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Nagy-Küküllő vármegye története
A hajdani Küküllő vármegye, melyet vélte, hogy a vár valamikor pogány istenek
1876-ban osztottak fel Kis- és Nagy-Küküllő tiszteletének helyeként szolgált, ahol a szent
megyékre, egyike volt a Szent István király hegy mellett folyó vizet nevezték el Cogeonnak, melyből a Gógány elnevezés
korában szervezett hét erdélyi
is eredt.
vármegyének. A magyarság letelepedését megelőző korokban
feltehetően nem volt lakatlan
A megye fekvése
a terület, hiszen fennmaradt
Nagy-Küküllő vármenéhány ismeretlen várhely.
gye Kis-Küküllő-, UdvarA Küküllő alsó folyásánál a
hely-, Háromszék-, Brassó-,
glogovicai vár, melynek köveiből
Fogaras-, Szeben- és Alsó-Fehér
a XVII. században Bethlen Mikvármegyék határolják. Területe 1914lós megépítette bethlenszentmiklósi
kastélyát. Gógány vára a másik ősrégi várhely es adatok alapján 3199 km², ahol ebben
a vidéken, mely Gógányváralja felett maga- az időben 125 település működött. A visodott. Bonfini nyomán Benkő József úgy dék többnyire hegyekkel borított, melyek
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az olt- és hortobágymelléki hegysor tagjai.
A magasabb, erdősebb területektől alacsonyabban fekvő részeket szőlőhegyként, míg
a völgyekben szántóföldként művelik. Legjelentősebb folyóvizei délen az Olt, északon
a Nagy-Küküllő, valamint a megye középső
részein végig futó Hortobágy, Kis-Homoród
és Kosd patakok.
Gazdálkodás a megyében
A XIX. század végén a megyének
321 025 hektár nagyságú termőterületének
legnagyobb részét a szántóföldek és erdőségek teszik ki, ezeken kívül jelentősebb
kertgazdálkodás és szőlőművelés is folyt.
Jelentősebb terményei közül a búzát, rozst,
zabot, kukoricát, burgonyát, kendert, lent,
cukorrépát és a hüvelyeseket kell kiemelni.
1894-ben szőlőből csaknem kizárólag közönséges fehérbort készítettek, hiszen a filoxera
járvány ebben az időszakban már 25 falu
termését pusztította. Az állattenyésztésben,
az 1884. évi összeírások alapján, jelentékeny
volt a szarvasmarha, bivaly, ló, sertés és juh
tartása. A mezőgazdaság érdekeit a megyében a segesvári- és kőhalmi gazdakör is képviselte, valamint Medgyesen sertéstenyésztő
szövetkezet is működött.
A megye lakossága
Nagy-Küküllő vármegye lakóinak
száma 1914-es felmérés szerint 128 613 fő
volt. Nemzetiségeit tekintve túlnyomórészt
románok (42,5%) és németek (41,1%), kisebb számban magyarok (10,9%) és cigányok(5,4%) élnek itt együtt. Kós Károly, a
Kis- és Nagy-Küküllő összevetésénél találóan jegyzi meg: „A maga módján ez jut
kifejezésre a helyi szólásmondásban is, amely
szerint a Napot reggel a székelyek taszítják
fel favillával a Kis-Küküllő vidékének egére, majd onnét este a mokányok [románok]
húzzák juhfogóval a hegyeik közé.” A megye
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felekezeti megoszlása alapján a legtöbben A megye közigazgatása
az evangélikus (41,8%) és görög ortodox
A vármegye rendezett tanácsú városai
(36,7%) vallást gyakorolják, míg a lakosság
kisebb része római katolikus (2%), görög Medgyes és Segesvár, ezen felül csaknem
katolikus (11,8%), református (5,2%) és uni- százharminc kis- és nagyközség, többb, mint
30 puszta és telep volt. Törvénykezési szemtárius (2,2%) volt.
pontból az erzsébetvárosi királyi törvényszék
területéhez
csatolták. Járásbírósága öt van
A megye közművelődése
ebben az időben, így Kőhalom, Medgyes,
A 19. század második felében a nagyobb, Nagysink, Segesvár és Szentágota, amelyek
megyei oktatási intézmények főként Meggye- mindegyikét telekkönyvvel kapcsolták össze.
sen és Segesváron jöttek létre. A vármegye Segesvár és Medgyes látta el a királyi közterületén ekkor működött két evangélikus jegyzőségi feladatokat is.
gimnázium, egy földmívesiskola, négy ipariFelhasznált irodalom
és kereskedelmi iskola, egy evangélikus tanítónőképző intézet. Ezek mellett megyeszerte Balassa Iván: A határainkon túli magyarok
több, mint kétszáz elemi iskola, és csaknem
néprajza. Budapest, 1989, Gondolat.
húsz óvoda is biztosította a lakosság számára Zentai T ibor (szerk.): A történelmi Magyara tanulási lehetőséget.
ország atlasza és adattára 1914. Pécs, 2001,
Talma Kiadó.
Pallas Nagylexikona. http:// www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html
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