addigi 
körületek egészen másként osztattak be, sőt a szászok nagy rémüle
tére, a gazdasági egyesületükből is »Császári királyi gazdasági egye
sületet« akart az osztrák felsőbbség »csinálni«, mint Ausztria egyes 
tartományaiban tette. (Ez azonban szerencsére nem történt meg. 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 18 
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A viszonyok minden tekintetben megváltoztak. Az új földadó 
behozatala által fokozott tevékenységre kellett a gazdákat ösztö
nözni. A gazdasági egyesület az új adózásról, a közlegelők felosztá
sairól, erdőkezelésről, a tagosításról röpiratokat íratott, hogy a gaz
dákat a megváltozott viszonyokra kitanítsa.1 

Az említett megváltozott viszonyok és az új közigazgatási be
osztás miat t a szász gazdasági egyesületnek is reorganizál ódnia kel
lett, hogy föladatának megfelelhessen. 

Az alapszabályokat megváltoztatták és az egyesület vezetésére 
intéző bizottságot (Oberverwaltung) választottak és t i tkárrá az egye
sület megalapítóját: scharbergi Bedeus Józsefei választották meg. 
Ekkor kezdődik rüeg az egyesület fokozott tevékenysége és kezd 
reális eredményeket produkálni. 

(A legfelsőbb jóváhagyása az új alapszabályoknak azonban 
1858-tól 1865. máre. 13-ig tar tot t . ) 

Fölszólítják Erdély összes evangélikus egyházközségét, hogy a 
szász köznép anyagi, kérdéseivel való foglalkozást tekintse minden 
vezető evang. szász egyén hazafiúi és becsületbeli kötelességének, mi
vel az idők változtak és a szász nép létele, jövő existenciája forog' 
kockán. A nép gazdasági bajaival, kenyérkérdésével a gazdasági egye
sület működik, tehát támogassák azt minden erejükkel! azaz tagok 
gyűjtésével, pénzbeli adományokkal és a munkában való tevékeny
ségükkel. 

Az újjászervezett egyesület főbb — és a jövőre messze kiható — 
tevékenysége volt a vidéki járási gazdasági, egyesületek (Bezirks
verein) alakítása, hogy ezáltal az egyes vidékek speciális gazdasági 
viszonyaival foglalkozhasson és a munkát ki is terjessze és inten
zivebbé is tehesse. 

Egyremásra alakultak a vidéki egyesületek és szaporodtak a 
tagok és a tevékenység az egész szász földön megindult. Az egye
sület ezen időszakbeli főbb törekvéseit röviden fölsorolom. 

Minta parasztgazdaságok létesítése iránt kérelmezett a hely
tartóságnál. Jó tanulókat ösztöndíjjal küldött ki St. Niclasba a 
Düsseldor-f melletti gazdasági tanintézetbe azzal, hogy hazajőve, az 
illetőkkel mintagazda.ságokat állítson be a falvakban. 

Lépéseket te t t aziránt, hogy a szász papnevelő és tanítókép
zőkben egyes tantárgyakat gazdaságilag is képzett tanítók adja
nak elő. Lépéseket te t t egy földmives iskola fölállítása iránt. 

Több izben te t t előterjesztést a Minisztériumokhoz a kényszer-
tagosítás elrendelése, annak bélyeg és illetékmentesitése iránt és a 
parasztbirtokok fölaprózásának megakadályozása iránt, a szesz és 
husfogyasztási adó fölemelése ellen.2 

Foglalkoztak azon eszmével, hogy a gyümölcsfa és szederfate-

1 Ezen röpiratok a Kolozsvárott megalakult „erdélyi gazdasági egye
sületnek" lettek ajánlva. 2 Az erdélyi gazdasági társegyesület fölhívására. 
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nyésztés föllendítésére részvénytársaságot alakítanak. Az idea kiviké-
tőségét azonban a sok gyümölcstolvajlás, és a vegyesajku községek
ben a nemes fák barbár pusztításai és rongálásai mia t t előbb mező
rendőrség fölállítása iránt tesznek lépéseket. 

A selyemtermelés illetve selyemhernyó tenyésztésre egyesületet 
alakítanák és selyemgombolyitó gyárat akarnak építeni. A helytartó
ságtól kapnak 300 forint segélyt a tenyésztők jutalmazására, a G-n-
berniumtól pedig 200 forintot, hogy Japánból hernyópetét hozassanak. 

A helytartósághoz fölírnak a sok tolvajlás és állatlopás meg
akadályozása végett, (1858-ban be is hozza a hatóság a marhalevél 
intézményt) és az önálló kisgazdáknak a katonaság' alól való fölmen
tése iránt, mire azt kapták válaszul, hogy az új véderőtörvényben 
lesz e téren könnyebbités. 

Az új földadó behozatal következtében, a kataszter is kiiga-
zit tatott , illetve új kataszteri fölvételek történtek. A nép tájékozta
t ásá ra az erdélyi gazdasági egyesület népszerű ismertetést adott ki 
& gazdák kellő kitanitására. Ezen kiadványt németre lefordították 
és a németnyelvű szász gazdák között terjesztették. 

Az elmaradt állattenyésztés fejlesztésére már 1847-ben tervez
tek dijjazásos állatki állit ásókat tartani , de a közbejött események 
miat t azt csak 1858-ban tudták megtartani Szentágothán (Agnetheln). 

Pénzdíj jakban kiosztottak 100 forintot és 7 aranyat, a mit köz
adakozás ut ján gyűjtöttek össze, nem akarván az egyesület tőkéjét 
e célra igénybe venni. 

A vegyesajku községekben az erdők rettenetes pusztítása (gyúj
togatás, fatolvajlás) mia t t az egyesület fölirt a hatóságokhoz, ez 
ellen védelmet, tehát erdőőröket és rendszeres erdőkezelési rendsza
bályokat kérve. A kormány 1852-ben létesített erdőtörvény hatályát 
1858-ban Erdélyre is kiterjesztette és járási erdőtisztek és erdőőrök 
alkalmazását hozta be. 

A szöllöművelés javítására külföldi finomabb fajta szőllővcsz-
•szőket hozatott be és szöllővesszö iskolákat létesített Szászsebesen 
é s Medgyesen a városok által ingyen adot t telkeken. 

A medgyesi járási gazd. egyesület Medgyesen a várostól ingyen 
adot t 3 hold területen miiitaszöllöt létesített, és ar ra a hatóságtól 
100 forint segélyt kapott. 

1867-ben az egyesület a párisi kiállításra küldött ki szakértőt, 
és különféle vetőmagvakat hozatva, kísérletezésre kiosztotta, de tag
jainak szőllővesszőt, nemes gyümölcsfát, vetőmagvakat és gumókat, 
komlót közvetített megbízható termelőktől. 

Az egyesület tagjai között szakszerű füzeteket, szaklapokat osz
to t t ki, úgyszintén ujabb gazdasági gépeket, eszközöket, többek kö
zött terjesztette az első magyar Vidats-féle vasekét. 

Az egyesületnek 1858-ban volt 494 tagja és 3172 ír t . vagyona. 
A járási egyesületekben is megkezdődik a tevékenység. Ezen 

tevékenység ekkor még gyenge talajon mozgott, inkább tapogatózott, 
és a vezető egyének belátásától függött. Legjobban kitűnt a nagysze-

18* 



276 

beni járási gazd. egys., melynek tevékenységét jellemzi, íiogy igen 
ügyesen fogott munkához. 

Tagjai részére gazdasági könyveket és szaklapokat rendelt, hogy: 
olvassanak és haladhassanak. Hegyvidéki gazdák lévén, hegyi váltó
ekékkel kísérletezett, hogy a talajkulturát javíthassa. 1865-ben zöldség 
és gyümölcsfa állítást rendezett és gyümölcsészeti szakmunkákat 
szerezve be, tagjai között kiosztotta és Nagyszebenben 1200 Q-öles 
gyümölcsfaiskolát rendezett be, hol szaktanfolyamokat ta r to t t a 
falvakból odaküldött ifjúsággal, különféle gabona és takarmánymag
vakat szerzett be és jobb gazdáknál termelési kísérleteket té te te t t , 
hogy az ottani vidékre legalkalmasabb fajtát kikereshesse, végül
különféle trágyakezelési és trágyázási kísérletekkel próbálkozott de
monstrálni ennek a terméseredményekre való kihatását . 

Az egyesület működése 1867—1877. 
Miután Bedeus Józsefet (báróságát nem használó előkelő szász 

úr) az Oberverwaltung elnökévé választották, ezzel erős lökést ad t ak 
az egyesület behatóbb munkásságának. 

Az egyesület működése most már rendszeres és a gazdaság 
mindenféle ágaira kiterjedő, ügy, hogy külön csoportok sxerint kell 
tárgyalnom, hogy áttekintő képet nyújthassak.1 

A mezőgazdasági hitelkérdés. Ezen égető kérdés megoldására 
fontos lépések történtek. Bendkivül sok nehézség leküzdése u t án 
1867-ben megalakítják a nagyszebeni földhitelintézetet (Bodenkredit
anstalt) , hogy az egyesület tagjainak a földbirtokuk megtarthatását 
sőt gyarapítását hosszú lejáratú, kedvező föltételekkel való törlesz-
téses kölcsönök nyújtásával — lehetővé tegyék. Az akkori alaptőke-
100,000 forint volt, melyet gazdák, egyesületek, testületek jegyeztek. 

Az akkor még gyenge, de most már hatalmas pénzintézetet oly 
szellemben vezették, hogy ne a nagy haszonra törekedjék, hanem m 
gazdasági érdekek kielégítése legyen minden szemei előtt. 187ö-től 
fogva a földhitelintézet már nyereséget ért cl és ettől fogva- a tiszta, 
nyereség egy bizonyos százalékát évenként a gazdasági egyesület
nek juttatja, hogy céljai elérésében anyagilag segíthesse. 

A gazda, főleg a falusi kisgazda személyi hiteligényeinek kielé
gítésére a gazd. egyesület 1862-től fogva a takarék és hitelszövetke
zetek létesítésében buzgólkodott. (Erről később lesz bővebben szó.) 

Az egyesület a kormánynál a telekkönyvi kérdések rendezését, 
nagyobb beadványban sürgette. 

1 Lehet, hogy ez több sz. olvasót nem fog érdekelni. De viszont lehet
nek többen, kik érdekkel fogják ezen részt is olvasni. Magam azért tárgya
lom kimerítőbben ezen részt, mert a szászok viszonyai össze lévén forrva az 
erdélyi viszonyokkal, ezen fejezetből egyúttal az akkori erdélyi gazdasági 
viszonyokról is képet nyerünk. így agrártörténelmi érdekessége ls lesz az 
elroondandóknak, mely annál inkább érdekes, mert Erdélyről ilyen irányic 
szakmaveink tudtommal nincsenek. 
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Ú g y s z i n t é n föl ter jesz tés t i n t é z e t t a földadó r e f o r m á l á s a ügyé
b e n is. 

Az agrárviszonyok rendezése. Az egyesü le t t u d v á n azt , hogy 
a z e rdé ly i mezőgazdaság e l ő r e h a l a d á s á n a k főképen a b i r tokv iszonyok 
rendeze t l ensége á l l ú t j á b a n és h o g y a d d i g m i n d e n m á s fá radozása 
ká rbavesze t t , ső t a gazdaság i h i t e l k é r d é s t s em l ehe t m e g o l d a n i ; t e l 
j e s erővel v e t e t t e r e á m a g á t ezen kérdés rendezésére . 

B e h a t ó t a n á c s k o z á s o k u t á n a szász nemze t i egye temhez 1867-
•ben t e r j ede lmes b e a d v á n y t in t éze t t , kérve , hogy a j a v a s l a t b a n fog
l a l t a k a t a m i t e h e t s é g é b e n á l l , m a g a is va lós í t s a m e g szabá ly rende 
l e t a l ak jában , részben ped ig a fe lsőbb h e l y e n eszközölje ki a bajok 
•orvoslását és a s zabá ly rende le t j ó v á h a g y á s á t . 

Röviden elsősorban a javaslat főbb pontjait: 
a) sürgős teendő a parasztbirtokok arányosítása (összevonása) és tago

sítása, továbbá a szétaprózás megakadályozása; 
b) a legeltetési jogok és legeltetés szabályozása; 
c) a föld kötött használata megszüntetése és áttérés. a nyomásos és 

fekete ugaros gazdálkodásról a fordulós (fordarendszer) szabad gazdálko
dásra ; 

d) tehát a mesterséges takarmányok termelhetésére és ezzel az istállón-
tar tás által az intenzivebb állattenyésztésre; 

e) tagosított birtokokon közép úri birtokosok fölállítása, hogy mintát 
mutathassanak a köznépnek a váltó gazdaságban, mesterséges takarmány ter
melésben, mélymüvelésben, trágyázásban, istállótakarmányzásban, vetőgép, 
lókapa használatban, rétöntözésben, sfcb.; 

/ ) a tagosítás és arányosítás kényszer utján való keresztülvitele; 
g) birtokminimum és parasztbirtok oszthatlansága behozatala; 
h) bélyeg- és illetékmentesség birtokrendezési ügyeknél. 
A j a v a s l a t ke resz tü lv i t e l e l a s s a n m e n t . A m i n i s z t é r i u m többször 

v i s szakü ldö t t e a s zabá lyza to t k iegész í tés , pó t l á s v a g y egyes részek 
k i h a g y á s a vége t t . 

Így a k i rá lyfö ld i községekre m ó d o s í t o t t s z a b á s z a t o t k e l l e t t 
k idolgozni , a m e l y b e n azon e lvekhez t a r t o t t á k m a g u k a t , a me lyeke t 
Schweinitz gróf a kolozsvár i gazdaság i egyesü le t t a g j á n a k az e rdé ly i 
m e g y é k gazdaság i v i szonya i ra k é s z í t e t t s zabá lyza t t e rveze t ében 
l e r ako t t . 

Ezen j a v a s l a t o k c s a k 1894-ben l e t t e k jóváhagyva , d e a l apos 
vá l tozásokka l . Segélyül j ö t t a z o n b a n a r é g e n s ü r g e t e t t r e n d s z a b á 
l y o k n a k az 1871. évi X L V . tö rvényc ikk . M o s t t e h á t a t agos í t á sok 
és a r á n y o s í t á s o k ke resz tü lv i t e l é re k e l l e t t az e r ő k e t összpon tos í t an i . 

A n é p részére népszerű b r o s ú r á k a t í r a t o t t a z egyesüle t , gyűlé 
seke t t a r t o t t , h o g y vele a k é r d é s t és n a g y e lőnye i t meg i smer t e s se , 
s ő t gazdaság i vándor szaktanárt is a l k a l m a z o t t , hogy a f a lvakban a 
t a g o s í t á s és a i ' ányos i tás ró l e l ő a d á s o k a t t a r t s o n és a t a g o s í t o t t b i r t o 
kon g a z d á l k o d ó k n a k e lmé le t i és g y a k o r l a t i t a n á c s u l szolgáljon. 

• A sok fá radozás gyümölcse sovány volt . A n é p i d e g e n k e d e t t és 
l a s s a n t é r t a he lyes ú t r a . 
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A gazdasági szakismeretek terjesztése. Ezen a téren raár egy 
régóta húzódó kérdés várt megoldásra. Már az egyesület megalaku
lásakor látjuk az első föladatok között a mintagazdaságok fölállítása 
iránti buzgalmat. 

A szász földön ugyanis úri birtokos, ki a köznép előtt jó pél
dával jár t volna elől, nem volt és miután a szász köznép is olyan, 
mint a többi, hogy csak annak hisz, amit lát, praktikus példákat 
akart az egyesület statuálni. A kérdés azonban nem' ment sehogy sem. 

1871-be azutnán Nagyszeben város és Szebeu megye hatőságá<t 
kérték föl arra, hogy adjon telket, épületet és pénzdotációt arra,, 
hogy a székhelyen egy mintagazdaság létesülhessen. A kérelem tel
jesítése következtében, végre ezen régen vajúdó terv testet is öl töt t . 
(Később lesa róla szó). 

' Szintén régi terv volt a földmives iskolák létesítése is. Mely 
szintén megvalósult. Medgyesen, Brassóban és Besztercén az iskolák 
fölállittáttak. (Később ismertetni fogom). 

Sikerült az egyesületnek a gazdasági vándor szaktanárt is al
kalmazni és ezzel megkezdette a falukban a gazdasági előadásokat 
1872-ben. A tanárral egyúttal a gazdasági statisztikai adatokat is 
összegyűjtötte és a szaklapokban ós tankönyvekben szakcikkeket is 
í ra to t t ; és a gazdasági gépek használatát propagálta. 

Az egyesület megkezdte a falusi népkönyvtárak szervezését kap
csolatban falusi olvasó egyesületek létesítésével. 

1873-ban megindította az egyesület a »Landwirtschaftliehe 
Blätter für Siebenbürgen« cimü szaklapját és tagdíj fejében ad ta 
tagjainak. 

1874-ben előterjesztést t e t t a földművelési kormányhoz a vasúti 
töltések fiimaggal valóbevetésének elrendelése iránt. 

Az állattenyésztés. A meglévő állatfajták nemesítésére, a t e 
nyésztői kedv, hajlam és szaktudás emelésére az egyesület már 1870-
ben megkezdette a díjazással egybekötött állatkiállitások rendezését 
és tenyészállatok kiosztását. 

Először a meglevő állatfajtákra helyezték a súlyt, de midőn 
Papst szakkönyvei nyomán megismerték a külföldi gyorsabban fej
lődő, jobb telejelőképességű, és jobb hústermelő külföldi szarvas
marha fajtákat, — főleg a pinzgauit — igy az egyesület figyelme 
ezen marhafajtára terelődött. A magyar kir. földmivelési miniszté
riumtól kapott államkölcsörinel és segéllyel (1870-ben 500 frt segély 
kiállításokra 2000 forint tenyészállat beszerzésére) Tirolból 9 drb 
tehenet és 1 drb bikát hoztak be és a nagyszebeni mintagazdának 
adták át kísérleti tenyésztésre. 

A pinzgaui marhával a kísérletek jól váltak be és az egyesület 
most ezen marhafajta elterjesztésében buzgólkodott. 

Az 1875. évi minta gazdasági számadás szerint belekerült 9 drb tehén 
és 2 bika 1001 frt 50 krba, mig a költségek 885 frt 72 krba. így a tenyészet 
egy évi haszna volt tisztán 115 frt 72 kr, és 4 darab szopós borjú, amit 
mé<? nem vettek pénzbeli számításba. Egy-egy tehén költsége volt 101 frt 
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50 kr, mig jövedelem 136 írt. Egy tehén után esett ebben az évben netto 
haszon 85 írt 20 kr. 

Az első állatkiállitást tar tot ták 1879-ben Nagyszebenben, kap
csolatban gazdasági gép és eszköz kiállítással. 

A kiállításra az 500 frt miniszteri segélyen fölül még egyesek 
is adományoztak 390 frt 47 krt. Hogy a kiállítás mily jól sikerült, 
mulatja az, hogy a kiállítási katalógus szerint 150 kiállító vett részi 
és a kiállított tárgyak és állatok 700 sorszám ala t t vannak fölsorolva. 

Ezen kiállításon' a földmivelési minisztérium képviseletében 
Kenessey tanácsos vett részt, ki nagy meg-elégedését fejezte ki a 
lá tot tak fölött és a kormány további fokozottabb támogatását he
lyezte kilátásba. 

De rendeztek a járási gazdasági egyesületek is kiállításokat 
több helyen ezután, ügy hogy a reményen fölül sikerült kiállítások 
nyomán elhatározta a gazd. egyesület, hogy ezentúl évi közgyűléseit 
mindig más városban tart ja meg, gazdasági vándorkiállítással kap
csolatban. 

Egyes vidéki városokban már egész nagyobbszabásu gazdasági 
kiállítások folytak le. így pl. 1872-ben Medgyesen, hol már 8 osz
tályba lettek a tárgyak csoportosan bemutatva és 231 kiállító 982 
tárggyal vett részt. 

(A csoportok voltak: 1. nagy állat-, 2. kis állat, 3. tej és zsi
radék, méhészet, selyemhernyó tenyészet, 4. gazd. gépek és eszközök, 
5. kerti vetemények, G. bor és szesz, 7. gyapjú és bőráruk, 8. fa 
és vasáruk.) 

A sertéstenyésztést szintén tenyésztörzsek kiosztásával mozdí
tották elő. 1872-ben állami kölcsönpénzzel hoztak az Alföldről mon
golica kocákat és kanokat és tenyésztésre kiosztották, Nagyszeben
ben pedig- tenyészsiildö fölnevelő társaságot alakítottak, hogy a faj
t á t tiszta vérben fönntartva szaporíthassák. Ezen társaság 300 frt 
államsegélyt kapott. 

A községi tenyészet paállatok tar tására nézvex egy mintasza-
szabályrendeletet dolgoztak ki és Brassó és Szeben vármegyéknél 
az apaállatok házi tar tását és községi apaállat istállók építésé! esz
közölték ki. 

Az erdélyi gazdasági társegyesület (Kolozsvár) fölhívására a 
Minisztériumhoz fölírtak a Balkán államokból származó hasított-
körmű állatok (marha, sertés, juh) behozatalának megengedése ellen 
és az állatorvosi szolgálat rendezése mellett és az állattenyésztés 
fejlesztése iránt. 

Lépéseket tet tek tejszövetkezetek fölállítása iránt, továbbá a 
kormányhoz fölírtak káros voltára reámutatva, a sok erdélyi állat
vásár kevesbitése iránt és a sok állattolvajlás megakadályozása iránt. 

1873-ban lépéseket tettek - a külföldi példák nyomán •• - köz-

1 Erre nézve a Kolozsvárott székelő erdélyi gazdasági egyesület buzdí
totta őket. 
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»égi állatbiztosító szövetkezetek létesítése iránt. Ezenkívül az oláh 
' pásztorokkal támadt sok kellemetlenség és baj orvoslására kidolgoz

tak egy mintapásztorszerződést, melyet a községeknek megküldöttek. 
A méhészet fejlesztésére irányuló javaslatokat intéztek a kor

mányhoz, ezenkívül 1871-ben Nagyszebenben »Méhészeti egyesülői -et 
alakítottak, melyre, a földművelési minisztériumtól 800 forint segélyt 
kaptak, hogy abból kaptárakat oszthassanak ki. A kormány ezenkívül 
még adott 200 forint segélyt jutalmakra, és méhészeti szakfüzetek 
kiosztására. 

A só árának leszállítása és a sómönopólium megszüntetése 
iránt is terjesztettek föl a kormányhoz elaboratuinot. 

A halászat, vízhasználat és vízi rendőrség' zsabályozása, to
vábbá a mesterséges haltenyesztés iránt is tet tek a kormányhoz elő
terjesztéseket. 

A mesterséges haltenyésztésre és halastavak létesítésére több 
ízben kaptak állami támogatást és abból Szebenben, Szászhemiány-
ban, Rozsnyón és Krizbán létesítettek is halastavakat. 

A mezőgazdasági termelés elősegítésére a komló és lenterme
lés javítására tettek lépéseket. A Minisztériumtól kapott rigai (Orosz) 
lenmagot kiosztották és a terméseredményekről jelentéseket tettek. 

A termelésről statisztikát gyűjtöttek Össze az egyesület költsé
gén és kinyomtatva szétosztották. 

A gazdasági gépek és eszközök terjesztésére az egyesület 
nagy súlyt helyezett. A megismertetésre rendezte a kiállításokat, de 
ezenkívül a szebeni mintagazdaság részére 1873-ban vásárolt: vető
gépeket, különféle rendsz-erü vasekéket, boronákat stb. 1241 frt 95 
kr. értékben(!), ezenkívül a nagyszebeni »takarék egyesület«-től ka
pott még különféle ekéket, boronákat, vetőgépeket, cséplőgépeket, 
melyeket szintén a mintagazdá.nak adot t á t azzal, hogy köteles azokat 
használni és más gazdáknak is átengedni. 

Egy mintatrágyatelep létesítésére a földmivelési miniszterium'-
tól 200 frt. államsegélyt kért és kapott a mintagazdaság részére 
l872-ben(!). 

A gyümölcsfatenyésztés előmozdítására "187 2-ben gyümölcski-
álli tást rendezett Nagyszebenben, bol csak maga a nagysinki falusi 
»pomológiai egyesület« 92 fajta alrnát és körtét áll í tott ki, a számos 
kiállító között. A szász földön termelendő gyümölcsfajták megállapí
tása végett körkérdést intézett a vidéki gazd. egyesületekhez. 1875-
ben az egyesület kebelében egy külön szőllőtermelési és gyümölcsé-
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v/.íM.i szakosztály ál l í t ta tot t föl, mely het i összejövetelem tárgyal ta 
a kérdést. Tanulmányi kirándulást vezetett a hunyadmegyei gyü
mölcstermő vidékekre. Beszerzett gyümölcsészeti szakmunkákat és 
ingyen kiosztotta. Beszerzett ezenkívül (a nagyszebeni takarékpénztár 
segélyével) a gyümölcsfára kártékony állatokról és a hasznos álla
tokról képes táblázatokat és füzeteket, és kiosztotta. Kidolgozta a 
szász községi faiskolák szabályzatát és a községeknek megküldte, 
és közbenjárt hogy a szász iskolák eszerint létesítsék az isSiolai gyü
mölcsfaiskolákat, 1877-ben kiállí tást rendezett külföldi gyümölcs és 
szőllőfajtákból, megalakította a szőllőterrnelő szövetkezeteket. 

Az erdészet és erdőtörvény tárgyában nemcsak többször terjesz
t e t t föl a kormányhoz elaboratumot, hanem kebelében még erdészeti 
szakosztályt (Forstsectiou) is áll í tott föl, hogy az erdőkerelés, erdő-
kihasználat, erdővédelem és erdősítés kérdéseit .tüzetesen megtár
gyalhassa. 1871-ben ki is dolgozta egy az erdélyi viszonyoknak meg
felelő erdőtörvény tervezetét. 

Mindezen kérdések mellett az egyesület főfigyelmét fordította 
arra, hogy működését minél jobban ki térj essze, és taggyüjtés á l ta l 
belső erejét növelhesse, mert bizony lassan haladt ő is előre. 1873-
ban még csak 600 tagja volt, és a járási egyesületek is lassan sza
porodtak. 1869-ben volt 3440 frt vagyona, 1875-ben 6600 frt, 1869-
ben volt 2102 frt tartaléktőkéje, 1875-ben 2576 frt. 

Lassan tört tehát a jég i t t is. 
Az egyesület működése 1878—1889-ig. 
A múlt időszakban elvetett mag csírázni kezdett és a falvakban 

eredmények kezdenek látszani, ha másban nem is : de a köznép föl
ébresztett érdeklődésében és a gazdasági haladás iránti érzékében. 
Már ez maga. is eredmény. 

A gazdasági hitel. Ezen a téren nagy segélyére van az egye
sületnek a földhitelintézet, mely szolid alapon, nem tulnagy nyere
ségre törekedve, mégis erősödik. Már 1880-ban saját épületében lakik 
és a gazdasági egyesületnek is ád hajlékot. De az évente a t iszta 
nyereségből adott dotáció is emelkedik. Az 1880-ban adot t 900 forint 
évi pénzsegély 10 év múlva már 2800 forintra rug és a gazd. egye
sület eredményesebb működését teszi lehetővé. 

A földhitelintézettel karöltve az egyesület a falvakban a taka
rékosságot kezdi fejleszteni. Fölhívást intéz a vidéki gazd. egyesü
letekhez, liogy a hol hitelszövetkezet még nincs, ot t a népet készítse 
elő, szoktassa reá a takarékosságra és evégből a fillér perselyek, taka
rékbélyegek intézményét hozza be az iskolákban és a tanítókat kérje 
föl, hogy az iskolában a fiatalságot nevelje ezen szellemben. Később 
postatakarékpénztár és a postatakarékkönyvek behozatalával ezen 
intézmény fölkarolására tet tek lépéseket. 

A birtokrendezési ügyek. A tagosítása törvény ismertetése és 
az eljárás népszerűsítése érdekében az egyesület élénk tevékenységet 
fejtett ki. Szakemberekkel röpiratokat íratott, előadásokat tar tatot t , 
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sőt egy igen okos eljárást kezdett meg: a tagosított községekbe ve
zetett tanulmányi kirándulásokat tagositatlan községek kisgazdáival. 
Egy ilyen kirándulás többet használt, mint száz előadás. Jgy azután 
a példa hatott , és a tagosítások lassan megindultak. 

A mezőrendőrségi törvény érdekében az egyesület a miniszté
riumnál személyesen is eljárt és szakvéleményt is terjesztett be. Az 
országos magyar gazdasági egyesület fölhívására szakvéleményt dol
gozott ki a parasztbirtok föloszthatóságáról és földbirtokminimumról. 

Beható tanácskozás után állást foglalt a nyomásos gazdálko
dás ellen és a szabad gazdálkodás és váltógazdaság terjesztése iránt 
több szakfüzetet Íratott és osztott ki tagjainak. 

Mozgalmat indított a birtokvédelem mellett és a könnyelmű 
földeladások ellen és a falukban a hitelszövetkezetok fölállítása mel
lett, hogy ezen pénzintézetek segélyével elősegítse a birtok védelmét 
és lehetővé tegye a birtokszerzést tagjai számára. (Később lesz 
róla szó). 

Lépéseket t e t t a szász falvakban a közlégelőhasználat .(VíehU 
imitation) és a legeltetési kérdések szabályozása iránt. 

A gazdasági szakismeret fejlesztése. Miután a tervezett gazda
sági tanintézetek (Medgyes, Beszterce, Brassó) és a . nagyszebeni 
mintagazdaság már működtek, de a 3 éves tanfolyamokra aránylagr 
kevés tanuló jött, a felnőtt gazdákat akarták téli tanfolyamokra 
nagyobb számban behozni. Erre azonban nem volt elegendő pénzse
gély, tehát az idea elmaradt. 

Így aziránt tettek lépéseket, hogy a szebeni míntagazdaságofc 
alakítsák á t tangazdasággá (Lehnvirtschaft). Lépéseket tet tek a 
főegyházmegyei hatóságnál, hogy a falusi iskolákban a gazdasági 
továbbképző iskolákat (tanfolyamok) hozzák be (már ezt ismertet
tem). Az e téren eredményeket elért tanítóknak az egyesület 300 
forintot, a szebeni földhitelintézet pedig 500 frt jutalmat (a 30—40' 
forint) adott. 

Megszerezték Kichert bécsújhelyi tanár »A néptanítók a falu
ban, mint a gazdasági kultúra fejlesztői« cimü munkát és a tanítók 
között kiosztották. 

A falusi háziipari foglalkozások és tanfolyamok elősegítésére 
néhány községben a szerszámok költségeit az egyesület viselte. 

Besztercén és Medgyesen több ízben gazdasági elméleti tan
folyamot (a gazdasági ismétlő iskolák anyagára) és a háziipari 
tanfolyamok tanithatására gyakorlati tanfolyamot tar tot tak falusi 
tanitók számára az egyesület támogatásával. Az egyesület pénzsegé
lyével néhány néptanítót a nyári szünidő alat t külföldre küldött ki 
gyümölcsészeti tanfolyamra, a földhitelintézet, pénzsegélyével pedig 
a medgyesi iskolához egy éves továbbképzés céljábó.l 

A famsi gazdasági előadásokat kiterjedtebben folytatta és évi 
400 forint segélyt fordított az előadók dijjazására. 

Megkezdték a falusi olvasó egyesületek és gazdakörök (Orts-
verein) létesítését. 
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1883-ban érdekes határozatot hozott ebben az egyesület. 
Hogy az egyesületnek a falvakban is minél több tagot szerez« 

hessen, külső eszközökkel is hatni akar a népre. A gazd. egyesület 
évi közgyűlésein egy 50 forintos dijjat sorsol ki,1 melyre azon köz
ségek pályázhatnak, melyekből az előző évben legalább is 5, egyen
kint 2 forint tagdijat fizető t a g van, és a kik ezen tagdíj jakat már 
befizették. Ezen községek annyi sorsjegyet kapnak, a hány forintot 
kitesz az általuk befizetett évi dij összege. 

A nyeremény nem pénzben lesz kiadva, hanem vagy: egy kis 
könyvgyűjteményben, vagy gazdasági gépben, vagy eszközökben és 
az a község, illetve a gazdakör tulajdona lessz közös használatra. 

(Ilyen jutalmat ád a gazd. egyesület a vándorkiállítások alkal
mával olyan községeknek vagy gazdaköröknek, melyek a gyűjtemé
nyes kiállításon vesznek részt és kitüntetik magukat.) 

Az egyesület szaklapját kibővítette; szakkönyveket Íratott né
pies modorban és tagjai között ingyen kiosztotta. Nemcsak az elmé
leti tudást fejlesztette ezzel a kisgazdáknál, de a tanulást, olvasási 
kedvet is fölébresztette. (1886-ban a takarmányinség - leküzdésére igen 
jóhatásunak bizonyult, hogy az egyesület a tárgyról í ra to t t tanácsadó 
füzet kiosztásával a népet ki tanítot ta és sok kártól mentette meg-.) 

A községi iskolakertek intézményét 1878-tól vezette be, (már 
volt róla az iskolaügynél szó), hogy az iskolásgyermekeket a gaz
dálkodásba gyakorlati utón is bevezesse. 

Állattenyésztés. Az állatkiálli tásokat az eddigi mederben foly
ta t ták tovább különféle helyeken (de már dijjazásokra pénz kevés 
jutott , mert a földmivelésügyi kormány segélyt nem adott) , ép ügy 
mint a szokásos gazdasági kiállításokat is. 

Az egyesület Szebenben egy állandó kiállítási csarnok építését 
vitte keresztüL 

A kiállítások dijjazási, bírálati ós rendezési szabályzatát ké
szíttette el, melyet később is előnyösen használt. 

A brassói gazd. egyesület évi közgyűlését, állatkiállitással és 
tenyészállatvásárral kapcsolta össze, melyre a szebeni főintézőség-
évi segélyt szavazott meg. 

A pinzgaui szarvasmarha, tenyésztési eredményei után kedvet 
kapva., 1880-ban — a földmivelésügyi minisztérium segélye mellett — 
40 drb tehenet és 7 bikát hoztak be Salzburgból és osztották ki 
csoportosan Medgyes, Kőhalom és Segesvár vidékén. Később még
hoztak be 20 darabot a földvári (azelőtt brassói) földmives iskolába. 
Midőn 2 év múlva, már az ivadékkal 146 darab pirostarka marha lett. 
kezükben, ezen fajtát kedvelte meg a legtöbb vidék. 

Miután ezen marha gondozásával és ápolásával még ismeretle
nek voltak, az egyesület külföldi szakkönyveket osztott ki á tenyész-

1 Ilyenformán járnak el az ujabb időkben a magyaróvári szarvasmarha 
tenyésztő egyesület és a mosonvánnegyci gazdasági egyesület is. 
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itők közölt, a szép borjukat nevelő tenyésztőket pedig pénzjutalmak
kal ösztönözte a helyes eljárásra, 

A sertéstenyésztés terén tisztavérü mongolicák dijjakttl való 
.kiosztásával, vidéki egyesületeknek fcenyészaayag beszerzésérié], pénz
segély nynjtásával mozditot'ta elő. 

Egyes gazdák az angol Berkshire sertést tenyésztették. Ezen 
fajtát ügy terjesztették el, hogy a nagyszebeni törzstenyészetből sül
dőket adtak ki egyes gazdáknak azzal, hogy természetben adnak 
vissza, ugyanannyi darabot az ő ivadékukból. Az igy visszakapott 
süldőket ismét másoknak adták ki hasonló föltételek mellett. 

,4 nemes baromfiak tenyésztését fajtojások kiosztásával segí
tették elő és baromfitenyésztési szakmunkák ingyenes kiosztása által. 
A méhészetet szakelőadásokkal fejlesztették. A selyemhernyótenyész
tés azonban a fáradozások dacára sem akart föllendülni. 

A gazdasági gépek terjesztése. Az egyesület már az előbbi 
években is erejéhez mérten elég tekintélyes összegeket fordított arra, 
hogy a gazdákkal ujabb, jobb, gépeket megismertessen. Most be-
Szerzett scarificátort (réthasogató) rögtörő hengert, sorvető gépet, 
lógereblyét, aratógépet, lókapát, töltögető ekét, mélyítő, ekét. 

A gépeket árengedményekkel adták cl, vagy pedig egyes alkal
makkor mint dijjat kisorsolták. 

1889-ben r elhatározták, hogy azon gazdának, ki a faluban az 
első Sack-féle' ekét beszerzi, pénzjutalmat adnak. Azon gazdának, 
ki az első marhamérleget szerezte be, jutalmul 100 frt segélyt adtak. 

A nagyszebeni mintagazdának, ki első volt a tarkamarhatenyész-
tésben (Schobeis Mihály), tehát ő volt az első, ki a tejgazdaságra 
is át tér t , 60 forint segélyt adtak, hogy abból modern tejgazdasági 
eszközöket szerezhessen be. 

Egyes vidéki gazd. egyesületek részben az ottani hitelszövet
kezettől, részben magától .a községtől kaptak támogatást, alakítottak 
gépbeszerzési pénzalapot és a gépeket beszerezve, rendszerint az évi 
közgyűléseik alkalmával — tehát pár száz ember előtt — gépmunka
bemutatót rendeztek, hogy .a gépet ne csak lássák, hanem munkájá
ban és kezelésében, is megismerhessék. 

Gyümölcs és szől/ötermelés. Ezen szakosztálya az egyesületnek 
talán legélénkebb működést fejt ki. Egész irodalmat ír össze, gyűlé
seket, vándorelőadásokat, kiállításokat tart, gyümölcs auctiokat. vá
sárokat rendez, aszalót, őrlőmalmot, saj tolót- szerez be, sőt még sza
bályzatot is készít a helyes szőllőmüvelésre. 
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A vidéken egymásután alakulnak a vidéki gazd. egyesület-ék 
»gyümölcsészeti és borászati szakosztályai«, és a »pinceszövetkezetek«. 

A mezőgazdaság terén. A gazdákat a fajtisztább, jobb minő
ségű vetőmagvak termelésére ösztönözte. Evégből ingyenes takar
mánymagvakat osztott ki, vagy pedig gondoskodott megbízható be
szerzési forrásokról. 

A katonai élelmezési raktárakkal lépett érintkezésbe, liogy a 
hadseregélelmezési cikkeket közvetlenül a gazdák szállíthassák. 

A külföldi lenáztatás és lentermelés tanulmányozására egy föld-
mivesiskolát végzett fiút küldött ki Morvaországba, hogy az ottani 
eljárást i t t is meghonosíthassa. A kender és lentermelésről, takar-
rnánytermelésről, szántás, trágyázás, gépek használatáról s tb. gaz
dasági előadásokat tar ta tot t . 

A meteorológiai intézet idő jóslásaira 1880-tól fogva, előfizetett 
és tagjaival közölte. 

' Az egyesület tagja volt 1889-ben 746 rendes és 547 pártoló tag, 
összesen 1293. Vagyona már jobban gyarapodott, mivel a földhitelin
tézet dotációja évről évre emelkedett. 

Vagyona volt készpénzben, értékpapírban és követelésekben 
lS89-ben 17,249 írt , ezenkívül volt az egyesületnek gépek, eszközök
ben, élőállatokban (a mintagazdaságban) is vagyona külön leltár" 
szerint. Tartaléktőkéje ki tet t : tartalékalapban 12949 frt és rendel
kezési alapban: 4299 forintot. 

Az egyesület működése 1890—1895 ig. 
Ezen időszakot jelzik ők maguk is eredményesnek, nemcsak 

azért, mert összeesik az ország gazdasági föllendülésének időszaká
val, hanem azért is, mert a vidéki fiók egyesületek és gazdakörök 
is megkezdették az intenzív munkát a — falvakban. 

A nagyszebeni egyesület vezetősége bejárta a vidéki egyesüle
teket és a helyszínén vezetett tanácskozások után a vidéki íiókegye-
sületek tevékenysége új irányba terelődött. De meg is szaporodtak 
ezen fiókegycsületek, mert m i g ' 1886-ban csak 155 szász községre 
terjedt ki a tevékenységük, addig 1895-ben már 217 községben volt 
gazdasági szervezetük. Hozzájárult éhez még az Oberverwaltung által 
tar to t t gazdasági előadások sorozata is, tehát a közvetlen ér in tke
zés a vidékkel, t ehá t a »gyökérnövesztés« a falvakban. A vidéki kiál
lítások is sűrűbben ta r ta t tak meg, és most már a vidéki egyesületek 
brosürákban, emlékiratokban ismertették eddigi tevékenységüket. 
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Nagyban hozzájárult még az egyesület eredményesebb tevé
kenységéhez a több tagdíjból befolyt nagyobb évi bevétel és a nagy
szebeni földhitelintézettől kapott évről évre erősödő pénzdotáció. 

A gazdasági szakismeretek fejlesztése. Erre az egyesület foko
zott gondot fordított. Pénzalapjaiból ösztöndíjakkal küldött ki főis
kolákra tamilokat, hogy tagosító mérnököket és az egyesület szakem
bereit (szaktanárok stb.) kiképeztethesse. A földmives iskolákon a 
néptanítók részére időszaki szaktanfolyamokat tartott . Kolozsvárott 
tanuló jogászokat és papnövendékeket a kolozsmonostori m. kir. gaz
dasági tanintézetbe (ma már akadémia lett) küldött ösztöndijak 
mellett. 

A falusi iskolákban a gazdasági ismétlőiskolákra és továbbképző 
tanfolyamokra is áldozott, és iskolai használatra gazdasága tankönyvet 
íratott. A falusi iskolakertek kezelésére szabályzatot dolgozott ki, 
fölállítására és kezelésére pedig segélyeket folyósított. 

Az egyesület szaklapját a »Landwirtsch. Blätter für Sieben
bürgen«^ kibővítette, és szakszem tartalmat képzettebb írók Cikkei
vel gazdagította.. Az egyesület szakkönyvtárt a lapí tot t és évről-évre 
gazdagította részben idegen irók, részben pedig külön'e célra fölkért 
írók könyveivel a., szakirodalmi munkákkal, könyveket kölcsönzött ki, 
a könyvtár kezelésére szabályzatot dolgozott ki. 

Kiküld.enek különféle főiskolákra tanulókat (gazdasági, állat
orvosi, vetőmagtenyésztési, vetőmagvizsgálat, gyümölcsfatenyésztési 
stb.) különféle szakokra. Falusi néptanítóknak gazdasági iskolákban 
rendszeres tanfolyamokat tartanak és erre már 1898-ban 1317 ir tot 
költenek,- azóta még többet. Falusi kisgazdáknak földműves iskolák
ban pár napos tanfolyamot tartanak. ( így 1899-ben 59 kisgazdának). 
A falusi gazdasági előadásokra az állandó gazdasági szaktanár mel
lett (ki pl. 1900-ban 53 községben 63 előadást tar to t t ) külön e célra 
ki tani tot t papok, tanítók és tanult gazdákat küldenek ki, mert a 
vándortanár már nem tud eleget tenni, az előadást kérő községek 
óhajának, mert a vándortanár 2—3 napig van egy faluban, hogy a 
kisgazdák gazdaságával tüzetesen foglalkozhasson, így az év három
negyed részét vidéken tölti. 1895-ben már a második állandó vándor
szaktanárt alkalmazzák, a szőllő és gYÜmölcstenyésztésre, kit e célra 
külföldi főiskolákon képeztettek ki. 

Oíegkezdik 1895-ben a falusi kisgazdákat a gazdasági könyv
vezetés, számadáskészitésre kitanítani. Evégből a vándortanár egy
hetes tanfolyamot ta r t a falvakban. 
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A tanulmányi csoportos kirándulásokra is fokozottabban adnak 
segélyt. Pár évig Mezőhegyesre vittek kisgazdákat, később földűlives-
iskolák gazdaságába, azután nagyobb uradalmakba (Martonvásár, 
Fogaras stb.) A falusi népkönyvtárakat szaporítják, nemcsak kisor
solnak jutalomdíjban kisebb (100 korona értékű) könyvtárakat a 
gazdakörök között, hanem egyes vidéki egyesületeknek könyvtár föl
áll í tására pénzsegélyt is adnak. Az egyesület könyvtárat nagyobbít-! 
ják és könyveket elolvasásra falukba kikölcsönzik. Aktuális tárgyak
ról szakírókkal könyvet iratnak, jobb magyar szakkönyveket németre 
lefordíttatnak és ingjon kiosztják. 

Az egyesületi szaklap előfizetési diját leszállítják, hogy szegé
nyebb gazdák is olvashassák. (A szaklapot előfizették addig 1300-án, 
erre felszökött a szám 1895-ben 2800-ra, 1896-ban pedig 3900-ra. 
Azóta 1906-ban 11,000-re, ma pedig háromszor ennyire.) 

Minden ténykedésükön, mint az az elcsépelt vörös fonál húzó
dik végig a jelszó: »tanulni, okulni és haladni«. 

Állattenyésztés. Az eddig importált pinzgaui marhát most már 
.a legtöbb vidéken megszerették és az »Oberverwaltung«-hoz tömege
sen jöttek ezirányu kérések. 

Az. egyesület a földmivolésügyi minisztériumban eljárva, Piriméit 
János akkori országos tejgazdasági főfelügyelő (ma miniszteri taná
csos) ajánlatára és közbenjárására állami támogatással évről évre 
nagyobb mennyiségű tenyészanyagot szerzett be, részint egyes állami 
gazdaságokban, részint külföldön. 

1891-ben beszereztek az eddigiekhez 12 tenyészbikát a meglevő 
anyag vérfrissítésére, 1892-ben 41 darabot, 1893-ban pedig 224 darai) 
állatot, hoztak be 34,098 írt- értékben, különféle vidékekre, kisgazdák 
részére 3 évi kamatmentes részletfizetésre. 

Az egyesület 1891-ben közbenjárt a hatóságnál a tenyészkerü-
letek megállapítása, a községi tenyészbikák bizottsági megvizsgálása, 
a tehénállományhoz arányban való tartása és megfelelő beszerzése 
iránt. (Ez később az 1894. évi mezőrendőrségi törvénnyel l e t t szabá
lyozva). Azon községekben, hol tarka marha tenyésztésére mentek 
á t , az. egyesület a népet ezen marha tartása, gondozása és tenyész
tése iránt kitanította, erre szakszerű brosúrákat Íratott és kiosztotta 
.a falusi nép között. 

Most már tisztán csak állatkiálli tásokat (gazdasági egyébb cik
kek nélkül) kezdenek tartani egyes vidékeken, ós a tarka marha 
behozatalával a tenyésztői kedv és érdeklődés új i rányban lendül. 

A pinzgaui marhatenyésztők bevezetik a törzskönyvezést (Re
gister) és állattenyésztő szövetkezetek (Viehzuchtverein) alakítását, 
miniszterileg jóváhagyott alapszabályokkal. 

Az állatkiállitások rendezésére, díjazására és a bíráló bizottsá
gok működésére terjedelmes szabályzatot dolgoznak ki. Az állatbizto
sítás bevezetése iránt tesznek lépéseket. (Később lesz róla szó.) 

A vidéki egyesületek eddig is ta r to t tak dijjazásos állatkiálli
tásokat, most azonban, hogy a gazdakörökben is kezd élénkülni az 
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élet, megkezdődnek a falusi kisebb körzeteket magokba záró állal-
kiállítások is. Ezekre a központi intézőség szintén segélyt folyósít, 
•úgyszintén a gazdaköröket anyagilag támogatja tenyészállatok (ser
tés, baromfi stb.) beszerzési törekvéseikben. 

Az egyesület kebelében a méhészkedés intenzivebb terjesztésére 
»méhészeti szakcsoport« alakult 1894-ben. 

A gazdasági növények termelését jobbfajta magvak beszerzése 
és segélyezés melletti kiosztásával mozdította elő továbbra is, most 
már nagyobb arányokban. Most már egyes vidéki egyesületek vetb-
magkiállitásokat is rendeznek. 

A gazdasági, gépek terjesztésére az eddiginél még nagyobb mér
tékben törekszik és nagyobb arányban folyósit segélyeket. Sendezi 
tovább is a gépbemutatásokat, hogy a gazdák a gépnek munkájával 
és kezelésével is megismerkedjenek. 

A birtokrendezési ügyek. A tagositási és arányositási ügyek
ben az egyesület folytatta tevékenységét tovább, az eddigi mederben. 
Az eredménye az le t t a fáradozásainak, hogy a tagositási eljárás 
most már szépen indvdt meg és egyik község a másik után kérte a' 
tagosítást az illetékes törvényszékeknél, ügy, hogy ma már alig van 
néhány szász község', mely arányosított és tagosított ne volna. Az 
egyesület további tevékenysége e téren most abban összpontosul, hogy 
a tagosított községekben a táblák beosztása, vetésforgó és modern
művelést vezeti be, 3—4 napra kiküldött gazdasági szakértőivel. 

A mezörendörségi törvényt illetőleg az akkori orsz. gyűl. kép
viselő utján (dr. MeltzI Oszkár) az erdélyi viszonyok figyelembevé
telét eszközölték ki, habár az egyesületnek javaslatai (a mit már ezen 
fejezetben ismertettem) nem is lettek mind elfogadva. (Az egyesület 
különös hálával emlékszik meg gróf Bethlen András akkori földmi-
velésügyi miniszterről, kinek jóindulatú támogatásában részesült.) 

Gyümölcsfatenyésztés. A falusi iskolakertekben a gyümölcsfa
tenyésztés tanításában és az elért jó praktikus eredményekben ma
gukat ki tüntetet t tanítóknak külön jutalmakat folyósított. Tanítók
nak a földmives iskolákban gyümölcsészeti szaktanfolyamokat ren
dezett és anyagilag segélyezett. Egyes tanítókat külföldre küldött* 
tanulmányútra. A papnevelő intézetben egy mintagyümölcsös lé te
sítésére 650 forint segélyt adott 1890. és 1892-ben. 

A szöllötenyésztés terén az akkoriban föllépett íilloxera pusz
tításai elleni védekezésre igyekezett a népet az e célra irt szakfüze-



289 

tek kiosztásával kitanítani, és az akkoriban működő állami filloxera 
bizottságok rendelkezéseit a legpontosabban betartani. 

A komlótermelés fejlesztésére az egyesület kebelében 1891-ben 
»komló szakcsoport« alakult. 

Az erdészeti kérdések és ügyek intenzivebb ellátására »erdé
szeti szakcsoport« alakult. 

Az egyesület tagjainak jég elleni és tűz elleni biztosítását ig 
elősegítette azzal, hogy fővárosi biztosító társaságokkal a falusi gaz
dák részére előnyös szerződéseket kötött és a vidéki egyesülebeket 
és gazdaköröket a biztosítás előnyös voltára figyelmeztette. 

Az egyesület tagja a magyar mezőgazdák szövetkezetének, és a 
gazdaköröket ezen szövetkezettől való beszerzésre külön köriratban' 
figyelmeztette. 

Az országos magyar gazdasági egyesülettel és a kolozsvári 
erdélyi gazdasági egyesülettel élénk összeköttetést tar t fönn. 

Az intenzivebb működés nyomai a taglétszám, szaporodásban 
is megnyilvánult. 1895-ben már 3410 tag volt kötelékében és miután 
a nagyszebeni fölhitelintézet is már 2700 frt évi dotációt adott , az 
egyesület vagyona is 27,810 forintra rúgott. 

Az egyesület működése 1895-től máig-
Most már inkább csak rövid adatokat, odavetett képeket fogok 

egyről-másról közölni, hogy az egyesület tevékenységére, eredmé
nyeire reámutassak. Hosszú elbeszélések helyett jobban jellemzi az 
egyesület tevékenységét az, hogy a falvakban egy új szó le t t föl
kapott : a »Fortschrittsbauer«.1 Vetélkednek egymással, hogy ki ér
demli meg ezen jelzőt? Orendi Ottó egyesületi szaktanár az évi köz
gyűlések titán 4—500 ember előtt t a r to t t előadásában is igy szól: 
»Wir Fortschrittsbauern«, (mi haladó parasztok). 

Az évi vándor közgyűlések kezdenek »esemény«-száinba menni 
a közgazdasági életben, és a mint a gyűlésre messze vidék gazdakö
zönsége gyűl egybe, ügy megjelenik a város és megye hatósága is.2 

és üdvözlő beszéddel köszönti a gazdavendégeket. Meg nem' jelenő 
vezető egyének táviratilag mentik ki magukat, hogy a hazafiúi mun
kában (patriotische Arbeit«) nem vehetnek részt. A naggyülésre a 
földmivelésügyi miniszter képviselőt kü ld 3 ki, meleg szavakkal üd
vözli az egyesületet, mnit »a gazdasági kultúra zászlóvivőjét«. A gyű
lés első tárgyai között szerepel a földmivelésügyi miniszter hódo
latteljes távirat tal való üdvözlése. 

A gyűlés titán szakszerű eladást tartanak az akkor aktuális gaz
dasági kérdésekről. 

Az egyesület főtevékenysége most is a gazdasági szakértelem 

1 Magyarul nehéz helyesen kifejezni. Az értelme „haladó paraszt," volna. 
2 Ez igy megy Mosonmegyében is. 
3 Kazy József min. tanácsost, vagy legtöbbször Pirkner János miniszteri 

tanácsost, kit 1902-ben clisztaggi is választottak. 
Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 10 
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fejlesztése. Az évi pénzbevételnek legtekintélyesebb részét e célra 
költik el. De most már külön alapitványaik is vannak e célra (Be-
deus, Meltzl stb), de a földmivelési kormánytól most már anyagi 
támogatásban is részesülnek. Jellemző, hogy ha kapnak 2000 koronát, 
akkor saját pénzükből költenek mégegyszer ennyit. ( így pl. 1898-ban 
kaptak 2000 frtot, mig saját pénzükből elköltöttek tanulmányi utakra 
480 frtot, gazdasági előadásokra 1067 frtot, továbbképző tanfolya
mokra 1440 frtot. Később az arány ugyanúgy halad). 

Az állattenyésztés terén az utóbbi évek voltak a legmozgalma-
sabbak. Az 1896. évi kiállításon résztvett csoportok után nyert dijak 
és Ö felsége a király elismerése, továbbá 1899-ben a szegedi kiállí
táson bemutatott pinzgaui kollekció után nyert sok dij és sok elis
merés rendkívül lelkesítő hatással volt reájuk és egész pinzgaui láz 
terjedt el a szász gazdákon és most már összeütközésekre is került 
a sor egyes megyékben a fehér erdélyi szarvasmarha tenyészkerülete 
és a fehér tehénnek tarka bikával való keresztezése miatt . (Nagy-
küküllő m.) Az évi jelentéseik 1900 évtől egész 1905-ig kimerítően 
ismertetik a kérdést és tele vannak panasszal a megyei hatóságok 
ellen. E mia t t több ízben vezetnek deputáeiót a kormányhoz, védelmeit, 
útbaigazítást kérve. 

Jellemző a jelentés egyik passzusa, mely a tarka marha elter
jedését több községben, tisztán a fehér erdélyi magyar marhát pár
tolók zaklatására vezeti vissza). Egyetlen kimenekvŐ üt, az állatte
nyésztő szövetkezetek alakítása. Alakítanak tehát egyremásra, hogy 
tarka marhát tenyészthessenek. 

A pinzgaui marhát most kiterjedten kezdik importálni is, de az ország
ban is vesznek, ahol csak kaphatnak, hogy a gazdák kérelmeit kielégíthessék. 

1898-ban. vásárolnak külföldről 26 drb bikát vérCölmssitésre. 
1899-ben 100,000 frt államkölcsönből vesznek részben Munkács vidékén, 

részben külföldön 122 darab tenyészállatot. (8 év alatt eddig összesen vettek 
1100 darab tenyészállatot.) 

1900-ban ismét kérnek 100,000 korona 4%-os államkölcsönt és impor
tálnak 302 darab tenyészállatot. Az egyesület mellékes kiadását (2060 kor.) 
sajátjukból födözik. 

1901-ben 19 törzskönyvezett tenyésztési egyletük működik. 
1902-ben csak tenyészbikákat hoznak 25,000 korona értékben. Ekkor 

tért át Háromszék székely megye is a tarka marhára és ezáltal a szászok 
ismét kedvet kaptak a nyugati fajta, még erősebb terjesztésére. Ujabb 
import után mozgolódtak ezért is, és másrészt azért is, mert az 1904. évi 
szárazság utáni takarmányinség miatt a gazdák állatállományukból erősen 
kipusztultak (kényszer eladás), tehát az anyagot pótolni kellett. 

1905-ben tavasszal is és ősszel is történt import, összesen 388 darab 
pinzgaui tenyészállattal, 145,041 korona értékben a kapott államkölcsönből. 
PJzenfelül különböző helyekről törzsbikák szintén 25—30,000 kor. értékben. 

1906-ban magok pénzforrásaiból 21 tehenet importáltak és ezenfalül 
még a bikákat az állattenyésztő szövetkezetek részérő. (Olyan helyeken, hol 
a fehér marha tenyészkerülete volt, a tarka bikákat az ottani állattenyésztő 
egyesület (ekkor 17 volt) vette és tartotta tagjai részéra.) 
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1907-ben ismét importáltak 126 darab pinzgauit 71,408 kor. értékben. 
Most azután arra törekedtek, hogy az anyagot t iszta vérben 

áaj tisztán tenyésszék. E célra voltak az állattenyésztő egyesületek 
(Hornvichzuchtvereine) rendszeresen kidolgozott és kormányhatósá-
igilag jóváhagyott alapszabályokkal, a törzskönyvezés (Register), és 
-a törzskönyvelő egyesület (Herdbuchverein), 1907-ben 300 tagnak 700 
•darab előző vizsgálat (Körung) á l ta l fölvett pinzgaui tenyészállatá
val. Ezen egyesület külföldi mintára bevezette az egyesületi közös 
•értékesítést is,1 

A sertéstenyésztés fejlesztésére éveken á t Mezőhegyesről, Zsom
bolyáról stb. uradalmakból hoznak mongolica anyagot, az angol 
fajtákra (Berkshire, Yorkshire és báznai) pedig szintén sertéste
nyésztő egyesületeket (Zuchtverein) alakítanak. 

A juhtenyésztést friezlandi juhok tenyésztésével, főleg na
gyobb juhtej termelés céljából fejlesztik, a gyapjunemesités céljából 
pedig a cigáyát terjesztik. 

A nemes baromfitenyésztés is terjed. 1904-ben mintabaromfitele
peket álli tanak föl és ezekből a különféle nemes fajtákat a falvak
ban szaporítják. 

1908-ban a fölhagyott nagyszebeni tangazdaságban rendeztek be 
mintabaromfitelepet, sárga orpington, fehér kopasznyaku és Eavo-
rolles fajtákkal, költőgépekkel és tömeghizlalással. Erre a földmiv. 
minisztériumtól is kaptak támogatást, de maguk is költöttek reá. 
Ezen telepen egyúttal házinyultenyésztést és modern méhészetet is 
á l l í tot tak be és szederfatelepet létesítenek, hogy később selyemhernyó 
tenyésztést rendezhessenek be. 

Ezenkívül még Segesváron — az ottani baromfitenyésztő egye
sülettel — Szebenben és Besztercén rendeztek baromfikiállitást. 

A lótenyésztés terén a katonaságtól szerzett kancákkal, és ott, 
ho l a mélyszántásra térnek át , a hidegvérű lovak terjesztését segítik 
elő külön »hidegvérű lótenyésztő egyesületekkel« (volt már róla szó). 

Az egyesület kebelében külön »baromfiosztály«-t és külön »mé
hészeti osztály«-t létesítenek, hogy a kérdéssel külön szakértők fog
lalkozhassanak. 

A baromfitenyésztés fejlesztésére a tojáskereskedelmet is szer-, 
vezik, tehát az értékesítést javítják. 

Mindezen ágakkal, külön előadásokban, brosürákban és újság
cikkekben tanítják a falusi gazdákat. 

A tarka marha egészséges fölnevelése végett külön tarka borjuk 
részére borjulegelőket rendeznek be, vagy bérlet, vagy vásárlás utján. 

1900-ban Pirkner János akkori országos állattenyésztési főfel
ügyelő szakelőadására a havasi legeltetés és tejgazdaság kérdésével 
foglalkoznak. Az előadásnak meg is le t t az eredménye. 

A szász egyetemtől havasi legelőt bérelnek ki, a külföldre a 

1 1909-ben a budapesti országos állatkiállitáson is résztvettek 26 drb 
állattal, melyek több dijjal tértek haza. 

19« 
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havasi legeltetés, tejgazdaság (Alpenwirtschaft) tanulmányozására,, 
Temesvárra a lefölözött tej értékesítés kérdésének és az angol ser
téseknek tejhizlalása tanulmányozására szakembereket küldenek ki , 
a községeket külön borjulegelők berendezésére buzdítják, a bejsző-
vetkezeteket szaporítják, megkezdik a legelőrendtartások készítését, 
és életbeléptetését, a rétek (kaszálók) és legelők javításával' rendsze
res művelésével kezdenek behatóbban foglalkozni. 

Akkor lépett föl az élelmiszerdrágulas, a szenitcrmolés csök
kentésére, de az állattenyésztés fejlesztésére törnek minden erejük
kel. Megkezdik az intenzivebb takarmányozást, a szecskázást,1 korpa, 
olajpogácsa, melassze, szeszmosléketetést. Ezen cikkeket a gazda
sági egyesület közvetítésével szerzik be. 

(Megkezdik az állatbiztosító szövetkezetek létesítését még ki 
terjedtebb mértékben. 

(Jellemző, hogy az 1904. évi takarmányinség nyomoruságaibani 
a gazdákat a gazdasági egyesületen kívül, a falusi Raiff eisen hitel
szövetkezetek, segítették á t a népet nagyobb rázkódások nélkül, a. 
mennyiben Önköltségi áron folyósított pénzsegélyt a gazdáknak ta 
karmányvásárlásra. Tehát a szász nem pusztult ki rettenetesen elpo
csékolt áron eldobált állataiból, mint a többi erdélyi nép.) 

Megkezdették a falusi próbafejések tartását, és az állati beteg
ségek elleni védőoltásokat. 

Az egyesület további főfigyelme volt a szollá és gyümölcsfa-
tenyésztés, előmozdítása is. Ekkor terjedt el a- i'illoxera, pusztul tak 
a szőllők, ment tönkre sok faluban a nép. 

Az egyesület a kétségbeesett népnek anyagilag is támogatására, 
sietett karöltve a Eaiffeisen hitelszövetkezetekkel, de a fősúlyt az: 
önsegélyre és a szaktudás fejlesztésére helyezte; mindig azt hangoz
tat ta , hogy csakis ezzel lehet a bajokkal megküzdeni. Es hogy igaza 
volt, megmutat ták néhány év múlva az eredmények, mert a kipusz
tul t szőllők helyén ma vagy szép kaszáló és gyümölcs fatelep viral,. 
vagy pedig modernül beállított rekonstruált szőllő zöldellik. 

Az egyesület filloxera-bizottságot állit föl és évi 2000 korona, 
(mely később 4—5000 koronára emeltetett föl) dotációt bocsát ren
delkezésre, hogy a szaktudás fejlesztésével, a szőllősgazdákat a vé
dekezésre kitanítsa. 

Hegyközségeket alakítanak, új szőllőmüvelési kísérleti min ta 
telepeket állítanak föl, az állami közegek (szőllőszeti és borászati 
felügyelők) utasításait pontosan betartják, a szénkénegezés, a pero
nospora elleni védekezésre kényszerrendszabályokat léptetnek életbe, 
szakmunkák ingyenes kiosztásával, szakelőadások és szaktanfolyamok 
tartásával, vesszőnevelő, ojtótelepek fölállításával mozdítják elő a. 
szőllőrekon strukció mun kaját, 

1 Az 1904. évi takarmányinség óriási sokat lendített e téren. A nyo
morúság megtanította őket okosan etetni, takarékoskodni és a szeoskavágót, 
használni, mely eszközt Orendi tanár „die wackere Spanneistaria"-nék (ás. 
éber takarékoskodó) nevez. 
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1902-ben már a legtöbb községbea »rendbea vannak« a szőllő-
termelési bizottság működése után. A hol a talaj az amerikai szőllő-
a lanyra nemi volt alkalmas, ot t pénzáldozatokkal gyümölcsösöket 
létesítettek. A rekonstruált szőllők azután pár év múlva teremni 
kezdettek, és 1902-ben már a termelt bor értékesítésén kellett fára
dozniuk. Ekkor erre vetik magukat. Borkezelési tanfolyamokat 
(Winzerkurzus) tar tanak és a pinceszövetkezeteket (Kellergenossen-
schaft) állítják föl. 1907-ben már 15 ilyen szövetkezetük működik 
az egyesület szaktanára és a Raiffeisen szövetkezetek vezetése alatt. 

A gyümölcsfatenyésztéssel szintén igy voltak. Mig azelőtt a te
nyésztés föllenditésén fáradoztak, később már a gyümölcsértékesí
tés kérdéseit kellett .megoldaniuk. 

1898-tól kezdve nagy mennyiségben osztják, ki az állami gyü
mölcsfatelepékről a vadonccsemetéket, ojtógallyakat és a nemes 
•ojtványokat, de a mintagyümölcsfa iskolákból földmives iskolák és 
falusi iskolakertekből is osztanak ki ezerszámra csemetéket. 

1898-tól kezdve a faiskolák kezelésére kertmunkásokat képez
te tnék ki ösztöndijakkal, faiskolakezelő tanítóknak pénzjutalmakat 
osztanak, utak mentét gyümölcsfákkal beültetik, külföldi kiállítá
sokra gyümölcsöt küldenek, hogy vevőket csalogassauak. 

1902-bea besztercevidéki falvakban — hol a gyümölcsfatenyész
tés leginkább megindult — már 400 waggon gyümölcsöt vittek ki 
külföldi kereskedők 500,000 korona értékben. 

1904, 1905-ben a szárazság mia t t hullott gyümölcsöt stut tgart i , 
frankfurti kereskedők vitték ki almabornak, pár száz waggonnal. 
Más években — ha a külföld az ottani jó termés mia t t nem expor
tá l t — a hullott gyümölcsből ecetet, és almabort készítettek. 

Megkezdték az aszalást is, és gyümölcspálinkafőzést szövetke
zeti, finom árut előállító gépekkel. 

1900-tól fogva a vértetü és időnkint a kártékony rovarok lép
t ek föl, és az erre irányuló védekezésre taní tot ták ki a termelőket, 
füzetek és szemléltető ábrák kiosztásával és szakelőadásokkal. 

A kopár domboldalakat akácfával kezdték ültetni, egyrészt, 
hogy a szakadékos helyeket megkössék, másrészt, hogy a szőllőmü-
velésrc a nagyon megdrágult és gyorsan romló fenyőkarók helyett 
akáckarókat produkáljanak. 

A mezőgazdasági termelésnél fokozott pénzsegélyekkel törnek 
.a haladás további utján előre. 

A vetőmagvak kiosztását folytatják, a gazdákat a, tagosított 
községekben a mesterséges takarmánytermelésre és a fordarendszerü 
váltógazdaságra oktatják, a cement trágyatelepekre és trágyalészi-
szivatlyukra, a vasekékre segélyeket (Praemium) folyósítanak, Seges-
gesváron a komlótermclő szövetkezettel komlóvásárt rendeznek, be
vezetik a fiimagtermelést, (és ezzel kapcsolatban a rétek fűmaggal 
való bevetését, fötujitását saját termésű fűmagjukkal), a mezei egér 
puszt í tásra Löffler bacillussal való ojtást segélyezik, a műtrágya hasz-
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nálatát,1 a cukorrépatermelést,2 a répafej és szelet vermelését, t akar 
mány zását terjesztik. 

A háziipari tanfolyamokat, miután a földmiv. minisztériumtól 
anyagi támogatást nyertek, kiterjedtebben folytatták, mint azelőtt.5 

Kosárfonó tanfolyamok céljaira, hogy ne kelljen a nemes íüzvesszőt 
drága pénzen idegenből hozatniok (ekkor pedig, azaz, ha nem saját 
termésű nyersanyagjukat dolgozzák föl, nincs sok értelme az egész, 
dolognak) füzfatelepeket rendeztek be több helyen. De füzfafonókon 
kivül rendeznek söprükötő, kefekötő, szalmafonó, fafaragó (bükkfából 
szekér stb. alkatrészeket) tehát bognár tanfolyamokat, továbbá kádár 
(pintér, hordókészitő) tanfolyamokat is. 

A szalmafonás eltanulására szakembert hozattak és ily fonott 
háziipari cikkek bevásárlására (mintáknak) az egyesület t i tkárát Bal
mazújvárosra és Nagybányára 1900-ban kiküldöttek. 

Az egyesület összeköttetést t a r to t t fönn a többi magyar társ
egyesületekkel. A gazdasági munkássegély pénztárba tagokat belépe
tet t és helyettük a biztosítási járulékot az egyesület fizette. 

A földmivelési miniszteri székből távozó dr. Darányi Ignác 
»közkedvelt« minisztert, — ki az egyesületet jóindulatú támogatásáé
ban részesítette — igaz bensőséggel búcsúztatják. 

Folytat ták a tanulmányi kirándulásokat. 1909-ben 200 kisgaz
dát vezettek a budapesti tejgazdasági és állatkiálli tásra és onnét a 
Dreher-féle martonvásári uradalomba (hol a kiváló főtiszt erdélyi 
szász származású). 

A tagosításoknál 1909-ben több esetben lépett az egyesület 
közbe, ha arra szükség volt, sőt egy megakadt tagositási eljárást a 
község helyett a kauciót letéve — újra megindítani sikerült. Ujab
ban a szőllőföldek tagosításánál járnak közbe az egyik (szőllőter-
melési és gyümölcsészeti) szaktanár utján. 

A gépek terjesztésére most is folyósítottak praemiumokat és 
segélyeket. 1909-ben a Campbell-féle tárcsásboronákat kezdették a 
gazdakörök vásárolni. 

1 1904-ben Udvarhelymegye Máréfalva községében a gazdák a műtrá
gyát ingyért sem akarták elfogadni azzal: „hogy ha ezen portéka mérges és 
kieszi a kezemet, akkor kirágja a kaszálómon a füvet is", és nem engedték 
meg, hogy a kaszálójukra elszórassam. Az ottani derék, művelt plébános-
úrral egy gazda útmenti kaszálóján titokban, éjjel szórtuk el a műtrágyát és 
csak akkor szóltunk a gazdájának, mikor a műtrágyás földről a termés 
nagyobb lett, mint a trágyázatlanon, tehát gondoltuk, hogy „kibékítjük őt." 

2 Orendi Ottó szaktanár szerint, a cukorrépa háromféle hasznot hoz a 
termelőnek: 1. pénzt a cukorgyártól; 2. takarmányt az állatnak; 3. kitűnő-
termést az utánna vetett gabonában. 

Egy keresztényfalvi kisgazda igy nyilatkozott a cukorrépa termelés
ről: „Én holdanként kapok 200 q cukorrépát, ez kétszáz forint, ami a répá
ból nekem marad takarmánynak, az födözi reá munkaköltségeimet. A répa 
után vetek árpát, abból aratok 22—24 métermázsát." Kell ennél jobb ajánló
levél í 

3 1909-ben 6000 koronát költöttek e célra, és 267 egyén részesült házi
ipari oktatásban. 
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Megmelitésre méltó ujabb két intézménye az egyesületnek: a 
békebiróság és ingyenes jogsegély és a katona-otthon. 

Nagyszebenben 1907-ben a katonaságnál szolgáló szász fiuk 
részére 2 nagy szobából álló helyiséget rendeztek be, hol Ttjságot 
olvashatnak, levelet Írhatnak, sakkozhatnak, a. könyvtárból könyveket 
vihetnek ki, tehát az időt hasznosan tölthetik el — korcsmázas nél
kül. Rendeznek nekik előadásokat, vetí tet t képekkel élénkített föl-

65. ábra. Az erd. szász gazd. egyesület egyik kiállítási díszoklevele. 
Clichét átengedte Szűcs Zsigmond nr a Bacher is Melichár gépgyár magyarországi vezérképviseltje. 

olvasásokat (a Ia Uránia), hogy lelküket műveljék és szaktudásukat 
fejlesszék. 

A másik intézmény a jogi tanácsadás és békebiróság. A béke-
bíróságról dr. Schöpf szászsebesi polgármester dolgozott ki szabály
zatot. A'z ingyetoes jogsegélyt szintén ő látja el aképen, hogy az egye
sülőt szaklapjában közli az egész szász földről hozzá érkezett kérdé
seket és megadja reá a feleletet. A láp most már hetenként jelenik 
meg és igy a kérdésre ínég sürgős esetekben is megkapja rövid időn 
beiül az illető a választ. 
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Az egyesület az utóbbi években a földművelésügyi kormánytól 
is nagyobb mérvű támogatást élvezett (1909-ben különféle segélyek
ben 8500 kor. kapott) de különben is hatalmasíin megerősödött. De 
vele erősödött az ő »leány ín tézet«-e is, a nagyszebeni földhitelintézet, 
mely ma már egész Erdélyben számottevő pénzintézet. 

1899-ben az intézet évi dotációja voll az egyesület részére az 
• évi tiszta, nyereségből 24,20(J korona, 1907-ben 3(5,562 korona'. 1909-

ben pedig 39,711 korona, ezenkívül külön célokra, még 10—15,000 kor. 
1899-ben már volt 132 gazdaköre és 5705 tagja, 1907-ben pedig 

180 gazdaköre és 11,000 tagja az egyesületnek. 
A vagyon volt — dacára a kiosztott segélyek tekintélyes össze

gének — 1899-ben 109,108 korona-, 1908-ban 184,857 korona, 1909-
ben 195,852 korona és évi bevétel volt 1909-ben 76,000 korona, mely
ből 13,000 koronát tettek félre a szükség idejére. Ma tartaléktőkéjük 
(Sparfennig für Zeiten der Not) 156,099 korona.- Ma a vidéki egye
sületek és más szövetkezetek körülbelül 100,000 koronát fordítanak a 
szász mezőgazdaság elősegítésére évenkint. 

Gazdasági szakoktatási intézmények.1 

A mint már a gazdasági egyesület ismertetésénél említettem", 
báróin földmives iskola és egy tangazdaság lett a 60-as években 
fölállítva. 1868-ban Brassóban (mely 1874-ben Földvárra (Marien
burg) le t t áthelyezve) ÍV Barcaság, lR(>9-ben Besztercén WJ ottani 
vidék, 1871-ben pedig Med gyesen, a két küküllőmenti vidék szániára, 
lett a három földmives iskola- fölállítva a szász nemzeti egyetem 
(Kations Universität) pénzéből, és évi jelentékeny dotációjából, részint 
•egyes községek hozzájárulásából. 

A nagyszebeni mintagazdaság 1871-ben lett fölállítva Szeben 
megye és város pénzáldozatából és támogatásával. Ezen mintagazda.-
ság később tangazdaság (Lehrwixtschaft) jellegíi lett, halvány után
zatául a földmives iskoláknak. (Ma már megszüntették, csupán minta-
baromfitenyésztést tartanak fönn. A meglévő Mária- Terézia királyné 
korából származó terjedelmes épületben ma — és ez jellemző — a 
vármegye és város anyagi támogatásával az oláhok tartanak fönn 
alsóbbfoku földmives iskolát!) 

Az iskolák-30—40 tanulóra vannak berendezve, kik mind benn
lakók, tehát intemátuú nevelésben részesülnek. Az iskolák szép, 
modern, elég imponáló épületekkel és ezenkívül 20- 10 hold föld
birtokkal vannak fölszerelve. 

A főcél, hogy kisgazdákat neveljenek, kik az iskola hároméves 
kurzusát elvégezve, ne menjenek »urnák« (pénzügyőr, írnok, stb.) 
hanem térjenek vissza az eke szarvához és maradjanak »Fortschritts 
bauerok«. Evégből az egész tanítás és nevelési eljárás is ilyen szel-

1 A könyvben az. illető helyeken már fölemlítettek után, ezen részt csak 
rövid vonásokban ismertetem. 
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lemben megy végbe, de nagy súlyt helyeznek a szaktudás fejlesztésén 
kívül a tanulók tisztességtudására és nevelésére. 

A tanári testület külön e célra nevelt é.s kitanított szakembe
rekből ós még kisegítő segédtanárokból áll. de tanítanak pl. Medgye-
sen a városi más felsőbb iskoláknál alkalmazott óradíjas tanárok is. 

Az iskolák a tnagy. feir. földmivelésügyi miniszter ellenőrzése 
alat t állanak, tehát az egyébb állami intézetektől nem sokban kii-
löiulHy/.iw'k. 

66. ábra. Föklsáncokra épült ősrégi lovagvár a Barcaságon Földvár községben. 
Eredeti fénykép után. 

Legjobb híreket hallottam a földvári iskoláról, hol székely fink 
is nyertek kiképzést és mondhatom nagyszerű és alapos kiképzést. 

Ha a Brassó felé haladó vonatou-belépünk a szép Barcaságra, 
az ősrégi szép, még a német lovagrend által földsáncokon épített 
várrom, a festői földvári vár közelében láthatjuk az iskola szép piros
cserepes épületeit a zöld falombok között. 

.Még meg kell emlékeznem a gazdasági egyesület szaktanári 
intézményéről, abban is Orendi Ottó szaktanárról, kinek tevékeny
sége rövid idő alatt is nyomokat hagyott a szász falusi gazdálkodás 
terén.1 Orend.it inkább csak jelentéseiből helyesebben előadásaiból 

1 Orendi tanár a botfaltisi cukorgyárhoz ment át ez évben, ami nagy 
veszteség a- gazdasági egyesületre. Távozásakor Sz-ebenben a fcörnyéklwli köz
ségek lakúi bejöttek és fáklyászene mellett vettek tőié bucsut. 

http://Orend.it
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ismerem és a falvakban lá to t t és hallott tevékenységéről. Előadásai© 
olvasva-, mondhatom, — és miután a székelyföldi miniszteri kiren
deltségnél, mint népnevelő intézménynél magam is ilyenforma téren 
működtem, tehát az ilyen munka rettenetes nehéz voltát praxisból 
ismerem — hogy kiváló egyénre lehet belőlük következtetni. 0 a 
helyem, volna, pedig- már fogytán vagyok vele — ideigtatnám egyik 
jelentését, a mit a gazdasági egyesületnek 1908-ban beterjesztett és 
egyik előadását »A takarmánytermelésről«. Népies előadásnak ezeknél 
jobbat nem képzelek. Nem hízeleg a falusinak, hogy bizalmához fér
kőzzön, de finom maró éllel ostorozza a bizalmatlan sunyi »parasztot«, 
és ostorának végére a haladó, nyilt tekintetű »derék paraszt« van. 
kötve. Megfordítja tehát a botot. A jó falusi, a szaktanácsokat Iliiért 
követő, szivünkhöz nőtt »parasztot« ragadja föl, hogy vele a kemény-
fejü, okoskodó, ravasz, de bizalmatlan, urgyülölő, haladni nem akaró 
paraszt kemény koponyáján üssön léket. Első tekintetre furcsa eljá
rás, de igy van. Hogy ez eredményes — a-zt magam a jó székely 
»testvérek« között tapasztaltam. Pedig- a legtöbb e téren működő-
szakember azt tar t ja : »kínáld a parasztnak azt, a mit ő szeret«. Min
denesetre könnyebb ez, mint az előbbi eljárás, melynek veleje az, 
hogy az indolens falusi népet a jobb más községi nép példájával 
kell reávénni a helyes álra. Ezt követi Orendi is, alkalmazkodva a 
községi szellemhez. Egyik helyen szép szóval, másikon - - furfanggal. 

A szász falu legtöbbje megbecsüli és nagy tisztelettel veszi 
körül a kiküldött szakembert. Az előadás végén a falusi szónok ün
nepélyes beszéddel köszöni meg a fáradságot, tanfolyamok bevégez-
tével pedig- közvacsorát rendeznek, a virágokkal és zöld lombokkal 
földíszített, tisztára, föltakaritott korcsma vagy községház nagyter
mében és ünnepélyes fölköszöntőkben ünneplik a velők fáradozó 
»urat«, bncsuzáskor pedig kikisérik tömegesen a falu végére és köny-
nyes szemmel meg »Hoch«-olják azt, ki t megkedveltek.1 

A szaktanár egyik munkaköre a gazdasági gépek megismerte
tése is. Orendi tanár ezt is másképpen csinálta, mint az eddigi élő
déi szokták. 

A gépkiállításon, midőn pl. az arató gépek előnyeit megma
gyarázta, odahozatott igavonó állatokat, befogatott a gépbe, reáült 
és kiment vele dolgozni a pár száz ember előtt. Ekkor azután jelen
tésébe az év végén igy i r ta be munkanapját: »előadást tar tot tam X. 
egyén előtt, i t t és itt, az aratógépekről, azután a gép hasznát és-
munkája! demonstráltam. Dolgoztam vele egy rozstáblán és bemutat
tam a kezelését is«. 

1 A legtöbb szász falunak van külön évi pénzalapja ..vendégellátásra" 
(Kepräsentationskosten). Ezen pénzből ellátja a község az oda ajánlólevéllel 
jövő idegen tanulni vágyó urakat, vagy a község érdekében működő hivatal
nokokat ottani időzése alkalmából, de közebédeket, vacsorákat is rendez. 
A barcasági községekben 600—800—1000 korona van erre évenkint fölvéve. 
Ha azon nem várt eset állana, be, hogy vendég nem jött, tehát a j>énfc-
itnegmaradt, akkor az elöljáróság (nehogy a pénz megmaradjon) rendez év
végével belőle a falunak közvacsorát. 



FÜGGELÉK. 

Orendi Ottó erdélyi szász gazd. egyes szaktanár jelentése a? 
főintézőséghez 1908-1909. évi működéséről.1 

Egy előadással a szép Kisdisznódon 1908. szept. 20-án tartva az Isten; 
szabód ege alat t susogó hársfák árnyékában kezdtem meg második tanári és. 
vándorló működésemet. 

A borjuk fölneveléséről az első évben-, beszéltem, és reámutattam arra, 
hogy az állattenyésztés gyökeres hibája nálunk a borjuk első évének rossz; 
táplálásában, — tehát épen a legnagyobb növekedési idő' alat t — rejlik. 

A nagysinki kerület Szentágotán tartott gyűlésén október hó 20-án 
is a marhafölnevelésről beszéltem ismét abból az alapelvből kiindulva: „az. 
állatnak a száján megy be a fajtája." 

Szászszentjakabon, Beszterce mellett «gy igyekvő munkakedvelő köz
ségben tartottam alkalmilag egy eső miatt elmulasztott határbejárás alkal
mával demonstrációt a szarvasmarha küleméről, megmutattam a fölfuvódás 
elleni készülék és az elles alkalmával használandó készülékek (Trechtenzwinger). 
használatát. 

Egy másik előadás szintén a szarvasmarha tenyésztésről vezetett május 
hó 20-án Kőhalomba, gazdasági gyűlésre-. Ez alkalommal a kőhalmi gazd. 
egyesületi gyűlésről ellentétben a múlt évivel, csak jót mondhatok. Az. 
emberek figyelmesín és érdeklődve hallgattak meg. Sajnos,, hogy ezen. 
kerületből a vándortanárt ritkán veszik igénybe.. 

Az állatbiztosításról múlt évi jelentésemben emlékeztem meg, midőn 
a sinki kerületi gyűlésen Nagysinken tartottam előadást augusztus hó 8-án.. 
Az állatbiztosítást mindenütt kívánják, miután belátják annak fontosságát, 
csakhogy a. dolog lielyes és célirányos megragadása hiányzik. Nagyobb len
dületet nyerne az egész ügy, ha a vándortanár külön a biztosító szövetke
zetek megalakítására lenne kiküldve. 

Április hó 25-én tartottam Alcinán az ui egyházi gazdasági kerület 

1 A jelentés oly originális, érdekes, tanulságos és jellemző, hogy azt 
érdemesnek tartom magyar fordításban leközölni, azon Íriszemben, hogy az: 
olvasók nagyrésze azt oly érdekkel fogja elolvasni, -— amint az azt meg
érdemli. 
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•gyűlésén két előadást: a) a cukorrépa termelésről, b) hogyan kell kinézni 
egy jó községi bikának? — Az alcinaiak ismeretesek, mint nagy bikatenyész-
tők és igy az előadás az elővezetett községi bikán demonstrációval kapcso
latban igen helyén volt. 

A földművelésről ez évben 10 előadást tartottam, 1908. október hó 
3-án a főgyülésen Segesváron beszéltem a takarmány termelésről. Ugyanezen 
thémával foglalkoztam 1908. december hó 20-án Nagysinken, hol 3 napot 
•egymásután eltöltöttem és egy előadást a cukorrépa termelésről, egy mási
k a t a szövetkezeti gabonaértékesítésről, egy harmadikat a talajismeretről tar
tottam. 1908. október hó 16-án Volkányban (Segesvár mellett) vezettem be 
a gazdákat a váltógazdaságba. Evvel kapcsolatban az épen akkor tagosí
tott határ bejárása következett volna, de az első hó, mely elég magas volt, 
•visszatartott ettől. Rudáj község, mely épen akkor lett tagositva, a Seges
vár vidéki gazd. egyesület gyűlésén február hó 13-án ugyanezen tárgyat kí
vánta előadásnak. Az előadás után élénk megbeszélés következett, melyen a 
rudájiak azt állították, hogy az ő földjeik négy vagy ötnyornásos gazdálko
dásra kicsi lenne. Végül még egy megbeszélés következett, a takarmány-
termelésről és trágyakezelésről. A cukorrépa termelésről, amelynek az Alt
lanti ón való behozatalára a botfalusi cukorgyár most fáradozik, több elő
adást tartottam. Többek közt április hó 25-én Alcinán és február hó 7-én 
Szászsebesen. Ezen szászsebesi gyűlésről föl kell említenem a különösen 
kedves és kedélyeik zellemet, mely a szászsebesi gazd. egyesületnél dívik: 
A közös vacsorákon urak és parasztok kitűnő egyetértésben ültek egymás 
mellett, kedélyes beszélgetésben. Igen, ha ez minden szász városban igy 
volna ! 

Előadásaimban különösen kiemeltem a cukorrépa termelés jövedelmező
ségét és reámutattam nagyszerű hatására, az utótermény sikerültére és arra, 
hogy a Barcaság gazdaságát és föllendülését nagyrészben a. cukorrépának 
köszönheti. A nagyszebeni katona otthonban (Soldatcnheim), csak egy elő
adást tudtam tartani november hó 10-én, a talaj és talaj féleségek származá
sáról. Ezen előadás bevezetése akart tenni egy hosszabb előadási ciklusnak. 
Csakhogy a folytatásában — hála a mi parasztjaink tanulási igyekezetének, 
mely engem erősen igénybe vett, — tovább nem juthattam. 

Június hó 27-én alkalmam volt Monarát — hol a szász Miatyánk vé
get ér, — fölkeresni. A határbejárás után, érdeklődéssel meghallgatott clő-
.adásban beszéltem a rétről és legelőről. 

A tagosításról egy igen népes gyűlésen beszéltem Szászdályán április 
hó 4-én, szászok és románok, férfiak és asszonyok, öregek és fiatalok előtt 
arról a kérdésről, hogy egy tagban tagositunk-e, vagy háromban? Az eleinte 
igen heves vitatkozás után a szászdályaiak reájöttek a helyisre és most egy 
tagban tagositanak. Ugyanerről beszéltem 1908. november hó 16-án Kőrösön. 

Yándorutamban még előadást tartottam 1909. július hó 4-én a nagy
szebeni járás gazd. egyesület főgyülésen „újak és legújabbak a gazdaság
ban" tárgyról. A bő anyagból különösen kiválasztottam az új talajművelő 
eszközöket, a tárcsás boronát, az altalaj tömörítőt, beszéltem a talajbakté-
riurnokról, a nedvesség vándorlásról a talajban, vetőmagról és annak terme
léséről, a villamosság hatásáról a növény növekedésére (Elektrosulturen), a 
Demschinsky-féle növénytermelésről stb. 
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Az elmúlt évszakban 10 gazdasági továbbképző tanfolyamot rendeztem, 
közte 2 könyvviteli kurzust. Ezen kurzusok az idén szintén kitűnően bevál
tak, különösen ott, hol azok az egybegyűlt gazdasági egyesület tagjai előtt 
vizsgákkal végződtek. A tanulók buzgalommal és ambícióval tanulnak és 
hamar belejönnek a dologba. Az első kurzust tartottam Brulliján november hó-
23-ikától 1908. december hó 3-ig, 23 tanulóval, örvendetes jelenség volt az; 
esti előadások alatt az asszonyok megjelenése orsóval és rokkával (fonógép) 
ünnepiesen kiöltözve fehér főkötőkkel. Az esti előadás mindenkor ünnepélyes 
énekkél záródott. 

Utánna következett Prázsmár 21 tanulóval, kik azonban igen rendetle
nül jöttek iskolába. A legelőgazda választása és az áldomások jobban érde
kelték őket, mint a tanfolyam. Csak egy tanuló, egy derék férfiú, a l eg 
első gazda a faluban, volt rendszeres tanuló és bejövetelekor egy alka
lommal mondja: „a vacsora már elő volt készítve otthon, a vendégek is 
ott voltak, de mégis otthagytam őket," s további beszélgetésben elmesélte, 
hogy az ő 5 szorgalmas gyermekének köszönheti, hogy ma a tagosítás utáai 
ő a legnagyobb földbirtokos a faluban. Ezt írja föl az egész „káposztawinkli"' 
(Kampestwänkel) a füle mögé. 

Igen! igen! a káposztawinkli! az ő két, egy gyermek, sőt gyermektelen: 
rendszerével. Ezen sikertelenség után, bőven kárpótolt Kádpatak. Öröm; 
volt riézni, amint az én 52 tanulóm sokszor apa és fiu összezsúfolva a» 
szűk iskolapadokban ültek, vagy a földön térdepeltek és szorgalmasan jegyez
tek. Magát az én kis katedra asztalomat is három ember részére kellett 
átadnom. Sajnos, a kurzus i t t csak 8 napig tarthatott , nagyon kevés idő ily 
derék embereknek. Csak egy nem tetszik a derék nádpatakiaknál, hogy ily 
derék embereknek ily kevés gyermekök van. 

Karácsony után mentem Hégenbe és onnan Jakabfalvára tanfolyamokat 
tartani. A jakabfalvi tanfolyamot a nádpataki mellé írhatom. A jakabfal
viak kedves vendégszerető emberek. A kurzus i t t is kitűnően sikerült vizsgá
val végződött, tanulóimnak ragyogott a szeme az örömtől. Vizsga után e g y 
pohár bor és tokány mellett még soká elbeszélgettünk. A következő napon 
mondja egyik tanulóm: „az jó volna, ha nekünk parasztoknak minden évben 
legalább egyszer volna ilyen napunk. A tegnapi nap alaposan fölrázott b e n 
nünket." 

Innen mentem a hegyeken keresztül Péterfalvara, hol 17 szorgalmas-
tanulóm volt. 

I t t Péterfalván láttam és az sokáig fog emlékemben maradni, hogy 
egy jó főszolgabíró mily sokat tehet a járás gazdasági ügyeinek előbbre— 
viteléhen. Az akkori főszolgabíró (most szászsebesi polgármester Schöpp úr) 
kiadta a parancsot annak idején: minden udvaron kell betontrágyatelepet ké-
sziteni. Ma hálásan köszöni .minden gazda az akkori kemény és nehéz-: 
parancsot, mert mind kiváló rendben és gondozásban tartja trágyatelepét.1 

A szép Barcaságon is tartottam egy kurzust. Szászhermányban 1909. 
március hó 21-től 31-ig. Ezen tanfolyam fölülemelkedett a közönséges többi 
továbbképző tanfolyam színvonalán. Csupán a takarmányozástan lett elő
adva rendes iskolai módon- Az egyes tápanyagok, azok értéke és hatása sa 

1 Ez több szász járásban is megtörtént később. 
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takarmányozási szabványok ismertetése. Könyvviteli kurzust tartottam még 
február hó 23-tól március hó 4-ig 1909-ben Nagyekemezön, hol szorgalmas 
munkakedveié' és intelligens falusi gazdákat ismertem meg. Utánna március 
hó 5-tól H-ig Fenyőfalván. A vizsgák mindkét helyen kitűnően sikerültek 
-és nagy örömömre szolgált az, hogy utánna néhány tanuló a könyvvitelt 
kis gazdaságában azonnal életbe is léptette. A fenyőfalvi tanulóim külö
nösen kitüntették magukat a pontosságukkal, amit csak eddig a Barcaságou 
tapasztaltam. Azt hiszem ebben nagy része van elsősorban az iskolában 
bevezetett tornaóráknak, másodsorban pedig a gazdaköri elnöknek: Krausz 
nevű egyszerű parasztembernek. Kihez hasonlót adjon az í)g közibénk any-
nyit, mint homok a tengerben. 

Midőn a múlt évi jelentésemben ezen tanfolyamokról azt jelentettem: 
„ a z ilyen tanfolyamokat igeji értékeseknek tartom elsősorban a parasztok, 
másodsorban a gazd. tanár részére,1' most azt ismétlem és még nagyobb meg
győződéssel hangsúlyozom azzal, hogy a vándortanár működését még egy do
logra kell jobban kiterjeszteni: a határ bejárásokra. 

Nyolc most tagosított községhatárt jártam be legutóbb és ismertem 
meg. A legtöbb helyeu célja volt az előadásoknak: talajvizsgálat, alagcsövo-
zés, rétjnvitás, az új tag beosztása váltógazdaság részére és gazdálkodási 
tervek készitése. 

Ezen legutoljára említett munka az újonnan tagosított községekben 
határozottan egy nagy szükséglet, mert tagosítás rendszeres vetésforgó gaz
daság nélkül, a legjobb üt a koldusbothoz. 

Ilyen irányban működtem 1909. október hó 27-től 30-ig, 30 tervet 
készítettem el és osztottam ki. Jakabfalván március hó 14-től 17-ig, hol a 
tagosítás csak most van folyamatban, tehát csak általános megbeszéléseket 
lehettem. 

Szászhermányon március hó 27-től 31-ig, hol ismét kellemesen lepett 
meg a barcasági erély és alaposság, ellentétben az alt laadi álmossággal 
szemben. Akartam a talajt megvizsgálni, azonnal odaugrott két ember két 
éles ásóval a kezében és 1 percre ki volt ásva egy félméter gödör. Ha 
ugyanezt akartam az Altlandon megtenni, akkor odakiáiltott egyik a másik
nak: „gyere szomszéd és segits," és egy elgörbült rozsdás trágyahányó lapát
tal fölpiszkáltak 15 cm. mély lyukaoskát, mintha a tyúkok kaparták volna 
és elfojtott hangon szól a kérdés: „Na, es et noch net genach?" (na! még 
mindig nem elég?) mintha a földnek ez fájdalmat okozna. 

Április hó 5-től 8-ig voltam Volkányban és kiadtam 30 tervet. Április 
14-től 19-ig Alsó-Idecsben 35 tervet, Apóidon 84 tervet (G nap alatt), Szász-
mái tonfalván 40 tervet. 

Apóidon a tagosítás igen jól ütött ki és az emberek élénk kedvvel és 
vidám szorgalommal mennek az új tagba. 

Alsó-Idecsben a tagbaadás után jöttem 1 évvel és addig már az embe
rek rettenetes rendetlenségben gazdálkodtak. 

I t t láttam roppant előnyét (a negativ példán) antiak, ha a szaktanár 
a tagosítás után a tagbaadáskor lesz azonnal a helyszínre kiküidve, hogy 
őket- még kellő időben útbaigazíthassa. 

1908. október hó 26-án Verd községben egy igen érdekes határbejárást 
csináltam végig. A Wagner-féle birtokot becsültem meg és a gazdakör 
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fölkérésére, az előadás kapcsán az ottani gazdákat kellett fölbizuitnom 
arra, hogy a birtokot vegyék meg. De már az előadásom kezdetén észrevet
tem, hogy a jó emberek arcából azt olvashatom ki, hogy nekik erre sem 
pénzök, sem bátorságuk nincs. De azért a mellényen keresztül mindegyik
nek nagy amerikai óralánc lógott. 

Egy új térre ment át a nagytekintetü főintézőség az idén azzal, hogy 
a kaszálókon műtrágyázási kísérleteket végeztetett. Az egyes kísérletezők
től bekivánt szakszerű jelentések fogják megmutatni azt, hogy a mi paraszt
jaink elég lelkiismeretesek és inteligensek-e ilyen kísérletezésük végzésére. 

Két tanulmányi utat tettem az idén október hó 17-től 19-ig 42 szeben-
vidéki kisgazdával a Barcaságon, és augusztus hó 19-től 24-ig Mezőhegyesen 
a magajáró gőzekék versenyén, honnan szaklapunknak terjedelmes jelentése
met megtettem. 

1909. július hó 1-től a vándortanári teendők mellett, a másodtitkári 
állás és a szaklap szerkesztés teendőivel is meglettem a nagytekintetü fő-
intézőségtől bízva. 

A Raiffeisen hitelszövetkezetek.1 

A szövetkezet i m o z g a l m a k az e rdé ly i szászoknál is c s a k később 
i n d u l t a k meg, a néme to r szág i Raiffeisen szöve tkeze tek e r edménye i 
nyomán . 

Nehéz egy gondo lkodásában , szokása iban e l m a r a d t , a n y u g a t i 
m ű v e l t s é g i sze l lemtő l távoleső, b i z a l m a t l a n népben a szövetkezet i 
e s z m é k e t t e s t t é ö l ten i , megva lós í t an i , akkor , h a a r r a vagyon i l ag á i -
dozn i és felelősséget viselni ke l l . 

A szász nép fogékony a k u l t ú r a i r án t , s ő t az t e r m é s z e t é b e n 
gyökerez ik , szívesen á ldoz közcélokra , d e ő is s o k a t c s a l ó d o t t a 
m ú l t b a n és a Raiffeisen-féle e szmék megvalósítása n á l a is nehézsé
gekbe ü t k ö z ö t t . 

C s u p á n azon v i szonynak — m e l y a nép és p a p j a k ö z ö t t van — 
l ehe t t u l a j d o n í t a n i az t , hogy a Raif fe isen eszmék, és azok m e g t e s t e -
s i t é s e : a szövetkezetek, a szász népné l oly gyor san l é t e s ü l t e k és ügy 
l é t e sü l t ek , a hogyan az a l a p í t ó n e m e s szel leme köve te l t e . 

T u d n u n k ke l l ugyanis , h o g y Raiffeisen ideá i igazán nemesek, 

1 A szövetkezetek évkönyveiből összeállítva. Német neve: Spar und 
Arorschuss Verein. 
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szépek, de az ő szellemében alkotott szövetkezetek pl. a takarék és 
hitelszövetkezetek megvalósítása — nagyon nehéz. 

(Midőn ezt ég}' székely gazdának imgyaráztam, igy válaszolt: 
»nagyon szép az idea, csak azután emberök is kellenek hozzá, a kik 
megcsinálják /«) 

A hitelszövetkezet például osztalékra, nyereségre nem szabad 
hogy dolgozzon és viszont korlátlan felelősséget kell tagjainak egy
másért vállalni! 

A ki ismeri a köznépet, gondolkodását, pénzdologban — a sok 
csalatkozás után — bizalmatlanságát, gyanakodását, a gazdagabb 
és szegényebb közötti óriási válaszfalat, annak a krisztusi felebará
tiságról, testvériességről, ugyan hiába beszélhet — ha az »ő pénzé
ről« van szó. 

Ennek dacára a szász papok, tanítók ezen eszméket a népbe 
mégis beleoltották és a korlátlan felelősségű Eaiffeisen szövetkezete
ket mégis megalakították. Dicséret illeti őket és elismerés a népet. 

Dr. Wolf Károly 1885-ben megalakította az első, és u tána 
még- néhány takarék és hitelszövetkezetet Nagyszeben körüli falvak
ban (az elsőt Nagy csűr községben), teljesen Eaiffeisen ideái és szel
leme szerint. 

1886-ban már 8 szövetkezet működik 249 taggal és a, szövetke
zetek szövetséget alkot, ügyvivő elnökség vezetése alatt . 

1896-ban már 66 szövetkezet működik 1167 taggal, 1906-ban. 
pedig 134 szövetkezet működik 10,026 taggal. 

1909-ben a szám •— mint látni fogjuk — még nagyobb ará
nyokban emelkedett. 

A szövetkezetek számára azonban a vezetőség nem helyezett 
súlyt. Eaiffeisen szellemében dolgozott, midőn folyton azt fíangoz-
t a t t a a gyűléseken, hogy »inkább kevesebb szövetkezet legyen, d a 
jól vezetett és organizált, mint sok, de — gyenge«. 

Másrészt a szövetkezetekkel csupán a falvakban dolgozott. A vá
rosi szövetkezeteket, melyekre a Eaiffeisen altruisztikus szelleme nem 
volt oly találó, (és ezek a SchuIze-Delitsch-féle inkább a takarék
pénztárak — tehát a nyereségre dolgozó — szellemben vezettetnek), 
nem törekedett a szövetségnek megnyerni. 

Erdélyben 1906-ban volt a 220 szász községben 140 községre 
kiterjedő 134 hitelszövetkezet. Tehát 81 községben (37%) nincs még. 
(illetve akkor nem volt) szövetkezetük. (Azóta az arány javult). 

Ezen 134 hitelszövetkezetnek volt 1906-ban 10,026 tagja. 
Ezen állapotokkal kapcsolatba)) ár. Schuller Gusztáv Adolf az erdélyi 

szászok kitűnő tollú és mély tudású irója összehasonlításokat tesz Magyar
ország és Németország szövetkezetei között. Dr, Schullor szerint: . 

Németországban 1905-ben volt 19,323 falusi szövetkezet. Ebből takarék
os hitelszövetkezet 13,184. Németország' Összes lakossága volt ekkor 60.000.000 
lélek, ebből gazdasági foglalkozást, űző 21.500,000 lélek. 10,000 lélekre esik 
ezekből, falusi szövetkezetekből: 9.2, tisztán csak takarék- és hitelszo vette -
zetekből: 6.2. 
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Magyarországban, Hitelszövetkezet van az országban az országi)« közp. 
hitelszövetkezet kötelékében levőkk?l (1956), az ebből különálló szász, hitel
szövetkezetekkel, a különféle más hitel- és takarékszövetkezetekkel, az ipari 
hitelszövetkezetekkel, az erdélyi románokéival (kik már szintén megkezdet
ték a hitelszövetkezetek alakítását), körülbelül 15200. Magyarország összes 
lakossága 20.257,000 lélek. Ebből mező- és erdőgazdasággal foglalkozik 2/s-ad 
— 13.816,000. Tehát 10,000 lélekre esik 1906-ban 2 3 takarék- és hitelszövet
kezet. — Tisztán az erdélyi szászokat alapul véve, a számítás így á l l : 

Van erdélyi evangélikus szász 220,000 lélek, 
ebből leszámítva városi lakost 54,000 „ 
marad falusi szász gazdálkodó 166,000 „ 

Esik tehát ezekből 10,000 lakosra 8 hitelszövetkezet. Aránylag tehát 
fezen szá.mitás szerint kedvezőbb a helyzet ekkor a statisztikai számokban, 
mint magában Németországban. 

1904-ben a Budapesten ta r to t t szövetkezeti kongresszuson 
Kolozsváry Helén úrnő a magyarországi szövetkezetek lassú térfog
lalásának okául a nép tudatlanságát, a gazdasági haladás és fejlő
déstől való tartózkodását és alkalmas szövetkezeti vezérekben való 
hiányt, hozta föl. 

Elismerem mindezeket. De miután magúmnak is kijutott ezen 
a téren Erdélyben a székelyföldi miniszteri kirendeltségnél bőven a 
szervezés munkájából, még saját tapasztalatomból hozzátehetem, hogy 
iegíőbb ok: a magyar (székely) köznép indolens, közömbös volta és 
azon természete hogy nem akarja, vagy nem hagyja magát vezettetni. 

A szászoknál nagy előny ezen a téren a népnek békés természete, 
törvényt és urat tisztelő, tehát bizonyos felsőbbséget elismerő vér
mérséklete, az egyesülésre vérében levő hajlama, főként pedig — a 
jó falusi iskolája. 

Azért mondta Sloltke a német—francia hábornra, hogy azt nem 
a német hadsereg, hanem a német »iskolamesterek« nyerték meg. 
A japán—orosz háború kimenetelének okát is a falusi iskolák pad
jain és falai között kell keresnünk. 

A lelkészek és tanitók szivós küzdelmei i t t is meghozták a 
gyümölcsöket. A nép lelkébe beleoltották: az önsegély, a szövetkezés 
ér/.elét és a gyenge kis csemete mind mélyebb gyökereket vert, ága
kat növesztett és a sokféle szövetkezet és egyesület terebélyes fává. 
növekedett. 

Az erdélyi kisgazda, legyen az akármilyen nemzetiségű, gazdasági és, 
szociális viszonyaiban egészen más megítélés alá esik, mint a. „magyarországi." 

A silány szellemi táplálkozással karöltve jár a silány testi táplálko
zás is. Így azután a népben általában valami elernyedés féle, indolens közöm
bösség, vastag nemtörődömség nyilvánul meg minden okosabb, életrevalóbb 
valami, mondjuk eszmének, mondjuk szellemi mozgalomnak — iránt. így: 
azután ezen lassú, improduktiv életfolyamat mellett tág tere nyilt a pálinka
fogyasztásnak, korcsmázásnak, vásárra- járásnak, egyszóval az ezen élettel 
járó szórakozásoknak, csak a komoly, lüktető munkának nem. 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 20 
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Ezen tünetek nem tesznek kivételt a szász falvakban sem. Főleg ott 
nem, hol a szása románnal és magyarral lakik vegyesen. Elszomorító tünet 
a székely falvakban a föltűnő sok pádinkamérés, mely nyári munkaidőben 
is tele van ordítozó néppel. A gazdaság pedig azalatt mostohasorson tengő
dik. Az alkoholizmus romboló ereje a szorgalmas, józanéletű szász népnél 
is megkezdte munkáját. 

Az amugyis silány föld, a végtelenül elmaradt középkori gazdálkodás 
mellett még gyengébb terméseivel csak siettette az erdélyi köznép bomlási 
processzusát. Néhány silány év rosszabb termése, a gabonaárak esése, a romá
niai vámháborn folytán az erdélyi iparosság tönkremenése, rosszabb állat-
á,rak, a váltó, a pénzuzsora elterjedése, csak lökést adtak a lejtőn való 
haladásnak. 

A nép a civilizátiónak csak a rossz oldalait tartotta, meg, a jók nélkül. 
Miben nyilvánul a falusi parasztság sülyedése és szegényedése? •— 

A birtokviszonyok eltolódásában. A telekkönyv a paraszt tükre. 
A telekkönyv pedig azt mutatta, hogy a földbirtok kicsúszik a gazda 

lába alól. A szász gazda ósdi, elmaradt gazdálkodása, a székely könnyelmű
sége a harmadik népnek, a románnak vált előnyére, roevt ez szerette meg 
az eladó birtokokat és szaporaságánál fogva, most már nemcsak lélek
számra, hanem vagyonosságra is kezd domináló szerephez jutni, — különösen 
a szászszal szemben. Ez az utóbbi évtizedek története. 

Az erdélyi szászság szellemi vezetőinek nemcsak a szász nép 
gazdasági hátramaradottsága ad ta az impulzust a gazdasági szociális 
mozgalmak megkezdésére, hanem a pusztulni kezdő faj lábra állítása, 
vagy mondjuk: — megmentése. 

A németországi, dániai szövetkezeti mozgalmakat minden mű
velt magyar olvasó ismeri a bő leírások és ismertetésekből. Sokkal 
kevésbbé ismerjük az erdélyi szászok ezen a téren — tisztán saját 
erejükre támaszkodó — küzdelmeit. Pedig nagyon érdekesek és ta 
nulságosak. Bőséges irodalmukból és mély tudással, ügyszeretettel 
kiváló tollai írott évi jelentéseikből megkísérlem lehető röviden moz
galmaikat ecsetelni. 

* 

A falusi nép bajainak orvoslására a szászok is a németországi 
példák nyomán a szövetkezeti intézményekhez nyúltak legelőbb. Dr. 
Wolf Károly az alakuló gyűléseken folyton hangoztatja: nem »Univer
salmittel« ugyan ez, de legalább is egy eszköz és egy orvosszer. 

Nagy nehézségeket kellett az útból elmozdítania. Az egyik volt: 
a megindításhoz szükséges üzemtőke előteremtése. A másik: az ilyen 
intézmény kényes, felelősségteljes, szakértelmet kívánó, sok dologgal, 
bajjal, kellemetlenséggel járó — de fizetéssel nem járó — vezetésére 
alkalmas egyének megnyerése. A harmadik pedig: a vagyoni felelős
séggel, de mellékhaszonnal nem járó, az egész intézménnyel isme
retlen, bizalmatlan falusi nép tagokul való megnyerése, hogy a szö
vetkezeteket megindítani, fölállítani lehessen. 

Miután a takarék és hitelszövetkezetek tisztán Ttaiffeisen szel-
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lemében lettek alakítva, i t t pedig kardinális tétel, a kevés osztalék, 
és az üzletrészek után a tagok korlátlan, azaz egész vagyonával való 
felelése igy elképzelhető, hogy mily nehéz tagokat szerezni ilyen 
eszmére. 

ü g y volt i t t is, mint nemrégiben nálunk egyik vidéki takarék
pénztár »griindolásánál«, az összes részvényesek ugyanis olyanokból 
teltek ki, kik csak — kölcsönt akartak »majd« szerezni. 

De a korlátlan — egymásért való — kölcsönös felelősségtől a 
nép azért is félt, mert épen a váltók divatba jövésénél, a »kezesség"-
"ben« családok, utcák mentek tönkre. 

A szövetkezet egyik morális célja: a takarékosság fejlesztése. 
Erre a népet még nevelni, szoktatni, tanítani kellett. A szászok pedig 
erre nagy súlyt helyeztek. Nem a nagy pénzforgalom elérésére, ter
jeszkedésére törekedtek, hanem a belső munkára, a morális ered
ményekre. 

Jelszavuk ez: »a szövetkezetben legyen erő! Ezen erő terjesz
kedjen! De ne kifelé, hanem befelé irányuljon, hogy a szövetkezet 
"belsőleg erősödjék! (Innerarbeit)«. 

Az ő takarék- és hitelszövetkezeteik céljául a következőket tűzték ki: 
a) a falusi uzsora leküzdése: 
b) a gyengék fölemelése, bajokban segély nyújtás; 
c) a takarékosság elősegítése, a népnek belenevelése, ezzel karöltve 

rendhez, pontossághoz, önmérséklethez szoktatása; 
a") hasznos törekvések támogatása, a haladás utjának elősegítése; 
e) szellemi javak gondozása, szellemi táplálkozás nyújtása; 
/) templom (egyház) és iskola támogatása; 
g) közhaszim eszmék megvalósítása; 
li) anyagi javak megtartása és szaporítása. 
Hogy ezen célokat lassanként a valóságban el is érték, azt alig egy 

•évtized alatt az évi jelentéseknél tényleges a/latokkal látom bizonyítva. 
A megalakulás nehézségein átestek. 1885-ben megalakítanak 

néhány szövetkezetet. Az üzemtőkét a nagyszebeni »Allgemeine Spar-
cassa« bocsájtja rendelkezésükre, és tisztviselői a falusi vezetőket 
könyvvezetésre, pénzkezelésre betanították, évenként többször ellen
őrizték őket és a mérleget is elkészítették. 

Addig, mig ezen néhány szövetkezet nem tudott már a saját 
lábán járni — ujai nem alakítottak. »Legyen kevés szövetkezet, de 
jó« volt az elvük. Propagandát egyáltalán nem csináltak. 

Egy év múlva már ezen néhány szövetkezet egy ügyvivő elnökség 
vezetése alat t szövetséggé (Verband) alakult dr. Wolf Károly elnök
sége alatt. Az ügyvivőség célja volt az, hogy a falusi szövetkezeteket 
egységesen vezesse, irányítsa, ellenőriztesse, számadásaikat elkészítse, 
érdekeiket képviselje (pl. cégjegyzésnél a törvényszéknél, adózásnál 
a pénzügyigazgatóságnál) és alakulni akaró új szövetkezeteket meg-
.alakitson. 

A ki a falusi szövetkezeteket ismeri, az tudni fogja hogy a 
törvényszék és pénzügyigazgatóság rendeleteinek mily nehéz meg-

20* 
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felelni. Papok, tanítók a vezetők, kik közül igen kevés ismeri k i 
magát a §§-ok labirinthusai között. A szövetkezetek üzletrésze a 
község vagyon osságához volt mérve. Egyik helyen 20 korona, másikon. 
100 korona. 

Belépett tagok száma variált 17 és 77 között a megalakuláskor, 
4 következő évben már a bizalom erősödött. A tagok megduplázódtak.. 

Takarékbetétnek —- hogy a népet takarékosságra Szoktassák —-
elfogadtak 2 koronát is (akkor még forintot), ép ügy kölcsönt ad t ak 
3—5 forintot is, hogy a szegényen is segíthessenek és a városi taka
rékpénztárba való költséges beutazástól, vagy az uzsorástól meg
mentsék. 

Epen aa ily kisebb pénzkölcsönöknél burjánzik az. uzsora. A falusi 
uzsorás (pl. a székelyeknél még ma is) egy forint kölcsön után hetenként 
egy „piculát" ( = 10 krajcár) szed kamat fejében. Egy forint után tehát 
5 írt 20 krt, ahogyan a nép még ma is forintban beszél és számit. 

— Milyen drága volt ez a kalap? — kérdi egyik székely a másikat. 
— Három korona meg 27 krajcár. — Feleli reá a másik. 
Pénzkölcsönt csak ügy adtak, még a legjobb gazdának is, ha. 

megmondta, hogy mire kell? Haszontalanságra nem adtak, hogy a. 
könii nyel mii adóssá' gcsinálástól Leszoktassák. Lejárt váltót vagy kö
telezvényt nem újították meg addig, mig valami törlesztést nem." 
fizetett. Ezt is azért, hogy az adósság mielőbbi rendezéséve reá -
szoritsák. 

Üzletrészt nem jegyezhetett m é g ' a gazdag sem többet — egy
nél. Ezt azért, hogy a gazdagabb ne birjon több szavazattal, mint a 
szegényebb. Másrészt azért, hogy az üzletrészek után ne áhítozzanak 
nagy osztalékokra. 

A szövetkezet föloszlása esetén a tartaléktökét nem szabad egy
más között fölosztani. A pénz gyümölcsözőleg elhelyezendő, mig-
vagy közhasznú célokra fordítják, vagy újra szövetkezetet építenek. 
reá a kamatok kamatjával megszaporodott összegre, Ezáltal kétféle-
célt érnek el. Nem áhítozhatnak egyes pénzsóvár tagok a tartalék
alapra, hogy maguk között föloszthassák, másrészt egyes vesze
kedés esetén támadt »ellenszövetkezet« nem teheti tönkre a rég i 
szövetkezetet. 

(Ezen utóbbi kikötés különösen fogja érdekelni a székelyföldi, 
falusi szövetkezetek vezetőit.) 

A szövetkezet csupán mag-ára a községre terjeszkedhet ki, szom
széd községekre — nem. Csak így tud megfelelni tuhtjdonképenL 
céljának, igy tud belső intenzív munkára törekedni, ha az egye« 
tagok alaposan ismerik egymást, természetüket, megbízhatóságukat, 
vagyoni viszonyaikat. 

A népet a takarékosságra papok, tanítók előadásokkal is és. 
tettekkel is buzdították, nevelték. A felnőtteket a »Nachtbarschaft«,, 
a fiatalokat a »Bruderschaft«, és Schwesterschaft«, a nőket a »nő
egylet«, a gyermekeket a tanítók az iskolában oktatták. De szoktat
ták is. Takarékperselyeket osztottak ki karácsonykor a kisgyermekek 
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iközött, mélybe az első fényes krajcárt a karácsonyfa a la t t a nőegylet 
te t te a perselybe ünnepélyek mellett. 

Tartottak egy külön egyént, ki há-zról-házra jár t takarékper
selyekkel, a kis gyermekek filléreit összegyűjteni. A boltos kevesebb 
•cukrot adott el, de :a perselyek szaporodtak. A szövetkezeteket a 
vagyonosabb falusi gazdákkal is meg kellett barátkozfcafcni. Ezek nem 
szorultak reá — mint ők mondták — hogy ők a szegényebbet támo
gassák az ő keveservesen szerzett pénzükkel. Jó pár évbe került, mig 
a keresztényi felebaráti szeretet, a »Practische Christeathtim« eszméit 
•ezk is bevették, és önzetlenséggel munkálkodtak a szegényebbekért. 
1887-ben már 12 szövetkezet van a szövetség kötelékében 559 tag
gal, 16,750 forint takarékbetéttel, 1223 kölcsönvevővel, 76,315 forint 
kölcsönösszeggel. 

A szövetség évenként — többnyire más és más városban — 
gyűlést t a r t és ott beszámol az évi számadási eredményekről, — a 
xevisorok számadatai alapján — dicsér, gáncsol, buzdít az egyes 
szövetkezeteknél tapasztal tak alapján és megadja az irányt a további 
működésre. A gyűlésen kitűnő tollal megirt lelkesítő előadásban 
t a r t j a a beszédjét az elnök, a főkönyvelő, és u tána valamely község
nek gazdaságtöiténetét, vagy szövetkezeti téren elért eredményeit 
•olvassa föl, vagy mondja el egy pap, vagy más szövetkezeti főember 
vagy pedig egy egyszerű »Bauer« (paraszt). Mondhatom' oly szépen 
megírt , kerekded, sokszor poétikus dolgozatok ezek, hogy öröm és 
élvezet elolvasni. A célja ezen monográfiáknak az, hogy az »eldugott 
hegyi falvakat az eddigi árnyékban a tudás és ismeret fáklyájával 
meg világíttassák«. 

A gyűlés, melyre 150—200 szövetkezeti tag jelenik meg a szász 
föld távoli részeiből is, tisztelettel, figyelemmel hallgatja vezéreinek 
előterjesztéseit. Urak, papok, tanítók és parasztok sőt ujabban falusi 
nők is a hallgatóság. Ha egy pap — többnyire művelt, külföldi 
egyetemeket bejárt — előad valamit és választékosan, szépen beszél, 
•és tartalmasán, az érthető. 

De odaintetik a falusi szövetkezeti egyszerű embert is, hogy 
mondja el az ő saját szavaival, saját felfogásával az ő községében 
tör tént és tapasztalt szövetkezeti eredményeket. 

A gyűlés végén van az előadás vagy felolvasás. Utána az elnök 
föláll, pár szóban elbúcsúzik a tagoktól, jelzi, hogy most közebéd 
következik, u tána vagy még fölolvasás lesz, vagy valami kiállítás 
megtekintése, vagy tanulmányi kirándulás lesz. 

A közebéden végtelen udvarias, tiszteletteljes felköszöntők hang
zanak el, a finánciák elintézése, az elnökség föláll, vele az összes 
•ottlevők eltávoznak és 1 perc múlva már újra csendben ül a város 
vagy megyeház tölgyfalombbal, virágokkal díszített nagytermében 
az összes közönség, csendben, figyelemmel hallgatva az előadót. 

Tiszteletlenség, kötekedés, civódás, vagy pláne »bortól hevült 
hangulat« — az ismeretlen. Ide igazán csak az jön, a ki á t van hatva 
az eszmétől és a zajtalan tettre, munkára való lelkesedéstől. 
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A szövetkezet fönnállása után 15—20 évre már kezdettele 
kidőlni az épület régi oszlopai. A halál szedte tőlük el a hűséges 
falusi Raiffeisen katonákat. Tisztességben megőszült, sovány, szikár 
szász alakokat. Az elnök az évi jelentés végén kegyelettel emlékezik 
meg a kidőlt oszlopokról. Fájdalmas érzés ez, mert nem osak a ve
zéreik, de a közembereik is fogynak. jVfegszükül a ha tár és a tenger 
dagálya mind szűkebbre szorítja őket a folyton kevesbedoket! Tompa 
csendben szól az elnök szava: »Adjunk kifejezést a mi elköltözött 
Raiffeisen emberünk emlékének — fölállás által« (»Ehren wir das 
Andenken an die dahingegangenen Raiffeisenmänner durch Erheben 
von den Sitzen«) és erre 200 egyén emelkedik föl fél percre ülőhelyé
ről, halott i csendben lehajtott fejjel. 

Jellemző, hogy az évi közgyűléseken akár Szóbeliben, akár más 
vidéki városban tar tatnak azok, a polgári hatóság is mindenkor részt
vesz. Es ez sokkal nagyobb jelentőségű, mint hinnénk. Mert azt 
dokumentálja, hogy a gazdasági mozgalmakat a politikai hatóság is 
támogatja, tehát vele — azaz a gondozására bízott köznép — kenyér' 
kérdésével is törődik. 

Egyik szász polgármester e szavakban fejezte ki a szolidaritást: 
»az eke és toll dolgozzon együtt«. 

A szővetkezetek ezalatt szépen szaporodtak. Az egy ellenőr mel
le t t alkalmaznak másodikat, harmadikat. A szövetkezetek folytonos, 
állandó ellenőrzése kiváló gondját képezi a szövetség vezetőségének. 

A takarékbetétek szépen szaporodnak. Ha nincs rossz termés, 
vagy más gazdasági baj, a. hiteligények kétharmadát a betétekből; 
tudják kielégiteni. 

- Az ellenőrök szaporításával távoleső községekben is tudnak szö
vetkezeteket fölállítani, tehát megkezdhetik a nagyobb propagandát 
és terjeszkedhetnek. 

»Ezáltal távoleső, eldugott új községeket nyerünk meg a szö
vetkezeti eszméknek, és olyan erőket, melyek a falvak közepén eddig 
parlagon hevertek, most fölszabadítjuk, helyükre állítjuk, hogy a 
közjó érdekében működésüket megkezdhetik« —- mondja dr. Wolff. 

Jellemző az évi gyűléseken hangoztatott kijelentések: 
— A nép reményei most már felénk van irányítva — tehá t köte

lességünk érettük dolgozni. 
— A parasztság jólétének emelésével a morálját is javítjuk. 
— A szövetkezet ne a nyereségre dolgozzon, hanem a parasztság 

erkölcsi és szellemi előhaladására. 
A szövetkezetek ennek dacára lassan ugyan, de folytonosan erő

södnek. A folytonos ellenőrzés, a becsületes szigorú vezetés — meg
hozza a nép bizalmát. Félretehető pénzét ot t helyezi el, szükségben 
pedig oda fordul kölcsönért. Fontos ínég, hogy a vezetőség • — pénz-
tárnokot kivéve, kinek évente adnak 25—30 forintot — 10 évig tel
jesen díjtalanul dolgozott a falvakban. Csak 1894-től fogva kezdik a 
napi biztosokat szerényen díjazni. Az elnök tovább is dijtalanuií 
dolgozik. 
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A jövedelemből a tartalékalapot legelsősorban díjazzák. Erre 
föltűnő nagy gondot fordítanak. 

A tiszta nyereséget mindig közhasznú gazdasági, célokra fordít
ják és .másodsorban művelődési és kulturcélokra. A pénzen vesznek 
pl. gazdasági gépeket és kiadják a tagoknak, vagy a falusi gazdakör
nek csekély dij mellett használatra, vagy műtrágyát, vetőmagvakat, 
tenyészállatokat szereznek be és olcsóbban adják á t a tagjaiknak, 
vagy a kulturcélokra költik, pl. némely községnél vízvezeték, fürdő 
létesítése, vagy dalárda, zenekar stb. beszerzésére segélynyújtás által . 

Sok esetben az egyházat, templomot segítik vele, mert hiszen 
az egyház is leányának tar that ja a szövetkezetet, mert a legtöbb he
lyen a pap az elnök és a templomi épületekben ád hajlékot iroda
helyiségnek. 

A hitelszövetkezetek üzleti eredményei. 
Említettem már előbb, hogy a szász falvakban létesített és a 

nagyszebeni általános takarékpénztár ál tal támogatott hitelszövet
kezetek már az első időkben szövetséget alkottak,. közös vezetés a la t t 
állanak, és igy ezen'szövetség pénzügyi és statisztikai eredményeit 
fogom röviden ismertetni.1 

Az első hitelszövetkezetek 1885-ben alakultak Szeben környéki 
falvakban, 1886-ban már ezek szövetséggé alakultak. 

Szövetkezet volt : 
1886-ban 11 szövetkezet 367 taggal 4,800 kor. üzletrésszel 
189t-ben 16 861 ' i 14,827 , 
1895-ben 49 2921 „ 40,160 , „ 
1903-ban 67 .5424 „ 74,352 , 
1905-ben 99 7652 ., 199,445 „ 
i909-ben 147 11,526 y> 174,065 , 

'A takarékbetétek és kölcsönzött összegek voltak: 
váltóra kötelezvényre 

1888-ban 16,750 kor. 76,315 kor. — kor. 
1894-ben 470,906 . 478,732 „ 278,698 „ 
1905-ben 3.284,991 „ 2.026,i7ő „ 2.910,553 , 
1909-ben 6.446,355 „ 949,731 , 7.336,986 , 

Ma a 1.47 hitelszövetkezetnek évi forgalma 11.000,000 korona. 
A mint már emiitettem, a hitelszövetkezetek szemei nem az 

üzletre, mint inkább az erkölcsi hatásra és szellemre voltak irányítva. 
Lassan akartak tér t foglalni, de ott azután biztos alapon állani. Nem 
is hallottam más esetet egynek kivételével, hol a szövetkezet meg-

1 Röviden azért, mert helyszűke miatt részletesen már ki nem terjesz
kedem, noha, a kiváló szociális érzékkel és gyönyörű tollal megirt évi jelen
tések hálás anyagot adnának reá. 
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bukott volna, ott is, csak egy vezető visszaélése miatt. (Vigasztalásul 
hangsúlyozzák a jelentésben, — hogy az illető nem volt — Szász!) 

Sok panasz hangzik a cégjegyzési költségek magassága, és a 
törvényszékek és pénzügyigazgatóságok által okozott nehézségek (évi 
mérleg beküldése stb.) miatt. (Ez általános panasz mindenütt. Nem 
is helyes, hogy egy pár száz körömit forgató, pl-tejszövetkezet ugyan
azon illetékekkel legyen megterhelve, mint egy milliókat forgató 
pénzintézet.) 

A lassú haladásnál a nép bizalmát akarják fölkelteni, és a taka
rékossági szellemmel karöltve, a munkakedvét fölébreszteni. A jöve
delem nagy részét tartalékba helyezik — rossz időkre. A tiszta jöve-

.delem nagy részét kulturális célokra fordítják, 
i i 1889-ben már a 14 szövetkezetnél a forgótőke nagy részét a 
"betétekből tudják födözni. Az évi közgyűlésen, mint szégyenfoltról 
•emlékeznek meg arról, hogy egyik szövetkezet a tiszta nyereséget 
nem közhasznú célokra akarta fordítani, hanem egymás között föl
osztani. 1890-ben már megkezdik a szövetkezeti házak (népházak) 
építését és a gazdasági előadásokra, gazdasági szakirodalomra, nép
könyvtárakra kezdenek áldozni és a falusi népházakban olvasó szo
báka t rendeznek be. 

Ekkor már a szövetkezeteket 3 ellenőr vizsgálja fölül és az 
»Allgemeine Sparcassa« 1600 koronát ád a központnak "évi! segélyben 
az ellenőrzési költségekre. Eddig az egyes szövetkezetek az;;cllenőr-
zésre évi fix összeget fizettek, de nem futotta a kiadásokat. jMost 
már a falusi szövetkezet nyereségükből százalékos hozzájárulást fizet
nek, így a terheket a gyengék vállairól az erősebbekére hárítják át. 
A szigorú ellenőrzésre nagy súlyt helyeznek. 

1903-ban már a bizalom erősödése abban is nyilvánul, hogy 
oláhok is jönnek pénzbetétekkel, noha őket tagoknak nem fogadják 
be. A központi ta,nács tagjainak, kik messze falvakból jönnek be 
évenként többször gyűlésekre, 1904-től fogva megfizették az vdiköltsé-
get. (Tehát 18 évig teljesen ingyen, sőt ráfizetéssel dolgoztak!) 

1904-ben a szövetség — már az évi jelentésekből is látszik — 
szövetkezeti ügyvivőnek alkalmazza dr. Schuller Gusztáv Adolf 
lelkészt. Ettől fogva új irány és intenzivebb munka kezdődik meg. 
E kitűnő férfiú szelleme és keze látszik meg mindenütt. Az anyai n-
tézet (az ált. tak. pénzt.) is fölemeli évi dotációját 2000 koronára. 
Ettől fogva már — noha az Ínséges év miat t a kölcsonvevők száma-
tetemesen megszaporodott — a betétek is jelentékenyen emelkedtek 
"Ügy, hogy a szövetkezetek a forgótőkének kétharmadát tudják for
gatni saját pénzükből és csak egyharmadát kell az ált. tak. pénz
tártól kivenni. 

Belépnek tagul a budapesti magyar gazdaszövetségbe, és szo
rosabb kapcsolatba lépnek a szász gazdasági egyesülettel. Vándor
gyűléseikét együtt tart ják vele és a két vezetőség is egyöntetűen, 
indítja, gazdasági akcióit. Az eredmény a falvakban —• meglepő. Meg
kezdik a fogyasztási szövetkezetek létesítését, figyelmet fordítanak a 



313 

birtokviszonyokra ős megkezdik a szász kézben levő birtokok meg
mentését, eladó birtokok visszavásárlását, parcellázást. A falusi szö
vetkezeti vezetők részére Szebenben fi napos kurzusokat tartanak. 
Az anyaintézet évi dotációját is emeli (2200 kor. revízióra, 800 kor. 
egyébb segélyekre). 

1906-ban már 9 revizor működik, anyaintézet 4200 kor. szub
venciót ád (1907-ben 5000 koronát) takarékbetétek 4 millió koronára 
szöknek föl, évi vándorközgyülések a vidéken egész ünnepélyekké 
növik ki maglikat (Vereinstag) és Raiffeisen eszmékkel telnek meg 
az eddig elzárkózott falvak is. 

A bevált könyvvezetési tanfolyamokat folytatják, most már egy 
évben kétszer is tar tanak 24 és 31 résztvevővel. A falvakba visszatért 
és szövetkezeti eszmékkel teleszívott lelkek, otthon a falvakban lesz
nek szóvivői az önsegély eszméinek. 

Az előbb közölt statisztikai adatok mutatják az utóbbi években 
fölszökő rohamos haladást az anyagi téren. De talán ennél sokkal 
erősebb a szellemi, melyről (helyszűke miat t) most már csak röviden 
emlékezhetem meg, 

A hitelszövetkezetek erkölcsi eredményei. 
Hogy a szövetkezetek a nép között erkölcsi szempontból mily 

•eredményeket szültek, azt számokban nem lehet kifejezni. Inkább csak 
•a sorok között lehet arra következtetni, vagy még jobban az elért 
erkölcsi eredményekből — látni. 

Csak egy példát hozok föl erre. A szövetkezeti évkönyveket figyelme
sen átnézve, meglepődtem azon, hogy a nagygyűlésen, a vezetőség által 
adott tanácsokat, intelmeket, figyelmeztetéseket és ritkán megrovásokat, mily 
nagy figyelemben részesítették a hallgatók is és a szövetkezetek is. Figyel
tem a következő év jelentésére és statisztikájára és meglepődtem, hogy 
miként küszöbölték ki a hibákat egy év lefolyása alatt. Mutatja ez is azt, 
hogy a nép mily bizalommal van a vezetősége iránt és az attól hallott inte
lem szerint is rendezi be odahaza szokásait, eljárásait, (csak az egy gyer
mekrendszerben nem akar tágítani, mert abba beleszólásuk van — az asszo
nyoknak is). 

Egy másik eset: A székelyföldön a sok gazdakör és szövetkezet alakí
tásánál, a gyűléseken magam is szoktam idézni azon elcsépelt, de még a jó 
székely bácsiknál ismeretlen példaszót, a szövetkezés előnyeinek ecsetelésé
nél, amidőn az apa halálos ágyán összetartásra inti fiait azzal, hogy az oda
hozott kis gyenge vessződarabokat egyenként eltudta tördelni, míg azokat 
összekötve, már nem. Tehát az egyes ember megtörik a sors csapásai alatt, 
íi másokká! társult ember már nem. Meglepődtem, hogy ezt egy szász falusi 
gazdának mesélve, félbeszakított és ő folytatta tovább. Tehát már jól 
ismerte, sőt ő akarta nekem ezt elmesélni. 

A szövetkezetek a falu népét és gondolkodásmódját egészen 
átalakították. Az emberekben a krisztusi felebaráti szeretet, a taka
rékosság, az önsegély érzete, a szorgalom és munkakedv — határo
zottan kifejlődött. 
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1907-ben volt a tagok között (9632): földműves 9344, tanító 
207, kézműves 148, pap 123, közigazgatási hivatalnok 63 (köztük 
1 főszolgabíró, 61 jegyző), kereskedő és korcsmáros 77, orvos 9, állat
orvos 2, gyógyszerész 11, nagyobb birtokos 9, iparos 6, erdész 5, 
postamester 4, ügyvéd 2, mérnök 1. 

A vezető elnökök között van: pap 91, földmives 24, tanító 6, 
jegyző 4, segédpap (Prediger) 2, kereskedő 2, orvos 2, gyógyszerész 
1, nagybirtokos 1, erdész 1. 

A pénztárnokok között van: földmives 97, tanító 29, kereskedő 
3, pap 2, segédpap 1, postamester 1, útmester 1. 

Meglepő a közönséges földmivesek nagy száma a vezető állá
sokban. Ez mutatja azt, hogy a köznép intelligens és megbízható 
még ily nagy pontosságot és becsületességet kívánó munkára is. 
A papok és tanítók nagy száma nem meglepő az előtt, a ki e Könyvet 
elolvasta. Már nagyobb figyelmet érdemel a közigazgatási tisztviselők 
résztvéte a gazdák szövetkezeti mozgalmaiban (bárcsak másut t is 
igy volna!), továbbá a tanultabb úri egyének együtt működése a pa
raszt osztállyal! (Ez különben a szászoknál általában igy van. Igaz 
az is, hogy a szász paraszttal, (hol nem sértés ezen szó, m e r t ő 
ezalatt földmivelőt é r t 1 ) a ki intelligens is és tisztességtudó modorú 
is : egészen kellemes is elbeszélgetni.) 

A hitelszövetkezetek különben a gazdaság' minden ágában mű
ködnek karöltve a gazdasági egyesülettel. 

- »Ök adják a tanácsot — mi pedig hozzá a kalácsot« mondják. 
A falusi hitelszövetkezet évi nyereségéből dotálja a gazdakört. 

A szövetkezet vesz gépet, átadja a gazdakörnek, hiszen a tagok mind
kettőnél ugyanazok. A gazdakör tanfolyamot tar t , a szöv. adja hozzá 
a pénzt. A gazdakör szőllővessző iskolát állit föl, vagy vesszőt vesz, 
a szöv. adja a pénzt és állit föl vincellért. A gazdakör tehenekei 
vagy takarmányt vesz, a hitelszövetkezet adja reá a pénzt. A gazda
kör összegyűjtött filléreit viszont a hitelszövetkezetnek adja á t ka
matozás végett. 

Es igy tovább — minden olyan ténykedésnél, melyet a gazda
sági egyesületnél részletesen fölsoroltam — a kivitel előtt a hitel
szövetkezet ajtaján kopogtatnak. És az megnyílik előttük épugy, mint 
a szövetkezeti pénztár ajtaja is — ha közhasznú gazdasági, vagy 
kulturális célról van szó. 

»A mi szülőnk — irja dr. Sclnxller — az Allgemeine Sparcassa. 
A többi más szövetkezet pedig" a mi testvérünk. Mi vagyunk az idő-
sebbik, a Baiffeisen szövetkezet. Mi már vittük valamire, saját házunk, 
udvarunk van, tehát a gazdaságunkba vesszük az öcséinket, és addig 
segítjük, gazdálkodunk vele, mig maga lábán járni megtanul. Akkor 
azután kiadjuk neki az anyai örökségből illető részt és önállósítjuk, 
hogy ezentúl ő is a, saját gazdája legyen«. 

1 Hisz maga Bismark is egy gyűlésen mellére ütve, szólt oda a vitat
kozó ellenfeleknek: „Én vagyok Németország első parasztja." 
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A fogyasztási szövetkezetek. 

Ezen hasznos intézmény bővebb ismertetését talán elhagyhatom, 
hiszen a Magyar gazdaszövetség és a Hangya működését ma már 
minden műveltebb kisgazda is ismeri már. így csak röviden ismer
tetem, az erdélyi Raiffeisen hitelszövetkezetek ezen ,>leány« intéz-
ményét(Consumvereine). Az erdélyi szászoknál. elég csodálatos, hogy 
a fogyasztási szövetkezetek létesítése oly későn indult meg. Hogy 
miért fogtak oly későn (1905-ben) ezen intézmények létesítéséhez, 
annak ők kétféle okát adják. 

Az egyik ok az, hogy a falvakban a boltok és italmérések a 
legtöbb helyen elég becsületes — szászok kezeiben van, tehát a szo
kásos panaszok (az uzsoráról stb.) nem igen hallatszottak, de viszont 
nem is ösztönözték a vezetőséget arra, hogy a népet a körülfogó 
»karraokból« kiszabadítsa. A másik ok az, hogy a falusi vezető egyé
nek a gazdakörrel, hitelszövetkezettel, a falu gazdasági, (tagosítás-
stb.) ügyeivel ügy le vannak már kötve, hogy még egy új intézmény 
terhét a vállaikra rakni nem lehetséges. (Ugyanezen esetet tapasz
taltam a Székelyföldön is, h-ol a lelkészek, tanítók azon része, ki az, 
önzetlen népjóléti munka terhét vállalta: később már majd összeros
kadt a »felebaráti terhek« viselésében.) Jó falusi vezető nélkül pedig: 
ilyen intézményt fölállítani •— kissé meggondolandó. 

1901-ben azonban, a Budapesten tar tot t , illetve a Magyar gazda
szövetség által rendezett nemzetközi szövetkezeti kongresszuson nyert 
impulzus nyomán az erdélyi szász vezetők is nekiláttak a fogyasz
tási szövetkezetek szervezésének. A kongresszuson résztvett vezetők 
azon elhatározással tértek haza, hogy eaen új irányban most m á r 
teljes erővel fognak munkálkodni. 

A fogyasztási szövetkezeteket a Raiffeisen szövetség vette kar 
jaiba ős pénzügyi és erkölcsi téren is ő vezeti őket. 

A szász Raiffeisen szövetség belépett tagnak a budapesti Magyar 
gazdaszövetségbe és teljesen gróf Károlyi Sándor szellemében léte-

^Z^^ZT „HANGYA" a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete. Z z ^ ^ z ^ 

Aki községében fogyasztási szövetkezetet akar létesíteni, mielőtt a mozgalmat megindítaná, for
duljon útbaigazításért bizalommal a „ H A N G Y A " , a Magyar G a z d a s z ö v e t s é g f o g y a s z t á s i é s 
ér tékes í tő s z ö v e t k e z e t e , Igazgatóságához: 

v^—- B u d a p e s t , IX. ker., K ö z r a k t a r - u t e a 34 . s z á m . -—*** 
A „HANGYA" kötelékébe ina már körülbelül 900 működő fogyasztási szövetkezei laríOiik, a 

melyek alap- és tartaléktökéje 4V> millió koronára rug. Évi forgalmuk pedig meghaladja a 28 millió koronát: 
Aki a falu népének jó szolgálatot akar tenni s ügy anyagi, mint erkölcsi érdekeit elő akarja moz

dítani, létesítsen fogyasztási szövetkezetet A fogyasztási szövetkezetek révén a fogyasztó közönség jobb 
és olcsóbb árucikkekhez juthat. 

A „HANUYA" mindenhova költségmentesen küldi ki megbízottját, almi fogyasztási szövetkezet 
van alakulóban, s a mozgalom vezetőit akár élőszóval, akár írásban, kimerítően tájékozta ja minden 
szükséges teendő felöl. 



316 

siti és vezeti a fogyasztási szövetkezeteket (habár nem a Hangya 
kötelékében létesiti azokat). Az első szövetkezetet 1905 októberben 
.állították föl Kisesür községben (Szeben ni.). A következő évben már 
volt 17 szövetkezet 882 taggal, 12,249 kor. üzletrésszel. 1908-ban már 
37 szövetkezet működik 2150 taggal, 26,812 kor. üzletrésszel. 

A szövetkezetek árubevásárlási összege volt 504,503 kor. mely-
"ből a központtól beszerzett áruk értéke 59°/o, míg idegen lielyékről 
közvetllenül a falusi szövetkezetek ál ta l beszerzett áruk értéke volt 
á l °/o (dohány, só, "bélyeg, italok). 

A szövetkezetek áruforgalma aránylag nem sok, mert a. taka
r é k o s szász nem költ annyi t , mint a könnyelmű, mulatni vágyó 
székely, nem szólva az oláhról, mely sokszor hónapokig kenyéren, 
bagymán él. A szász már inkább szalonnát eszik, mint az ősi hazájá
éban lakó mai német nép is ezen ételt becsüli nagyra. Szeszes italt 
pedig a szász nem igen fogyaszt. így azután egy szász falusi fogyasz
tási szövetkezet forgalma meg sem közelíti egy ugyanolyan nagy 
iszékely szövetkezet forgalmát. 

-Mint jellemző esetet fölemlítem azon megtörtént két udvarhelymegyei 
székely falu esetét, hal aj fogyasztási szövetkezetet állított föl a Hangya. 
A vezető elnök (egyik pap, miásik jegyző volt), arra gondolva, hogy nála 
.többször vendégek lesznek, reíidelt tengeri pisztrángot (olajban), a másik 
faluban pedig az elnök tokaji szomorodni bort. Mindkét úr ezt inkább a 
helyi intelligencia részére renc-lelte — tartaléknak. Mily nagy volt azonban 
sx meglepetésük, mikor vendégeik érkezve, a szövetkezetbe küldött kis cseléd 
-azzal jött vissza, liogy: „a boltos úr azt üzeni, hogy már nincs belőle, mert 
már az Amerikából megjött Székelyek a tokaji bort is, a halakat is elfo
gyasztották." 

Nagyszebenben központi áru és anyagraktárt állí tottak föl és a 
falusi szövetkezeteknek onnét küldik a szükséges árukat. A mely szö
vetkezet kevesebb árut vesz a központtól mint az áruforgalom 80 °/o-a, 
•azzal 100 K-t és az ellenőrzési költségek visszatérítését fogják megfi
zettetni , esetleg a kötelékből kizárják. A fogyasztási szövetkezeteket 
ugyanis közös szövetségbe tömöritették, és a Nagyszebenben fölállí
to t t központi vezetőség (és áruraktár) felügyelete és ellenőrzése alá 
lielyezték, viszont ezen központ is látja el őket forgótőkével. íiven-
kint kétszer a falusi üzletvezetők részérc kezelési és könyviteli tan
folyamot rendeznek és csak ezen tanfolyamot végzett egyének lehet
nek a falusi fogyasztási szövetkezetek vezetői és tisztviselői. (1909-
ben 31 tanfolyamost tanitoftak ki, kik közül volt 2 lelkész, 2 tanító, 
1 kereskedő és 26 földmives'.) 

A szövetkezeteket i t t i s azon szellemben A'ezetik, hogy nem a 
nagy haszonra néznek, hanem a szolid üzletre. Miután majd mind 
•csak a tagoknak árusítanak, így a nagy hasznot a tagok zsebéből 
vennék ki. 
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Állatbiztosító szövetkezetek. 

. Az állatbiztosítás intézménye az erdélyi szászoknál már igen 
régi. Igaz, hogy csak primitiv formában, de ügy oldották meg a kér
dést, hogy a falvakban »Nachtbarschaft«-ok szerint összeállottak a 
gazdák és az egyes gazdának az állat elhullása által szenvedeti kárát, 
a Nachtbarschaft minden tagjára kiterjesztették, azaz a beteg; 
marhát, ha húsát ki lehetett mérni, levágták, és bizonyos becsáron 
minden gazdának kellett a húsból vásárolnia, hogy a »veszett fejsze 
nyele« megtérüljön,1 h a pedig az á l la t elhullott, akkor bizonyos kár
térítést fizetett mindenki a károsult gazdának, hogy kárát pótolja. 

Az idea nagyon helyes, mert hisz a mai modern állatbiztosítási 
intézmények is azon elven alapulnak, hogy az egyes ember kárát az 
összességre kiterjesztik. Minél több a tag", annál kevesebb »rovatai« 
esik egyre, tehát annál kevésbbé érzi meg az összesség, az egyes 
ember kárát. Az erdélyi gazda sok állatot tart , de kevés értékűt. 
A fehér marha egészséges szervezete miat t nem hullott el oly nagy 
számban (habár helyenkínt a medve és farkas kártételek igen tekin
télyesek), de a végtelen sok bajnak ki tet t bivalyok miatt (bivalyvész. 
esetén, mely állítólag rokonságban áll a sertésvésszel, sokszor egész 
falu bivalya kipusztul), minden bivaly tartó gazda áhítozik egy okosan. 
beállított állatbiztosítás iránt. (Főleg olyan iránt, hol biztosítás. 
legyen, ö kártérítést kapjon, de ő — ne fizessen!) 

A nagyszebeni gazdasági egyesület már a 90-es évek elején fog
lalkozott e kérdéssel, föl is akarta az állatbiztosító szövetkezeteket. 
(Viehversicherungs Genossenschaft) állítani, de a kereskedelmi tör
vény minden biztosítással foglalkozó társaságtól 100,000 í r t (200,000-
kor.) biztosítékot követel, tehát a drága föltételek miatt ez elmaradt. 
így, hogy a kérdést megoldhassák, a Kaiffeisen hitelszövetkezetek 
ügykörébe uta l ták azt át , ügy hogy nem önálló szövetkezeteket ala
kítanak, hanem (a temetkezési egyesületek példájára) »segítő egye
sületeket állatkárok esetére« (Hilfsvereinen für Viehschädeu). 

(Megkísérelték még a, vármegyékkel készíttetni olyan szabály
rendeleteket, mellyel a kötelező állatbiztosítást bevezethessék. De-
éhez a kormányhatósági jóváhagyást nem nyerték meg.) 

Erre azután a hitelszövetkezet központi vezetősége vette ke-
zéeb az ügyet és a kellő állatelhullási statisztikák összegyűjtése és 
a külföldi állatbiztosítási eljárás alapos tanulmányozása után brosú
rákban, előadásokban ismertette a kérdést és buzdította a falusi 
szövetkezeteket állatbiztosító szakcsoportok (Yiehrcrsichernags 
Abtheilungen) alakítására. A hitelszövetkezet, mely ezt bevezeti, 
összes tagjait belépteti az állatbiztosításba, az állatokat becsárban., 
biztosítja (idegenek és nem tagok állatjait nem veszik föl) és az. 

1 Ilyenféle a székely községekben a „szerre" (sorrend szerint) való. 
kivágás is. 
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éautáa fizetendő illetékeket külön kezelvén, abból íizeti ki a kár
térítéseket is. Ha most a befizetett összeg nem födözné a kiadásokat, 
akkor a hitelszövetkezet tartaléktőkéjéből fizeti ki a hátralékot. 

1904-ben 2 község alakította meg ezen szakcsoportot, Almakerék 
•és Magyaros. (Minden állatnemre külön pénzalapot teremtettek, a 
lovaknál, marháknál maradt fölösleg, a bivalyoknál reáfizettek.) 

1908-ban még megalakult Báványkuton. 
A dolog azonban nem öltött nagyobb mérveket» noha az állat

biztosítást minden faluban óhajtják, szeretnék, de ügy vannak vele, 
mint Orcndi tanár mondta: »másként kellene a dolgot megfogni«.1 

Még mint egy speciális dolgot megemlítem, hogy a szászok az 
állatbiztosításnak még egy ősi nemét vezették be, az oláh nevű 
Felelat-intézményt. A sok állattolvajlás miat t ugyanis az oláh pász
torokkal olyan szerződést kötnek, hogy az ál lat elvesztéséért vagy 
elpusztulásáért (medve, farkas pusztítás) az oláh pásztor szavatol. 
(L. Lásd Közlegelő cim a la t t 129. stb. oldalakon.) Erről különben 
.más helyen már bővebben megemlékeztem. 

Pinceszövetkezetek. 

A bortermelő vidékeken a 80-as és 90-es években a hitelszövet
kezetek a borértékesítés föllendítésére megalakították a pinceszövet
kezeteket (Kellerverein). 

A 90-es évek elején volt 4 községben, Összesen 215 taggal. A jó 
borértékesítés idejében elég virágzók voltak és még néhány község
ben áll í tottak is föl ilyen szövetkezeteket, de fényes eredményeket 
nem tudtak elérni. Ennek az oka volt részben a filloxera, a peronos
pora, nagyrészben pedig — a tagok megbízhatatlansága, az »emberi 
vonás«. így habár nagy érdemük volt a szőllőtermelés és bortermelés 
terén, megállni még sem tudtak és egymásután likvidálni voltak 
kénytelenek. 

Ma már csak egy működik, Szászivánfalván (Eibesdorf) 49 tag
gal, 1558 kor. üzletrésszel, de miután ez a múlt évben is 3311 kor. vesz-

1 Ez természetes is. Ma Magyarországban nem tanácsos másként állat
biztosító szövetkezetet alakítani, mint ügy, hogy „hátsó biztosító ajtó" legyen 
a falusi szövetkezet mögött. Azaz, épen az a baja az ilyen biztosító társu
latoknak, hogy addig, míg nincs nagyobb elhullás, — addig nincs baj. T>e 
épen akkor van azután baj, — ha baj van. („Baj van, ha a vájton haj van." 
mondja Fülöp Áron jóhirnevü székely iró.) Azaz épen a nagyobb elhullások 
esetére nincs megvédve a kis gyenge falusi szövetkezet akkor, ha az a bizo
nyos hátsó ajtó: a viszontbiztosítás nincs meg. Azért nem ajánlható, hogy a 
magyar kölcsönös állatbiztosító társaság {Budapest, Üllöi-ut 9. II. emelet) 
nélkül, valaki biztosító szövetkezetet létesítsen. Én Udvarhelymegyében majd
nem minden tejszövetkezettel kapcsolatban létesítettem ilyen állatbiztosító 
szövetkezetet, de mindet a budapesti társasággal szoros kapcsolatban. Ma 
már a székelyföldi miniszteri kirendeltség Erdély többi megyéiben is egy
másután állítja föl ezen szövetkezeteket. 
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teséggel, 1908-ban pedig' nyereség nélkül zárta le mérlegét, való
színűleg ez is bezárja a »boltot« és beleolvad az ottani hitelszöwt-
kezetbe, mint többi elődei tették, SZÍVÓS, ernyedetlen munkásságuk 
dacára. 

Megkezdték a borértékesítés szervezésére az előmunkálatokat 
pincészetek (Winzerei) és egy központi borpince létesítését, de ezen 
mozgalmuk is elaludt. Ezen a téren csupán negativ eredményekkel 
lehet csak beszámolni. 

Alkalmi társulatok. 

A 80-as és 90-es években több faluban alakultak olyan társu
latok, melyek a létező gazdasági bajok orvoslására tömöritették a 
falusiakat. így több községben alakultak gépbeszerző szövetkezetek 
(Genossenschaft zur Anschaffung landw. Maschinen nnd Geráthe), 
gabonaértékesitö szövetkezetek (Fruchtverkaufsgenossenschaft) rend
szeres szabályzatok és részjegyfizetés mellett, a hitelszövetkezetek 
kebelében. 

Mikor azután a későbbi időkben ügy a szász gazdasági egyesü
let, mint a Eaiffeisen hitelszövetkezeti központ megkezdte az inten
zivebb munkát és a falvakban is éreztette befolyását, igy a kisgaz
dák már az erős intézmények vállaira támaszkodhattak és nem sok 
értelme volt annak, hogy ők magok ily gyenge erőkkel (inkább több 
jóakarattal, mint eredménnyel) szervezkedjenek. Érdekeiket megvéd
ték és »hónuk alá nyúlt« a két hatalmas intézmény, mely ma, mint 
egy Gulliver áll a sok apró, hemzsegő, szorgalmas hangyabolyok fölött. 

Földbirtokszerzési és belkolonizálási szövetkezeti mozgalmak. 

Ha az erdélyi szászok gazdag, szép gazdasági és szociális iro
dalmát megismerjük, föltétlenül észre kell vennünk a sorok között 
helyenként megcsendülő fájdalmas, bánatos hangot, melyet az ő 
népük folytonos, állandó számbeli fogyása, kevesbedése fölött érzett 
igaz fájó érzés vált ki belőlük. 

A ki azután közvetlenül is ismeri őket, tanuja lehet annak, 
hogy mily mély fájdalommal sóhajtanak föl bizalmas körben, az ő 
különben zárkózott természetük mellett : »igen! mi pár száz év múlva 
elvesztünk!« 

Bizonyos lankasztó, fáradt érzéssel hagyják abba . sokszor a 
létérti küzdelmet, melyet pedig- erélylyel és kitartással kezdenek meg. 
A szaporodó, erősödő románság veszi őket körül és szorítja mind 
szűkebb helyre őket, mint a vizáradás dagadó özöne. 

(Jellemző azon anekdota, hogy a besztercei és a szebeni szász 
I>araszt találkozik egymással és elkezd szászul beszélgetni. Másféle 
.az amúgy is furcsa hangzású nyelv és tájszólás, nem értik meg 

• 
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egymás t . E r r e kis gondolkodás u t á n seg í t enek m a g u k o n — és elkez
denek oláhul beszélgetni.) 

Már a 70-cs övekben irja Orbán Balázs a Székelyföld cimü monográfiá
jában a barcasági Feketehalomról: 

Feketehalmon — mint minden barcasági szász helységben, — sok oláh 
van, kik a város déli szögletében külön negyedben laknak; ezek ott hangya
ként szaporodnak, mig a szászok két gyermekrendszerükkel nemhogy szapo
rodnának, hanem még kevesbednek, s igy az olábok maholnap a szászok nya
kára nőnek, máris néhány helységben, mint Rosnyó, Volkány és Keresztyén-
íalvában az oláh népesség túlszárnyalja a szászokat; az oláhok itt kivételesen 
szorgalmatosak s nagy juhnyájak birtokosai lévén, vagyonosak is. Földbirtok, 
az igaz, kevés van kezükön, s mig csak a földbirtok adott polgári jogot, 
addig a szászok supreniátiája biztosítva volt; de már i t t is úrrá lesz az 
oláh a szász fölött, mint egyebütt. 

A szász veze tőknek á l l a n d ó gondoskodása t á r g y á t képezi ezen 
kérdés , mely m i n t egy cérnaszá lon függő Damokles k a r d lóg a jó. 
nép feje fölött. 

Ma m á r e l h a g y t á k az egykor i »nagynéniét« t ö r e k v é s e k e t és tieití 
Iniznak idegen ország felé. Hozzás imulnak a Szen t I s t v á n .koronájá
hoz, m e i t t ud ják , h o g y az »ápolja és takar ja« Őket ba ja ikban . M a 
m á r a he lye? u t ó n vannak . A m a g y a r haza nek ik a. Va t e r l and j ak , 
a vol t n é m e t föld a M u t t e r l a n d j u k . Vezető ik okos , m é l y t udású , 
t a n u l t egyének, k ik igazán — vezetők, m e r t a he lyes nyomon j á r n a k . 
I sko l á ikban m á r r o p o g t a t j a a kis szász gyerek a m a g y a r azót ós t á g 
t üdőve l fúj ja a H imnusz t . 

Kisküküllőmegyei székely gazdákkal a barcasági szászoknál gazdasági 
tanulmányi kiránduláson járt székely lapszerkesztő, róni. kath. lelkész, Puskás-
Gergely úr, irja tanulmányában a következő figyelmet érdemlő sorokat : 

A Barcaságim virágzó kultúra — egész valójában szász kultura. Mindezt 
láttuk, minderről meggyőződtünk, ÉS mégis éreztük hogy magyar földön 
járunk. Nem találkoztunk államellenes törekvésekkel, a nemzetiségi kér
désre semmise emlékeztetett. Sőt sok-sok alkalmunk volt meggyőződni, 
hogy a szász anyanyelvű magyar állampolgárok hű fiai a magyar államnak. 
•Szivük szerint is a magyar föld ár. — a hazájuk. Szíves házigazdáink közül 
3». egyik szóval is kifejezte azt, amidőn pohárköszöntőjét a Szózattal vé< 
gezts. , ; . Talán monäa&om se kell, hogy mindnyájunk szemébe köny szökö t t . . . 

Akkor értettük csak meg igazán a szászok politikai pártállását, amelyet 
ezelőtt nem tudtunk megérteni. Eddig abban a meggyőződésben voltam, hogy 
item őszinte a pártállásuk. Valami titkolt szándék, valami hátsó gondolat 
tejlili: magyarbarát politikájok mögött. Csak szemfényvesztés, félrevezetés a 
céljuk. Nyíltan magyarbarát a politikájuk, titkon pedig pangerman törekvé
seket istápol. 

Most már a Barcaságon szerzett tapasztalataim alapján szivesen be. 
ismerem hogy tévedésben éltem. A szászok magyarbarát politikája meg
felelő a szásznép magyarbarát érzelmeinek. Őszinteségében többé nem kétel
kedem. A barcasági szászok őszinte hivei, hűséges fiai a magyar állam-
nak, bár nyelvükhöz, népi sajátságaikhoz ragaszkodnak. A bennük i-ejl<* 
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szellemevőt, fejlődési képességet a szász kultúra szolgálatába állították és 
mégis nems zolgálnak rendbontó, államellenes törekvéseket. A nemzetiségi 
kérdéssel sehol sem találkoztunk. Az a benyomásunk, az a tapasztalat mk, 
hogy az meg van oldva a Barcaságon. A kultúra magas fokán álló barcasági 
szászok hű fiai lettek a magyar államnak. A kultúra egyre közelebb hozta 
őket hozzánk, egyre jobban összeforrasztotta a — magyar állammal, amely-
nem akarja őket anyanyelvüktől megfosztani, nem akarja kultúrájukat 
elnyomni, megsemmisíteni. Sőt mindennemű támogatásban részesiti — 
hűségük fejében. A Barcaságon virágzó, fejlett szász kultúra a cáfolat a 
nemzetiségi agitátorok vádjai, hazugságai ellen. A virágzó kultúra földjén 
ismeretlen a nemzetiségi kérdés, vagy legalább is nincs neki termő talaja. 
A kultúra, a fejlődés kiszedi a méregfogait, éltető levegőjét elvonja. A kul
túra a nemzetiségi kérdés megoldása. A kulturális munkában a magyar nem
zet és a nemzetiségek egymásra találnak. A kultúra összeforrasztja őket. 
A Baroaság ezt bizonyít ja . . . Es mindezekből következik azon igazság is, 
hogy a nemzetiségi kérdésnek az elmaradt, a kultúrától távolcső nemzetiségi 
területek a melegágyai. Csak a müveletten, fejlődésre képtelen néptömegeket 
lehet a nemzetiségi törekvéseknek megnyerni. Csak azok hallgatnak az izgatók 
frázisaira. A barcasági szászokhoz hasonló fejlődésképcs, virágzó kultúrát 
teremtő nép sohase lesz ellensége a magyar államnak, a magyar nemzet
nek. Erről győződtünk meg a Barcaságon . . . 

A he lyes ú t ra , t é r t e k m á s r é s z t a zé r t is, m e r t m a m á r megfog ják 
a zászló j obb ik végét , (k issé későn u g y a n ! ) és jó l i n d u l n a k vele . 
Nem po l i t i zá lnak m a má-r, h a n e m a kenyé rké rdés se l fogla lkoznak, 
és a fö ldb i r tok ügyeivel . Gróf Ká ro ly i Sándor m o n d á s á t t a r t j á k sze
m e i k e l ő t t : »akié a föld, azé az ország«. A Raif fe isen szövetkezetek 
ka rö l tve m ű k ö d n e k e g y ü t t a gazdaság i egyesü le tekke l e cél 
é rdekében . 

»Testvérek v a g y u n k — m o n d j a Schuller Gusztáv Adolf — és 
h a b á r külömböző u d v a r o k b a n i s l akunk , a z é r t az a t y a i ö röksége t 
n e m e s ve r senyre kelve a k a r j u k megműve ln i , és n e m beszé lge tünk 
a k e r í t é s e n k i v ü l ! Sőt ného l m é g a k e r í t é s t is l e b o n t o t t u k , egy közös 
u d v a r b a n m u n k á l k o d u n k ! « 

A k é t h a t a l m a s testület, me ly m a m á r g y ö k e r e t v e r t a szét
s zó r t an fekvő szász fa lvak népének l e lkében és mely t e s t ü l e t e k h á t a 
m ö g ö t t k é t h a t a l m a s pénz in téze t ( a nagyszebeni F ö l d h i t e l i n t é z e t és 
Á l t a l ános t a k a r é k p é n z t á r ) á l l sz ik lasz i lá rdan , m o s t k iegész í t i e g y m á s t 
a g r á r szociál is tevékenységében. »Egymás m e l l e t t s z á n t u n k — m o n d j a 
Schu l le r — de h a nehézség á l l u t u n k b a n , Összefogunk és igy igyek
szünk az a k a d á l y o k a t legyó'zni.« 

* 

A l egú j abb működés i térre l é p e t t a vezetőség, a földbirtokvédelmi 
és szerzési küzdelmek t e r é re . 1906-ban a l apos t á jékozódás n y o m á n 
összegyű j tö t t ék a s t a t i s z t i k á j á t ezen ké rdésnek és m'ost a b b a n az 
i r á n y b a n kezdenek m ű k ö d n i , hogy a szász kézen levő fö ldb i r tok 
tovább i elveszését megakadá lyozzák , a szász kézen levő fö ldb i r tok 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 21 
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megtartását lehetővé tegyék és a megszerezhető földbirtokot szász 
kezekbe juttassák. 

Ezzel kapcsolatban két igen káros és veszélyes momentum 
gyógyításán is erélyesen fáradoznak. Az egyik az amerikai kivándorlás 
— mint nagy vérveszteség — megakadályozása, a másik az egy és 
két gyermekrendszer (vagy sokszor a gyermektelen rendszer) kikü
szöbölése. 

67. ábra. Szeben vidéki falusi oláh földműves család. 
Eredeti felvétel után. 

Ezen küzdelmek — erős ellenfél ellen irányulnak, — az erdélyi 
románság ellen. Nehéz lesz a küzdelem, mert a románság ma már 
nem oly elmaradt, mint azt gondolnók. Tanul, igyekszik ö is. Érzi a 
a puskapor szagát és a kor haladásra buzdító intelmét! 

»Ügy vagyunk mi — mondja egyik vezető szász — mint a 
háborúban a pionírok. Mi megyünk elől. megtörjük az utat, és pél
dánkat követi már az oláh is. Lám! ma már ők is egyremásra állítják 
föl utánnunk a szövetkezeteket!« 

Eddig a szászra veszélyes volt - a/, igénytelen, tiir.ő, nélkülöző 
havasi oláh. (L. képet). Ma pedig veszélyes a tanult, igényesebb, 
városi oláh. (L. képet). 
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(Mig a havasi oláh az ő igénytelensége mellett — szerezte meg 
-•a szász birtokát, addig a mai igényesebb oláh — azt fejleszteni 
hivatott . Vagy pedig sokan — az ellenkezőt hiszik, mondjuk — 
reménylik. (Ha nézzük a szép oláh asszony gyémánt gyűrűit, lakk-
•cipőjét, az á t tör t harisnyáját, a drága ruháját stb., akkor talán igazat 
adunk a reménykedő szászoknak). Majd a. jövő mutat ja meg, hogy 
Isinek lesz igaza.) 

68. ábra. Szeben vidéki vagyonos oláh házaspár. 
Eredeti felvétel után. 

Az 1909 évi Raiffeisen szövetkezeti nagygyűlésen határozta el 
a, vezetőség, hogy ezentúl a bü'tokszerzések és birtokmegtartások 
ügyeivel az eddiginél még behatóbban fog foglalkozni, mert most 
már léte és jövőbeli fönnmaradása van veszélyeztetve, ha ezen kér
dé s t kedvezően megoldania nem sikerül. 

21* 
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Reméljük, hogy a derék szász nép megmarad az apáitól sok 
küzdelemmel átvett rögön, és anyagi téren is megtartja azon pozí
cióját, melyre — tiszteletet érdemlő — szellemi kulturmunkájávai 
reászolgált! A románság pedig kövesse őket az ő pionirmunkájuk 
által tör t rögön, hogy ő is hasznos, hű polgára maradhasson a 
magyarok hazájánaki 

* 

Azon óhajtással zárom be munkámat, hogy a derék szász falu pél
dáján, merítsen okulást az erdélyi székelység — ezen sok szép lelki tulaj
donsággal megáldott, de sok hibával is megvert — rrép^ és fordítsa hasznára 
azt, amit a szászok példájából őnála is megvalósíthatónak lát. — Ezt annál 
könnyebben megteheti, mert a székelyföldi ministeri kirendeltség hatal
mas támogatásában részesül. A .magyarországi" gazdatársak pedig szintén 
sok olyan virágot találhatnak e műben, melynek magvát az ő gazdaságukba 
is átültethetik, és ott erkölcsi és anyagi hasznukra meghonosíthatják. 



FÜGGELÉK. 

Egy szász falu birtokvédelmi küzdelme. 

(Könyvem végén, az előbbi fejezet kapcsán, még egy képat vetitek az 
olvasó elé. Nagyon érdekes és jellemző, egyúttal — tanulságos is.) 

Scbuller Mihály szász falusi leikész, S. falusi Eaifffeiseh hitelszövet
kezet elnöke, 1908-ban a segesvári hitelszövetkezeti nagygyűlésen tartott föl
olvasása: 

„A birtokvédelem és bírtokszerzés problémája foglalkoztatja most köz
életünket i t t Erdélyben", mondja Schuller. Nagyon jogosan! Hiszen népünk 
•élete, jövője és megmaradása az atyáktól örökölt földön — van szóban. 
Hiszen nap-nap után nem hallunk mást, mint azon panaszt, hogy: 

— Kihúzzák lábunk alól a földet, amit atyáink szereztek! 
Csak a kivitel módozatai nem tetszenek nekem, — folytatja tovább. 
Sokat irunk, beszélünk, de keveset teszünk." 
Schuller véleménye szerint, hiába alakítunk a nép birtokvédelmére 

nagy szervezeteket. Ha magában a népben nincs meg az erő és képesség, 
akkor hasztalan bármilyen nagy intézet is. 

Ha a nép a célok kivitelére alkalmas, akkor egy kicsiny falusi hitel
szövetkezet utján sokkal nagyobb dolgok kercsztülvihetők, mint azt 
hinnénk. 

A pénz kormányozza a világot! igaz, de még maga a pénz: nem elég 
a célok kivitelére. 

Ha nincs lélek az emberekben, ami a pénzt meg is mozgassa, akkor a 
pénz hatalma nem ér sokat. 

A régi időkben a királyok harcoltak, felöltöztek csillogó vaspáncélba, 
kivonták fényes kardjaikat, utánozták a harc mozdulatait és a nép azt 
mondta: a király megnyerte a csatát. Pedig nem a király harcolt, hanem a 
sok névtelen hős. 

A király szerepét viszi a hatalmas pénzintézet, de a küzdelmet a falu
ban a névtelen hősök végzik. A papoknak, tanítóknak kell — Sch. szerint — 
«zen szerepet vállalniuk, meghordozni a küzdelem zászlaját, hogy a zászló 
a lá embereket, „férfiakat" gyüjthessenak. 

í 
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A harcok kemények, dolgozni; szenvedni keli; hogy győzetem lehessen--
A vezérek lelkesedése, küzdelme lassankint átszivárog a közemberbe és igy 
támad a faluban egészséges szellem a kisgazdák között. 

Hogy ily módon egy kis, gyenge, elesett, szétzüllött faluban egy kis 
hitelszövetkezet segélyével is tudtunk eredményt fölmutatni, mondja Schuller,, 
az legyen példaadás a többi más szövetkezetnek is. 

* 

S. szász község népe, amiről most szó lészen, régente gazdag és ha ta l 
mas volt. A falusi nép az egész vidéken liires volt jó módjáról és „mulatni 
tudásáról." 1818-ban 400 eke vonult ki nagy büszkén szántani a gazdák 
udvaraiból. Elég volt rajta végignézni utcahosszat. 

1831-ben oly hatalmas templomot építettek, hogy még ma sem tudják . 
megtölteni. Vagy pedig már nem tudják megtölteni. 

De azután jöttek rossz idők. A sok vigasságból szomorúság lett. Most 
már nem ment ki 400 eke szántani. 1834-ben tűzvész ütött ki és elpusztult 
108 gazdaság. 1835-től 1847-ig rossz termések és állatjárványok söpörték 
ki a gazdák istállóit és csűreit. 

Ilyen bajok más községeket is értek, de ott, ahol' a népben megvolt 
az erkölcsi erő, átgázolt a bajokon és újra fölemelkedett. S.-en azonban 
a nép a jó módhoz szokott, a munka nem volt kedvére, kitartás nem volt 
benne és alig tudta kiheverni a csapásokat. Közelben volt egy nagyobb-
város és a falusi nép férfia, asszonya megszokásból is, urizálásbói is oda-
járogatott. Dolgát elvégezve, lovait kifogta a korcsmában és estig mulatott,, 
hogy ittasan menjen haza. De bejártak akkor is, ha dolguk nem igen volt. 
A lakosság egy része fuvarozást vállalt. Iparosokat vitt vásárokra. I t t még' 
jobban hozzászokott a tétlen élethez és korcsmázáshoz. 

Földjeik mívelését elhanyagolták. De nem is volt kedvük a gazdasági 
munkához. Kiadták románoknak bérbe. Hogy azután soha vissza ne vehessék, 
mert eladósodtak. Szőlőhegyeikben jó bor termett ; ott ittak, mulatoztak.. 
Mig más község a borából pénzt szerzett, addig ők a nagy mulatozása h a j 
lamuk mellett ott még jobban elromlottak. 

„Azért nem jó a falunak a nagyobb város közelléte,'-' mondja Schuller. 
Pár év múlva az eredmény let t : nemtörődömség, lustaság, hanyagság,. 

lelkiismeretJenség, erkölcsök elfajulása, azután ebből szemtelenség, tolvajlás,, 
hamisság, játékszenvedély, ivás, naplopás a lakosság mind szélesebb rétegei
ben. De jött egy új és végtelen káros dolog: a váltó. Ök a váltógazda
ságot nem a szántóföldön, hanem a bankoknál' gyakorolták! 

Ital mellett egymásnak büszkeségből, hiúságból kis papírdarabokra 
váltót irtak alá. Ez ment, egy darabig. Volt pénz, jó mód bőven. Jöt t 
azonban az első lejárat. Az első adós bukása magával rántott másik két 
gazdát, ezen kettő már másik négyet, azután tizenhatot, azután lavinaszerűen 
a többit. 

Az első évben, 1874-ben, húsz gazda vetkőzött ki gazdaságából. De ez: 
igy ment tovább is. Hullottak, mint a legyek,, a végrehajtó majdnem o t t 
lakott a faluban. 
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Sok birtokrész potom pénzen lett elárverez.ve, ügy, hogy az árverésből 
befolyt pénz az ügyvédi költséget kifutotta ugyan, de már azért, amiért el 
lett árverezve, azaz az adósság törlesztésére, már nem futott: a gazda kol
dus lett, birtoka elment és adóssága mégis megmaradt! 

A birtokot megvette, aki akarta., potom pénzért, a szász családoknak 
vásárlási ereje nem volt, így jöttek oda román parasztok és megvették a 
fél falut. A szász fiatalság szolgálni ment Komániába. Az árverések pedig 
időnkint folytak csak tovább. Az erősebbek egyideig ellenálltak, de azután, 
ők is kezdtek lassankint letörni. 

A falu birtokviszonyai megváltoztak. 1881-ben ;.!0 idegen birtokos vett 
480 hold szántót, 1899-ben már 155 idegen birtokos-volt a faluban 633 hold 
földdel. 

* 

fis lám, ezen elzüllött község romjain épüljön föl az új S. és mégis 
fölépült! 

A bajokban két faktor: a templom és iskola tették meg ezt a csodát! 
Az öreg, őszíejü lelkész a kétségbeesett népben fönn tudta tartani a. 

lelki erőt és lelki gyógyításával tetterőt, bizalmat, reményt öntött, az elpos-
ványosodott néplélekbe isteni szikrát varázsolt. A tanító hűséges segítő
társa lett, alig 200 forint fizetéssel, mert az elszegényedett hitközség a 
felekezeti iskolá.ban többet nem tudott fizetni, tengődve, szerényen, küz-
ködve élt és a maga gondjai mellett még a néppel is volt lelke törődni.-
Kitartott az állomáshelyén, ahová a sors őt rendelte. 

Új nemzedéket bocsájtott ki rajonként az iskolából, melybe a küz
delem, szorgalom, becsületesség és munkaszeretet csiráit oltotta. Hogy a 
község később lábraállt: az a tanítónak, Magnezius Mihálynak köszönhető. 
Az ő keze alól kikerült nemzedéket erősre nevelte. 

Ekkor jött a tagosítás. 
Az új s.-icknek a tagosítás javukra szolgált, — írja Schuller — noha 

10 évig tartott, mig azt teljesen keresztülvitték és oly gyalázatosan rossz 
volt, amilyen, az Istennek áldott földjén sehol másutt rosszabb nem volt. 
Eltekintve minden mástól, ami ott történt, — mondja Schuller — megtör- . 
tént azon malheur, hogy a birtok kihasitása után a „tagbaadásnál" 15 gazda 
föld nélkül maradt. Birtokuk kimaradt, illetve részük a többibe olvadt; mi
dőn egy másik tagosító mérnököt hivattak, hogy a hibát orvosolja, az ered
mény az lett, hogy a birtokföldarabolás még borzasztóbb lett. 

fis ennek dacára ezen tagosítás kapcsán a szabiid gazdálkodásra való 
á t t é ré s l volt az oka a község jobbrafordulásának. 

Hogy hogyan.' és mivel ' Azzal, hogy a szükség az emberek szerencsé
jévé vált. 

Mivel az öregek egy oly rettenetes romlást éltek át, ez a fiatalokat 
megijesztette és lelkületüket átváltoztatta, Komolyan kezdtek 'gondolkodni 
és szorgalmasak lettek. 

Miután reájuk már kevés birtok maradt, megbecsülték a keveset is és 

1 Tehát nem a régi háromnyomásos rendszer! 
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az atyai birtokot egy drága és megbecsült örökségnek tartották. Ezt nem 
szavakban hangoztatták, hanem tettekkel bizonyították. 

Nekiláttak a munkának és ha az ismerős áthajtott a falun és a föl
deken, ügy csodálkozva nézett körül a» azelőtt elhanyagolt és most meg
változott kinézésű tagbirtokokon. 

Azelőtt parlagon hevert, minden talpalatnyi helyet most művelés alá 
vettek. Ügy nézett ki a határ, mint egy kert. 

A régi gazdálkodással föl kellett hagyniok, ha mostani sokkal keve
sebb földjükön megélni akartak. A szemtermelést abbanliágyták és az állat
tenyésztésre tértek át, mesterséges takarmányt termelve. 

A szomszédos községek nevettek rajtok, mikor az üres gabonatartó hom
bárjaikat látták. „Nagyon szellős a ti magtártok," mondották nekik, késő'.b 
azonban már ők, a s.-iek nevettek az azelőtt gúnyolódó és a szemtermelés-
nél maradt községbelickcn. 

A rosszul keresztülvitt tagosítás dacára is sikerült fölküzdeniök las
sankint magukat. Igen! mert az előrehaladás nem a talajtól, hanem az 
emberi tökéletességtől függ! 

A tagosított birtokon a szabad gazdálkodásnak nagy és megbecsülhe
tetlen előnye, hogy az emberekben a gazdasági intelligenciát fejleszti ki. 
Mindenki kénytelen gondolkodni, tanulni, hogy birtokából nagyobb jövedel
met kaphasson. Az ember egyéni értékétől függ tehát a jövedelem, nem 
pedig a bizonyos májusi esőktől! azaz a vak sorstól, a ,.marék szerencsétől!" 

Az emberek lelkülete, gondolkodása is megváltozott. Borukat nem 
itták meg, hanem eladták, hogy jövedelmüket gyarapitliassák. A borivó, 
mulatós árjáknak vízivó, csendes utódjaik lettek. És lám, az eredmény kitt 
az egészséges szervezet és ennek kapcsán a sok gyerek. S.-an az iskola
köteles gyermekek száma a lakosság lélekszámához arányítva, a legnagyobb 
százalékot mulatja majd az egész erdélyi szászság között. 

Az emberi erényekhez társultuk mások is.- Azon tudat, hogy minden
kinek a nyomorúságát nyugodtan és becsülettel kell viselnie, a közős 
sors érzete a falusiakban a testvériséget, az összetartás, egymásnak segéd
kezet nyújtás érzelmeit keltett« föl. Irigység, veszekedés, pártoskodás el- v 

tűnt a faluból. 
„Isten kegyelme nagy és igazságossága csodálatos — sóhajt föl Schul-

ler, — minden bün meg lesz torolva a földön, de az igazi erény is megta
lálja jutalmát ezen a földön." 

Mert az erény volt, hogy a s.-ek a szüleik hibájából reájuk esett nyo
morúságot megadással viselték, sőt bajaikból megtisztult lélekkel jöttek 
lassankint ki. 

1895-ben már a szunnyadó erők föltámadásának első jele mutatkozott. 
Új iskolát tudtak építeni maguknak. 

A pap megalakította a gazdakört, melynek tagjait a téli estéken 
olvasásra és' a gazdasági dolgokban való beszélgetésekre gyűjtötte össze. 
Tagja lett az összes szász lakosság. „Éjjel-nappal az öreg elődöm és Mag-
nézinsz Mihály tanító példája lebegett előttem, kik önzetlenül, önfeláldo
zással dolgoztak népünk sorsának jobbrafordulásán," mondja Schuller Mihály. 

„Sokat foglalkoztam a népemmel, de fölöttük uralkodni sohasem akar-
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tarn. A pap föladata nem ez, hanem a szeretet terjesztése és a nevelés. 
Szabadon gondolkodó férfiakat akartam nevelni, nem szolgalelkücket. A sza
bad gondolat-nyilvánítást mindig követeltem, igyekeztem az ellenkező véle
mény tiszteletben tar tását megőrizni, de föltétlenül megköveteltem a több
ségi akarat előtt való meghajlást. Így elértem azt, hogy akár községi, 
akár más ügyekben kellett döntenünk, a dolog az ellenkező vélemények sza
bad nyilvánításával meg lett világítva, meg lett tárgyalva, egyetértés jött 
létre és mindig egyhangúlag a többség akarata érvényesült." 

„Vigyáztam arra is, hogy az egyenlő jogok mellett, az egyenlő köte
lességek is betartassanak," — mondja Schuller. A gazdakörrel csatlakoz
tunk a gazdasági egyesülethez. Tudtam azt, hogy a szerint leszünk meg
becsülve, ahogyan magunkat az egyesület támogatására érdemessé tesszük. 
Csakhogy nem tudtuk ügy, ahogy akartuk, az atyai örökségből reánk hagyott 
nagy szegénység ólomsulya kötött le bennünket. 

Állatállományunk szépen gyarapodott, de a takarniányliiány bajai-nyo
masztottak bennünket. 

A nép a pinzgaui tehenek tenyésztésére tért át és ez volt bajaiban 
a szerencséje. A bivaly eltűnt a községből, lovat, ökröt, alig tar tot tak 
néhányan. 

Kaszálónk alig volt, mert a határunkon levő sok kaszáló urasági 
birtok volt. 

Szénát sokszor pénzen kellett vennünk. A kiterjedtebb lóhereterme-
lésre kevés volt a pénz, ami a magra kellett és kevés a föld. A pénz
hiány mindenben nyomasztólag hatott a népre, adósságcsinálásíól pedig 
irtóztak valamennyien, — mondja Schuller lelkész. A gazdaköri estéken 
megbeszélték egy hitelszövetkezet létesítését. 1899. tavaszán meg is tar
tották az alakuló közgyűlést. 

Ott azonban, amint a szövetkezeti ellenőr különösen hangoztatta a 
kölcsönös felelősséget és korlátlan szavatosságot, azaz, hogy minden tag 
•egész vagyonával felelős a szövetkezetért,1 a gyűlésre, egybegyűlt tagokon 
rettenetes ijedelem vett erőt. Hogyne! mikor ők is, de atyáik is a kölcsö
nös jótállás miatt mentek tönkre! 

Mégis maradt 23 bátor tag, ki reszkető kézzel ugyan, de szilárd biza
lommal i r ta alá az üzletrészét, tehát a Raiffeisen-takarék- és hitelszövet
kezet megalakulhatott és 12.000 korona központi hitellel működését meg 
is kezdette. 

Alig kezdette meg a kis szövetkezet működését, a sors fordulatából 
•egy nagy esemény adta elő magát. Meghalt L. nevű S. városi úr, kinek 
a községben legnagyobb birtoka volt és az örökösök a birtokot a község
nek megvételre fölajánlották. 

Ha most ezen vásárlást elszalaszt ják, a község sorsa meg van pecsé
telve örökre. 

1 Az erdélyi szászoknál ugyanis a /?a///ííse«-rendszerü hitelszövetke
zetek vannak elterjedve. Ezen szövetkezeteknél korlátlan felelősség elve 
•érvényesül, nem ügy, mint a budapesti Országos Központi hitelszövetkezet 
kötelékébe' tartozó szövetkezeteknél, melyeknél a tag csak az üzletrész két
szereséért felel. 
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Meg kellett tehát vcnniök, ha jövőjüket biztosítani akarlak. Akarni 
akarták, de a nagy pénz megszerzése, adósságba keveredés, sok álmatlan 
éjjelt szerzett mindnyájának. A birtok volt 233 és fél hold, ára pedig 
100.000 korona (1899-ben). 

„Heteken á t álmatlanul hánykolódtam át az éjjelt és a sok ezres, 
amivel nappal az emberekkel a birtok ügyében számoltam, mind kísérteties 
táncot járt előttem," mondja Schuller. . 

Végre megállapodtak a módozatokban, pénzben és a birtokra meg
tudtak alkudni. A szükséges pénzt előteremtették^ a birtokot a hitelszövet
kezet veszi meg-, parcelláztatja és addig-, mig a vásárló a vételárt 20 éves 
törlesztéses kölcsönnel le nem törleszti, telekkönyvileg tulajdona is marad. 
Az egész dolgot a hitelszövetkezet bonyolította le. Azaz a lelkész, tanító 
és a pénztárnok, Müller Ferenc (kiről még lesz szó). Későn éjjel is még 
dolgoztak a szövetkezetben és a lámpa világa sokszor virrasztott a nyugvóra 
tért faluban. A falusiak közül önzetlenül legtöbbet dolgozott a köz javára 
az említett Müller Ferenc. 

A földeket mérnökkel és egy kijelölt szakértő bizottsággal 59 egy
forma, értékű sorsolási részre osztatták. 

A szántóföld két. részre let t osztva, egy jobbra és egy gyengébb talaj-
minősőgüre. Ebbe a falusiak beleegyeztek, mert azon elvbe, hogy a gyen
gébb földből annyival többet adjanak egy parcellába, sehogysem akartak 
belemenni. 

„Minél több rosszabb földje jut valamelyiknek, annál előbb dolgozza 
rajta szegénységre magát," mondották, ügy határoztak tehát, hogy ki-ki 
kapjon a jó mellett egy gyengébb részt is. 

így lett 59 egyforma nagyságú (1324 LJ"öl) rész a jobb földből, %• 
59 rész (1400 D-öl) a gyengébb földből kihasítva. 

Most a kétféle parcella párosítva, a legjobb jóföldii parcellához 
a legrosszabb gyengébbföldü parcella és igy tovább, — míg a leggyen
gébb jó parcellához, a legjobb gyengébb parcella jutott. Ez volt igy, egy 
sorshuzási rész. 

A föld egy részét föloszlatlanul hagyták. Ebből pótolták a föltűnő 
minőségű különbözetet. 

A rétből szintéa 59 részt hasítottak ki, de a parccllanagyság a becs
érték és minőség szerint változott 700 négyszögöltől 1198 négyszögölig. 

Most szétsorsolták a vásárlók között, és másnap reggel volt a parcel
lák tagbaadása, 

A sors némelyeknek nem kedvezett, és az erdők és hegyek visszhan
goztak a sorsolok lármájától, ügy, hogy megfogadtam magamban, hogy soha 
többé ilyen dologba bele nem megyek, — mondja Schullar. 

Később azonban, mikor, a föld a saját ekenumkája alá került és a rea-
forditott munkát meghálálni kezdte, már minden gazda meg volt elégedve 
és akkor már nem cserélte volna cl a, földjét egyik sem. Még az előbb em
iitett Müller Ferenc pénztáros sem, ki legtöbbőt fáradott az egész ügyben 
társai közül, és a sors szeszélye folytán neki mindenből a lehető legrosz-
szabh parcellák jutottak. 

A derék ember azonban belenyugodott sorsába, azt hangoztatván, hogy 
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nem a föld jósága a fődolog, hanem az, hogy az ember ügyessége által mit 
tud a rosszból is teremteni. A fődolog azonban el volt érve. Sokan ön
állóságra jutottak és exisztenciát nyertek, meg voltak kiméivé a vándor
bottól. A kölcsönző pénzintézetnél, jótállást, felelősséget a l(;lkész vett ma
gára, tehát az eredményért kellett most küzdenie. 

Meg' kellett tanulnom — mondja Schuller — mindenféle mesterséget. 
Földmérést, állatkereskedést, adásvételi szerződéseket, telekkönyvi, adó. jogi 
és pénzügyi dolgokat, mert más nem is volt, ki ezeket elvégezze. E mellett 
a számadások elkészítése és ellenőrzése is reája maradt. 

„A pénztárnok úr. nem veszi rossz néven, ha most utólagosan elmon
dom, hogy bizony nagyon vigyáztam a körmére. A sorsolásra föl nem osz
tott, egyes földeket, épületeket, állatokat, eszközöket, gépeket, takarmányt 
stb. árverés utján értékes!tettük. Tél volt, reggeltől estig a sárbaji és hideg
ben álltam, ujjaim már nem tudták a plajbászt tartani, de addig nem távoz
tam, mig az utolsó ostornyél is el nem kelt," mondja — Schuller. 

így azután elérték azt, hogy a vásárlással jól kijöttek és a dolgot 
pénzügyileg is jól tudták rendezni, anélkül, hogy a hitelszövetkezet nyere
kedett volna. Mert főelvük az volt, hogy az ilyen szövetkezet nem nyere-
kedésre, hanem a tagjainak erősítésére való. A faluban új élet kapott lábra,, 
nemes verseny a szorgalomban és igyekezetben, amilyen eddig S.-en soha 
nem volt. 

A törlesztések idején pontosan fizettek, noha soknál megesett az em
ber szive, mikor fizetnie kellett, de fizettek azért mégis a kitűzött időre.. 

A hitelszövetkezet nagy tekintélyre tet t szert az egész faluban. Most 
már belátták annak óriási fontosságát és áldásos voltát, és nagy bizalom
mal fordultak hozzá bármely dolgaikban. 

A szövetkezet házakat, telkeket vásárolt meg és törlesztetés kölcsön
nel adta át szegényebb tagjainak, hogy őket birtokhoz segítse. 

A bizalomnak jele volt az is, hogy egy szász asszony atyai örökségét 
akarván eladni, idegenből hazatért S.-re és megszállt éjjelre egyik atyafiánál.. 
Aznap éjjel román gazdák akarták a birtokot megvenni a szászok elöl és a 
fÖlpénzt is kínálták neki. Az asszony a szövetkezethez ment és ott adta el. 
birtokát, tehát szász kézben maradt. 

A szövetkezet forgalma is folyton emelkedett, noha nem az anyagi 
haszonra, hanem a -tagok gazdasági erősítésére voltak tekintettel. Az; 
Amerikába kivándorlóknak egyáltalán nem nyújtottak kölcsönt. 

Midőn a nép látta, hogy a birtokvásárlásnál a föld jövedelméből a 
törlesztéseket ki tudta fizetni, nekibátorodott és gazdaságának üzemkölt
ségét növelte. Eladta meg nem felelő állatait és fajtiszta pinzgaiu tehenet 
szerzett be drágább áron. A tehenet jól etették, gondozták, ápolták, nyá
ron a patakhoz vitték mosdatni, füröszteni, ügy, hogy egész öröm volt nézni 
a sok szép tehenet a falu utcáiban. 

Mikor a vásárolt birtok termése megtöltötte az azelőtt „szellős'' csűrö
ket, megs-züntek a télutói váltókérések, mert takarmányra már nem kellett 
pénz, mint azelőtt. 

Beszerezték a mélyítő Sack-ekéket, és igen sok eke tavasszal szép-
pinzgaui ökrökkel ment négyesben szántani. Ez azelőtt sohasem volt ß.-en-
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A gazdasági élet egészen más alapra helyezkedett. A haladás szembeszökő 
volt. Pár évre reá a s . . . i tenyészállatkiállitásokon a s.-iek nyerték szép 
pinzgaui állatjaikkal az első dijakat. 

A hitelszövetkezet a gazdasági föllendülést, ahol csak szükség volt reá, 
támogatta. Jövedelmeiből egy gazdasági segélyalapot alapított. Téglavető 
és égető telepet létesített, és 0- vásárolt birtok komlótelepét saját kezelésé
ben tartotta meg, hogy jövedelmeiből más gazdasági célokat szolgálhasson. 
Legelői vásárolt, hogy a pinzgaui marháknak borjulegelőt létesíthessen. 
Oséplőgépet szerzett,, továbbá mivel most már a földbirtok nagyobb lett, 
megkezdették a lóhermagtermesztést és lóherrnaggubozó, később tisztitógé
pet vettek, gyümölesznzót és sajtolót (almabor készítésre) a hullott gyü
mölcs értékesítésére. Az almabort megitták, a szőlőbort eladták. 

Még az első birtokvásárlás ügyei alig simultak el, ismét egy új ügy 
jött elintézésre. Az apáktól ügyvédi birtokba került földek egy része — 
egy kisebb birtok — a tulajdonos elhalálozása folytán ismét eladásra került 
1904-ben. A szövetkezet a vásárt elhatározván, a lelkész lesietett S.-ra, 
hogy a tulajdonost a szabadkézből való eladásra megkérje. A birtok jelen
tékenyen rosszabb, de kisebb is volt, mint az első a L.-féle. Az ügyvéd 
neje azonban csak az árverés általi eladást akarta. Erre, hogy a pap a 
vásárt megköthesse — hívei számára — megígért érette holdanként olyan 
árat, mint a L.-féle birtoknál volt az ár. Hasztalan. Az árverés kitüzetett. 
A birtok becsértéke legjobb esetben 82.000 korona lehatott. De ügy határoz
ták, hogy 35.000 koronáig mennek, hogy idegen kézbe ne kerüljön. 

Árverés előtt 1—2 nappal 15 román gazda jött a szászokhoz, hogy 
•ők is akarnak árverezni, vegyék be őket a vásárló társaságba. A románok
nak pénzük sem igen" volt, és a szászok társasága, együtt volt, csak azon eset
ben vették volna be őket a vásárlásba, ha a birtokot csupán szászokkal nem 
tudták volna megvétetni. 

Az árverés napján meglepetve látják, hogy a 15 román is leteszi a 
bánatpénzt. Tehát pénzt szereztek a birtok vásárlására. Kikiáltási ár volt 
7114 korona. Erre a románok rögtön 30,000 koronával feleltek. A szász 
•csoport erre még föllebb Ígért. Mikor már egyik fél sem akart engedni 
és az ár már horribilis magas* lett, kénytelenségből a szászok és románok 
•eg\ezséget kötettek. Bevették ü társaságba a 15 románt, de- már ekkor későn 
volt, mert. a birtokot 54,800 koronáért vették mej*; 

A baj megtörtént. Most csak arra nézhettek, hogy valahogy kihever
jék azt. A í)l holdas (katasztrális) birtokból 11 hold volt hasznavehetet
len. A birtokon utakat kellett hasittatni, a sok vízmosásos kopár szakadékot 
meg kellett gátakkal kötni, a legelőnek sem alkalmas helyeken gyümölcsfa-
telepet létesítettek, a sok árok és part alsó részét serfcéslegelőniek, részint 
marhalegelőnek vagy kaszálónak rendezték be. A szántót pedig, ügy ahogyan 
a dombos helyeken lehetett, parcellázták és ismét kisorsolták. 

A gyengébb dombes kaszálók kataszteri holdja igy 1400 korona, a jobb 
szántóföld holdja 2000 koronára rúgott! 

Hogy nagyon drága árat adtak, azt mindnyájan tudták, de azért nem 
zúgolódtak. Ismét arra koncentrálták az erejüket, hogy a vételártörleszté-
.seket valahogyan kibírják. Most már bizalmuk megerősödött a L.-féle 
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birtokvásár jó sikerültétől. A nép vásárlási kedve föléledt és gazdaságába 
is mind többet fektetett. A hitelszövetkezet 1905-ben 34 darab pinzgaüi 
tehenet importált a falusi gazdáknak. A s . . . i fajmarhák hire messze elter-
jedt, sokan jöttek oda jó tenyészanyagért. A gazdák kezdettek szép lovakat 
is tartani, a lótenyésztés is föllendült. 

Fontos volt az, hogy a hitelszövetkezetben most már a váltóhitel meg
kevesbedett, de jelentékenyen emelkedett a takarékbetétek összege. 

Kisebb paraszttelkek és parcellák eladók voltak, azokat a szövetkezet 
mind megvette, noha ez nehéz volt, mert idegen községbeli románok magas 
áron kéz alat t vásároltak, ahol csak tudtak. 

Mindamellett 1906-ban sikerült egy román udvart és birtokot is vissza
vásárolni. Az ilyen apróbb kis telkekbe szegény, de becsületes szász csalá
dot ültettek, kik legtöbbször Amerikába mentek ki, hogy a birtok árát ottani 
keresetükből letörleszthessék. 

1907-ben már a lelkész a sok munkába belefáradva, nem gondolt másra, 
mint a sok leszámolás sima lebonyolítására, azután egy kis nyugalomra. 

Csak még egy nagyobb birtoktest volt, a H.-félo, a késői jövőben tervbe 
véve megvásárlásra. De majd csak sok-sok év múlva, ha eladóvá válik. 

Addig elég gond a gazdáknak az adósságaiktól kissé kitisztulni. 
A sors azonban váratlanul i t t is másként határozott. A birtokért a 

románok hallatlan magas árat Ígértek, és igy a tulajdonos váratlanul az el
adásra határozta magát. 

„Egy májusi este volt, — mondja Schuller Mihály — az íróasztalom 
előtt ültem, az esti szürkületben, a napi munkától fáradtan, elkeseredetten 
és oly leverten, hogy sirni tudtam volna. 

Ekkor lép be a hirnök, a birtokvásárlási hírrel. Oly ideges izgalom 
ős düh fogott el az első pillanatban, hogy azt hittem ki kell dobnom 
ezt az embert! Hiszen már tönkremegyek, ha még most sincs nyugtom! 
Hiszen már én sem birom, de a gazdák is ki vannak merülve! 

De most is csak az lett a vége: „rnost vagy soha." Fölkerekedi am 
és intézkedtem." 

Másnap föltünés nélkül megbecsülték a birtokot, eladóval tárgyalást 
kezdtek és még aznap este, az esti szürkület beállta után összejött a hitel
szövetkezet vezetősége, és éjjeli tanácskozás után másnap reggel H órakor 
azzal lepték meg a falut, hogy a birtokot megvették, 42 holdat 37.500 
koronáért (holdja 893 korona)! Parcellázásra nem is gondolhattak. A né# 
vásárlási ereje elérte a határát. így a birtokot bérbe kellett adniok! 

A szövetkezet most már a kisgazdák fejlettebb igényeit igyakezett 
kielégíteni. Hídmérleget állított föl, hogy a népet az űrmértékről a súly
mérték használatára vigye át . Az 1907. évi mvmkásriiány miatt aratógápet 
szerzett, majd benzinmotort erőkifejtésre a különféle kisebb üzemekhez.. 
Hozzákezdett a szövetkezeti ház létesítéséhez, egy „nyári knglizóval* (teke
pálya), hogy vasárnap délutánonként a népet összegyűjtse. 

A kisded szövetkezetből egy nagy intézmény lett, amilyenről a meg
alapításnál álmodni sem mertek. 

Az 1907. évi üzleti forgalom több adatai erről élénk tanúságot lesznek-
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Aktívák 
Váltóköles önök összege 5.191.— kor. 
Kötelez vény re kölcsönök 46.554.31 „ . . 
Törl&sstéses kölcsönök 63.ŐÍ8.23 ,, 

1 . . Ingatlanok 56.591.26 „ 
Passzívák 

Üzletrészek. Összege 2.H60.— kor. 
Takarékbetétek 37.08 k 39 .., 
Tartaléktöke 7.751.92 „ 
Ingatlan kölcsöntartozás 130.000.— ,, 

A szövetkezet vagyon ós teherlap összes forgalma volt 1907-ban — 
350.000 korona 15 fillér. 

33 mellett . a tiszta haszon = 550 korona 77 fillér. 
Ezen utóbbi tétel mutatja, hogy igazán nem haszonra dolgoztak. 
A szövetkezet .megalakításánál a főkönyv első lapjára a lelkész ezen 

szavakat ir ta oda: „Oh Isten segits! Oh Isten engedd sikerülni." 
E s a nyolc év él telte után Játját , hogy az Úr meghallgatta fohászu

nkat. Sikerült a vállalkozásuk. 
Amit az apák elvesztettek, azt ha mind nem is, de az utódok nagy-

rrészt visszaszerezték. Talán nemsokára ismét 400 eke mehet ki szántani, 
anint dédapáik idejében. 
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