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Cartea comemorativă întitulată Eke és toll (Plugul și stiloul) ne prezintă viața și creația 
excelentului om de știință din domeniul agricol, dr. Nagy Miklós, în baza biografiei 
realizate de bibliotecara șef Újvári Mária. În fundalul anumitor capitole putem afla detalii 
referitoare la Erdélyi (Magyar) Gazdasági Egylet /Asociația Agricolă (Maghiară) din 
Transilvania/, revista Erdélyi Gazda (Agricultorul Ardelean) și "publicația  succesoare" a 
acesteia, respectiv istoria editurilor, care au scos cărți agricole în limba maghiară în 
Transilvania/România. Autorii studiilor, scrierilor s-au străduit să prezinte activitatea de 
autor și traducător specializat, publicist agricol a lui Nagy Miklós luând în considerare 
tendințele creionate atât de predecesori, cât și de contemporani și (a puținilor) urmași. 

Reprezentantul transilvănean eminent al publicisticii agricole este prezent începând 
din 1936 în coloanele revistei Erdélyi Gazda. Fie că articolul se referă la cultura plantelor 
sau la zootehnie, autorul încearcă propagarea/fundamentarea spiritului unui fermier modern, 
prin prezentarea experiențelor din străinătate. Tot în acest spirit se nasc și celelalte articole 
scrise începând din toamna anului 1945, mai cu seamă în revista Falvak Népe (pe de o parte 
în publicația Világosság/Lumina  și Erdélyi Gazda Naptár. După cea de a 38-a publicare, 
din anul 1948 putem observa o pauză datorită faptului că Nagy Miklós a fost înlăturat de la 
Universitatea de Științe Agricole de la Cluj, înființată în toamna anului 1947. Conform 
scrierii bibliografice Nagy reîncepe publicarea în anii 1960, la revista Korunk. La sfârșitul 
deceniului putem afla că revista Falvak [Dolgozó] Népe  după ce și-a reînnoit mentalitatea, 
va solicita articolele lui Nagy Miklós. Conducerea revistelor Korunk, Művelődés, Utunk au 
dorit să  publice în continuare scrierile lui Nagy Miklós. Acest lucru ne este demonstrat și 
de faptul că atunci când Nagy a împlinit șaptezeci de ani, a fost sărbătorit de redacția 
Korunk.  

 


