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Molnár Istvánnak talán e levéllel és természetesen az 1867-től már miniszterelnök gróf 
Andrássy Gyula szimpátiájával indult politikai karrierje. Ekkor választották Molnár Istvánt 
terebesi főszolgabíróvá 312 szavazattal Payzsoss János ellenében, akire 259-en szavaztak. Va-
lószínűleg ez a levél billentette Molnár javára a mérleget... De jó választás volt, mert a kiváló 
képességű Molnár 1867-től Andrássy miniszterelnöksége alatt közoktatási miniszteri taná-
csos, 1873-ban honvédelmi miniszteri főtanácsos lett, és 1882 februárjától 1901-ig Zemplén 
vármegye főispánja. 

E levél bemutatása csupán egy figyelemfelhívás, hogy régen is volt lobbizás, de egy jó 
ügyért ezt érdemes megtenni! 

Somogyi Gábor 

Aranyosszék magyarsága 
Aranyosszék Erdélyben az Aranyos folyó alsó szakasza, a Maros és a torockói Székelykő 

közötti területen fekszik. V. István király alapította 1270-ben Háromszékből telepített széke-
lyekkel. Alapítóleveléről és IV. (Kun) László 1289. évi adományleveléről is csak III. Endre 
1291. március 12-én kelt megerősítő okmányából tudunk. Orbán Balázs szerint IV. Béla is ala-
píthatta, és előbb is laktak ott magyarok. Kiváltságaikat Zsigmond és Mátyás király is meg-
erősítette. Ugyanolyan szervezetük, jogaik és kötelességeik voltak, mint a székelyföldi széke-
lyeknek. 1285-ben sikeresen harcoltak a tatárok ellen, felmentették a Székely kőn álló 
Turuckó-várat, és több ezer foglyot szabadítottak ki a tatár rabságából. 

Az 1291-ben kelt okmány szerint Aranyosszék 28 faluból állt. Székelyeik kisnemesek vol-
tak, közrendűekkel nem házasodtak. A föld közös volt, erejük szerinti területen egyénileg 
művelték. Helyzetük miatt jobban hatott rájuk környezetük, mint a nagy tömbben élő többi 
székelyre. Főembereik birtokos nemesekkel is házasodtak és birtokosok is lettek köztük, akik 
jobbágyokat, zselléreket tartottak, románokat is. Mint szabad parasztok - Jakó Zsigmond sze-
rint - később jól alkalmazkodtak a polgári viszonyokhoz. Aranyosszék székhelye sokáig 
Felvinc volt. Később két járásra oszlott, az Alsó-járás székelye Felvinc maradt, és őrizte egész 
Aranyosszék levéltárát, - a Felső-járásé Bágyon, később Várfalva lett. Az Aranyos mentének 



Várfalvától a folyó délre eső szakaszáig, Aranyosgyéresig tartó része a Keresztesmező. Vár-
falva, a vele egybeépült és hozzácsatolt Rákossal együtt ma is székhelye több, részben ma-
gyarnak maradt falunak. Aranyosszék szervezete 1876-ig maradt fenn, amikor a külön jogál-
lású területeket betagolták a megyékbe, Aranyosszéket Torda-Aranyos megyébe. 

A táj népe sokat szenvedett a további rabszolgaszedő tatár betörésektől, török hadaktól, 
martalócok garázdálkodásától, labancoktól, oláhok dúlásától. Ezért több templomuk köré 
várfalat emeltek, templomvárakat építettek ki. A templomok többsége az unitárusoké lett, mi-
után Aranyosszék népének nagyobb része a hitújításkor a Dávid Ferenc hirdette unitárius hit-
re tért. Kevesebben vannak közöttük reformátusok és egész kevesen a katolikusok. Nyelvjárá-
suk Torda hatására mezőségi, azaz a-zó (asszany, damb), e-ző (köszen, ördeg), és nem külön-
böztetik meg a nyílt és zárt e-t. 

Felvinc város sorsa mutatja egész Erdély magyarságának erős zsugorodását a román ura-
lom alatt, még jóval Ceau°escu városmagyartalanító politikája előtt. Nagyon elrománosodott, 
pedig a XIX. század közepén az osztrák katonai összeírás szerint még csak 18 román lakosa 
volt, 1941-ben amikor már hozzácsatolták Veresmartot már 1903. Magyar 1910-ben a veres-
martiakat is beszámítva 1827,1941-ben 1342,1992-ben csak 793. Felvincet 1659-ben törökök, 
1848 novemberében osztrák tiszt vezetésével román lázadók dúlták, 52 embert megöltek, 500 
marhát elhajtottak, 1849 augusztusában az orosz sereget követő román lázadók garázdálkod-
tak és több száz magyart lemészároltak. A románok dúlása Aranyosszék levéltárát is meg-
semmisítette. 

Felvinc felett a Maros völgyében fekszik Székelykocsárd, amelyben 1910-ben még 1098 ma-
gyar lakott, ás az 1941. évi román népszámlálás is erős magyar többségűnek találta 917 ma-
gyarral, de jóval több románnal, mint ahányan 1910-ben voltak. A Maros völgyében feljebb 
fekvő Székelyföldvár 1850-ben is igen erős román többségű volt, nagyobb számú, 420 (38 %) 
magyar csak 1910-ben lakta. Székelykocsárdon 1992-ben még 816 magyar élt 1708 román mel-
lett. 1707-ben a labancoktól szenvedtek. A török-tatár támadások elől ingoványos mocsárban 
álló várukba menekültek, amelyet nem tudott bevenni a török. Magyarjai közül a román láza-
dók 1848-ban nagyon sokat lemészároltak. 

A török-tatár betörésektől jól védte magát a „hegykelben" (Orbán Balázs 1871, tőle valók a 
következő idézőjelbe tett kifejezések és az egyes falvak történetéről szóló sorok is) fekvő Ha-
rasztos is, de 1815-ben teljesen leégett, templomai is ezután épültek. Ez a falu is a Felvinc 
székhelyű Alsó-járásban fekszik, aránylag távol Aranyosszéknek még többé-kevésbé magyar 
Felső-járási falvaitól. 1992-ben 2754 lakosából 991 volt magyar, akik 1910-ben még 1361-en 
voltak 570 román mellett. Harasztoson Aranyosszék 52 közgyűlést tartott. Ez az Orbán kas-
télyban folyt, amely „izmos" bástyáival, „roppant" tornyával igen impozáns épület lehetett. 
Köveit későbbi tulajdonosa potom áron eladta országútépítéshez. Öt Felvinc feletti, egykor 
székely falu népe elvesztette nemességét, mert 1617-ben megszöktek a moldvai hadjáratból. 
Ezzel mintegy kizárattak Aranyosszék közösségéből. Gyermekeiket egyre inkább román pap 
keresztelte, és fokozatosan elrománosodtak. Aranyospolyán is az Alsó-járásba tartozott. Ma-
gyarjai reformátusok, mint a felvinciek, a harasztosiak nagy többsége is. Polyánt 1848-ban ro-
mánok feldúlták, templomát is, amelynek csak a tornya őrizte meg eredeti gótikus jellegét. 
Magyarjainak 1910. évi 710 fős erős többsége 1941-re 683-ra, minimális többségre csökkent. 
Mára Tordához csatolták, ami 1910-ben még 72 %-ban volt magyar, 1992-ben már csak 11 
%-ban. 

Torda felett Szentmihályfalva következik az Aranyos mentén, amely Alsó- és 
Felsőszentmihályfalvából egyesült, és Aranyosszék Felső-járásához tartozott. Itt a magyarok 
száma már jóval kisebb a románokénál, pedig 1941-ben is még 1363-an voltak 997 román mel-
lett. A magyarok többsége református, akik 700-an vannak, 500-an unitáriusok és 200-nál töb-
ben katolikusok. Az unitárius templom aránylag új, a református templom viszont a XV. szá-
zadban épült és kapujával, támpilléreivel, szentélyével a renoválás után is megőrizte gótikus 
jellegét. Erős várfalát a XX. században építették a régi pótlására. Aranyosszék gyakran tartot-
ta itt közgyűlését és mustráját, azaz hadi szemléjét. A falut Rabutin labanc generális felégette, 
1848 novemberében pedig román lázadók dúlták. A magyar gazdák közül sokan jártak és el is 
költöztek Tordára, amelynek nemrég még virágzó ipara sok munkáskezet vett fel. A falun be-
lüli telkeken a Mócföldről beköltözőknek alakítottak ki házhelyet, kertet. Velük erős többség-
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be került a különben is nagyszámú románság. Szentmihályfalván át kisvasút visz fel az Ara-
nyos völgyében, de ezen már nem jár vonat, és Tordára sem, ahova autóbusz közlekedik 
Aranyosgyéres vasútállomásról, aztán Tordáról más járat fel a völgy falvaiba. 

Szentmihályfalvától délre 5 km-re, forgalomtól távol, a Bágyoni-patak széles völgyében 
fekszik Bágyon, amely székhelye is volt Aranyosszék Felsó'-járásának. Négy unitárius zsina-
tot is tartottak itt és 26 aranyosszéki közgyűlést. Templomát 1746-ban újjáépítették, s a XIX. 
században már „letörpített védfal" övezte. Unitárius templomát jezsuiták és kámzsás barátok 
el akarták foglalni, de „leleményes menyecskék" méhkasokat dobáltak rájuk, mire „méhcsí-
pésektól dagadt pofákkal" elfutottak. 1848-ban Szentgyörgyi József fiatal őrmester innen in-
dította a nemzetőrségek szervezését, amibe a környező falvak 1500 embert állítottak. Bágyont 
1941-ben még másfélezren lakták, 80 %-ban magyarok, 1992-ben csak 758-an fele-fele arány-
ban magyarok és románok. 

A Bágyonnal délen, a dombháton túl a közeli Keresed szomszédos, szőlők, gyümölcsösök 
borította dombok közötti völgyben bújik meg. Lélekszáma 1992-re az 1941. évinek kevesebb, 
mint egyharmadára, 236-ra csökkent, akiknek 70 %-a magyar. A falut már 1941-ben is keve-
sebben lakták mint 1910-ben, akkor a magyarok száma 735 volt, a románoké pedig 184. 
1597-ben tatárok lepték meg a falu ünneplő-mulatozó fiatalságát, és azt a hetvenet, akit nem 
öltek meg, a Krímbe hurcolták rabszolgának. Közülük csak keveset sikerült kiváltani. Máskor 
a nyugaton bemélyedő szűk Nagyszorosban kövek, fatörzsek dobálásával teljes győzelmet 
arattak a tatárokon. A labancok is feldúlták a falut, utána köralapú templomukat csak 1783-ra 
tudták újjáépíteni a falu református magyarjai. 

Szentmihályfalva felett az Aranyos völgyében Sinfalva sorakozik. A két falu között a folyó 
déli partján a hegyoldalon terül el Mészkő, amelynek házai „alabástrom talapzaton állnak", 
és feljebb az Omlás nevű hely „alabástrom sziklákkal van tarkázva". Ott ma nagy kőbánya 
működik. Még feljebb a hegytetőn a hagyomány szerint Bába vára állt, amely Orbán Balázs 
szerint lehetett római erőd és kolostor is. A tetőre Mészkőn át műút vezet, onnan pedig mere-
deken le a Tordai-hasadékhoz, Erdély egyik látványosságához. A hasadék előtt menedékház 
áll és kempingezni lehet. Mészkő a XIX. század közepén és 1910-ben is román többségű volt, 
ekkor 367 magyar és 481 román lakta, ma 120 unitárius és 15 másvallású magyar lakja. Az uni-
táriusoknak szép templomuk van. 

A forgalmas útvonalon fekvő Sinfalva lakossága 1941-ben és 1992-ben szinte azonos volt 
(740,725), a magyarok száma viszont az 1910., az 1941. és az 1992. évi népszámlálás szerint fo-
kozatosan csökkent 602-ről 509-re, majd 443-ra. A falu dombtetőn álló unitárius templomát 
1772-ben katonaság közreműködésével a katolikusoknak elvették, de később lebontották az 
övező védőfallal együtt. Ott állhatott a dombon, ahol ma az ortodox román templom és paró-
kia. Az unitáriusok a XIX. században új templomot építettek és kétoldalt erős fallal vették kö-
rül. Az udvarában álló épületben Jászboldogháza 6 hálóhelyes szállást rendezett be, amit jel-
képes forintösszegért bárki igénybe vehet. Szálloda és motel is van a faluban, és eddig, az uni-
tárius templom feletti végállomásig, sűrűn jár autóbusz Tordáról, ennek egyes járatai Várfal-
vára is felmennek. 

Várfalva volt legtovább Aranyosszék Felső-járásának székhelye, ma kulturális központja. 
Régi neve Thordavár volt. A vele rég egybeépült és egyesített Rákossal együtt 1992-ben 1288 
lakosa volt 850 magyarral, 1910-ben a még önálló két faluban 1723,1941-ben pedig 1461 ma-
gyar lakott, a mai 340-nél jóval kevesebb, 234 román mellett. A régi Várfalva erdős hegyoldal-
ra kúszik fel, már távolabb fekszik az Aranyos feljebb erdős, romantikus, szűk völgyétől, ahol 
turistaszálló van. A jó minőségű út ebben a völgyben halad tovább, amelyen távolsági autó-
busz jár. Ebből az útból egyszerű makadám út ágazik ki Várfalvára. Orbán Balázs szerint a fa-
lu feletti 692 méter magas Fütyer-hegyen nagy vár állhatott, amely menedékül szolgált. Biz-
tos, hogy menedékül szolgált az unitárius templomvár, amelynek várfala és a templom is kö-
zépkori. Az utóbbinak egyik, már nem használt, bélletes kapuja félköríves, román stílusú, te-
hát még a gótika előtt a XIII. században épülhetett. Hozzáépített részének gótikus jellegét 
csúcsíves ablakok, támpillérek mutatják. 1783-ban renoválták. Háromszor tartottak itt unitári-
us zsinatot. Várfalváról jelzett turistaúton 3 óra alatt lehet felmászni Székelykőre (1129 m), 
amelynek régi neve Kengürth volt. Rákos az eredeti Várfalvától keletre a Csegezről lefolyó 
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patak völgyében terül el. Unitárius temploma nem olyan régi mint a várfalvai, erődfala is ké-
sőbb épült. 

Közvetlenül a Székelykő alatt, Várfalvától délre Csegez kúszik fel a hegyoldalra. Határá-
nak a Székelykőre emelkedő része köves, sziklás, mint a román neve (Pietroasa-köves) is mu-
tat. Itt Orbán Balázs szerint felhordott talajon is termeltek. Feljebb az Ördögpataka szűk völ-
gyében a Rákosi-lyuk Orbán Balázs szerint beomlott barlang lehet, amely menedékül szolgál-
hatott. A félreeső fekvésű és mindig kis Csegezen is háromszor tartották Aranyosszék köz-
gyűlését. Lakosainak száma az 1850 körüli 615-ről 1992-re fokozatosan 183-ra csökkent, vala-
mivel kevesebb magyarral mint románnal. A magyarok száma csak a XIX. század közepén 
volt nagyobb (318) mint a románoké (297). 

Várfalva és Bágyon között fekszik Kövend, amely északon Sinfalvával szomszédos. 
Kövendre is és tovább Várfalvára is egyszerű makadám úton jár autóbusz Tordáról, de ritkáb-
ban mint Sinfalvára. Kövend volt és maradt Aranyosszék legmagyarabb faluja, noha itt is erő-
sen, 1992-re 570-re csökkent a magyarok száma, 1910-ben még 979-en voltak. Aranyosszék 
legtöbbször itt tartotta közgyűlését, sokszor mustráját, és gyakran volt itt unitárius zsinat. 
Kövend unitárius vártemploma a XIII. században épült, ebből csak a hajó maradt meg, ame-
lyet gótikussá alakítottak. A toronycsarnokból a hajóba nyíló kapu szép csúcsíves alkotás. Né-
pi ornamentikájú kazettás famennyezete 1721-ben készült, 1796-ban felújították. A templo-
mot körülvevő igen magas lőrésablakos, támpilléres védőfalnak csak egy része áll. Amikor 
egyszer a tatárok ostromolták, és a védők lőpora már fogytán volt, egy „Bardóczné nevű me-
nyecske" kezdeményezésére, a tatárokra dobálták a papnak a cinteremben (templomkert) lé-
vő méhkasait, amitől az ostromlók megrémülve elfutottak. A labancok kétszer rabolták ki 
Kövendet. Innen származott Erdély egyik jelentős harcos 1848-as politikusa, Fehér Márton, 
akit temetésekor 1866-ban Kriza János búcsúztatott. 

A felsorolt falvakban, Aranyospolyán és a távolabbi Maros-völgyi Felvinc és Székely-
kocsárd magyarjaitól eltekintve 4500 magyar lakott 1992-ben, az 1910-ben számbavett 6100-
hoz képest. Felvinc, Székelykocsárd, Székelyföldvár, valamint Veresmart, Aranyospolyán ma-
gyarságának és néhány Felvinchez közeli Alsó-aranyosszéki falu magyarjainak száma 3700 
volt 1910-ben. Ez 1941-re 500 fővel csökkent, napjainkra pedig jóval erősebben csökkent mint 
a Felső-járásiaké. 

Aranyosszék népe régebben más tájakéhoz hasonlóan túlnyomóan a mezőgazdaságból élt. 
Ehhez az Aranyos mente, a Keresztesmező talaja a Várfalva feletti összeszűkülésig aránylag 
kedvező, Jankó János szerint kitűnő földművelők voltak. Elsősorban gabonaeladásból pénzel-
tek, amelyet szekerezve szállítottak Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Felvinc piacára. Amikor 
1900 táján Szentmihályfalván és Aranyospolyánon gőzmalom épült, könnyebb lett a gabonát 
eladni. Az 1720. évi összeírás csak Várfalván, Kövenden és Rákoson vett számba malmot. Ke-
vés gyümölcsöt is adtak el. A két világháború között nagyrészt az aranyosszékiek látták el Ko-
lozsvárt zöldségfélékkel. Szinte a kollektivizálás kezdetéig, 1949-ig háromnyomásos rend-
szerben dolgoztak, az ugart már előbb bevetették. Többségük egyes lófogattal, vagy kettős 
ökörfogattal művelte földjét. A helybeliek a legtöbb szőlőt Felvincen, Bágyonban és 
Kercseden művelték. Marhatenyésztésük - ugyancsak Jankó János szerint - okszerű volt, de 
nem nagyarányú. 1914 előtt főleg erdélyi magyar marhát tartottak, de kezdett terjedni a ma-
gyartarka. A legtöbb bivaly Szentmihályfalván volt, de tartottak néhányat Kövenden, 
Sinfalván és Várfalván is. A szarvasmarhákat, lovakat régen nagypénteken megmosták az 
Aranyosban. A gazdálkodást 1914 előtt szinte minden faluban gazdakör és több faluban hitel-
szövetkezet segítette. Az egyes falvakban működő kovácsok, bognárok mellett Várfalván fa-
zekasok is dolgoztak. Az utolsó fazekaskemencét 1960-ban bontották le. Kisebbek mellett 
szép nagy edényeket is csináltak. 

Régi főnemesi birtokosként tartják számon ma is a várfalvai kastélyban élt báró Jósika csa-
ládot, amely aránylag kevés szántóföldön gazdálkodott. Egyes falvakban néhány, Kolozsvá-
ron, Tordán vagy helyben lakó birtokosnak, az unitárius vagy református egyháznak volt na-
gyobb birtoka. Nagyobb üzemi gyümölcsös Szentmihályfalván és Harasztoson, üzemi szőlő 
Bágyonban, Sinfalván, Veresmarton volt. A Jósikákról Várfalván jó emlék maradt, amit az is 
mutat, hogy 2001. augusztus 20-án a polgármester ünnepélyesen visszaadta kastélyukat a 
család egyik tagjának, Emmerich Bánffy Jósikának. 
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Ma szinte minden aranyosszéki faluban nagy területen termelnek szántóföldön hagymát, 
sárgarépát (murkot), petrezselymet, paradicsomot, káposztát, de gabonafélét, kukoricát és 
mást is, Bágyonban különösen sok sárgarépát. Másutt a hagyma a legfontosabb, amelyből tá-
volra is sokat szállítanak, és télen is hoz pénzt. Tehenet is tartanak, de a tejet csak saját szük-
ségletre és falujuk ellátására fordítják. Ló ma is aránylag sok van, egyes fogatokban használ-
ják termény szállításra. A földet jobbára traktorral művelik, a gabonát géppel aratják. 

A lakosság többsége nem szegény, de a lelkészek szerint a székelyföldi székelyekhez ké-
pest kevésbé áldozatkészek és kevésbé összetartóak. Többen magyarságukhoz nem túlságo-
san ragaszkodnak. Sok magyar szülő román iskolába járatja gyermekét. A sinfalvi plébános 
keserűen panaszolta, hogy amikor felrója a szülőknek gyermekük román iskolába járatását, 
gyakran mondják neki: „Nem a maga gyermeke". Neki különösen nehéz a helyzete, Sinfalván 
székelve még a tordatúri plébániát is ellátja. Összesen 12 falu, részben mérsékelten vallásos 
katolikus magyarjait gondozza motorkerékpáron utazgatva. Vasárnaponként négy helyen 
mond misét. 118 sinfalvi hívének kétharmada cigány, akiknek elődei magyar nyelvűek voltak, 
de gyerekeik már csak románul tudnak. Nekik románul tartja a plébános a hittanórákat. Az 
unitáriusok, reformátusok is mérsékelten vallásosak. Sokan csak nagy ünnepeken járnak 
templomba, más vasárnapokon aránylag kevesen, de az iskolás gyerekek csaknem mind. 

Szinte minden faluban van magyar kisiskola, azaz alsó tagozat. A Felső-járásban Szent-
mihályfalván van nyolcosztályos általános iskola, Várfalván pedig algimnáziummá kiegészí-
tett tízosztályos, Szentmihályfalván 80 körüli, Várfalván 100 körüli tanulóval. Az iskolások-
nak többnyire a templomban rendeznek karácsonyfa ünnepélyt, pásztorjátékot. 

Régebben karácsony este a templomban misztériumjátékot rendeztek. Karácsony első nap-
ján verseket mondva köszöntötték egymást, pl. egy, Jankó János által közölt hosszabb vers 
alábbi utolsó strófájával: 

Nosza hát előre! Kévánjunk sok jókat 
Érjenek meg még sok karácsony napokat 
Örvendeteseket, ugyan boldogokat 
Sokszo' tölthesse nek borra' meg kancsókat! 

Karácsonyfát ma a vagyonosabbak állítanak, karácsony másnapján bált rendeznek. Régen 
szokásban volt másnapján az Istvánozás, harmadnap a Jánosozás. Ez abból állt, hogy a legé-
nyek a határ egy magas pontján este fennhangon énekeltek. „Nagyon szép volt" - hallottam 
egy másik erdélyi faluban, ahol még emlékeztek rá. Újévkor ma a gyerekek köszöntenek, ré-
gebben a férfiak csoportosan járva köszöntötték az új évet, este a házaspárok batyubált ren-
deztek. Fonót egész télen át tartottak, esténként más-más háznál. A farsangot január 6-tól tart-
ják farsangjárással, fánkot sütnek, hogy olvadjon el a hó. A farsangot versekkel temetik, ami-
kor elégetik a farsangkoporsót és a „fabulykót", amelyet az Őrségben szokásos rönkhúzáshoz 
hasonlóan használnak. Sokan elmennek a Torockón tartott nagy farsangi bálba. 

Húsvétkor az aranyosszékiek is locsolkodnak, következő vasárnap mulatnak. Az áldozó-
csütörtöki búcsún a Székelykőn örömtüzeket gyújtottak, és ott napkeltéig virrasztottak, de ez 
és sok más szokás is eltűnt, Orbán Balázs szerint a „kalmár szellem" felülkerekedésével. De 
megmaradt a május elsejei „zöldágazás". Ez 2-3 méter hosszú, végig ágas fa, amit a lányok-
nak állítanak. Nyáron vasárnaponként csűrökben táncoltak lassú és gyors csárdást, csűrdön-
gölőt, sűrű magyart. A mulatságba a lányok ételt, a legények bort vittek a cigányzenészeknek. 
Szüreti bált olyan falvakban is tartanak, ahol nem csinálnak bort. Akkortájt ülik Szent Mihály 
napját, az unitáriusok egyik jeles ünnepét. 

1848 előtti régi viseletüket Jankó János Orbán Balázs nyomán ismerteti. Akkor a férfiak fe-
hér harisnyát, borjúszájú inget, kék lajbit, nyáron pörge kalapot, télen fehér báránybőr sapkát, 
„aszajos" condrát viseltek, később Orbán Balázs szerint kék felsőruhát. A nők fersingben, az-
az elől kötős hosszú sötét szoknyában, rövid lajbiban jártak, nyáron ujjas bunzsur (bon jour) 
felöltőben, télen sötét „zsubikában". Ingük kézelős, vállban kissé lobogós volt. Jankó János 
szerint a XIX. század vége tájára inkább a tordai divat volt elterjedve, és viseletükben nincs 
„ma már semmi eredeti". Ezt arra az időre nem ismerik el. Kövenden Gál Szabolcs gimnazista 
nagyanyjától összegyűjtötte a XX. század első felében viselt ruházat jellegzetességeit. Tőle és 
Székely Hunor osztálytársától kaptam erről, valamint a régi és új szokásokról a legtöbb sze-
mélyes tájékoztatást. A nőknél megmaradt a hosszú sötét szoknya, felette azonos színű, alul 
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fodros, gombos „lékrif", barna vagy fekete lapos kalapot viseltek és piros csizmában jártak. A 
férfiak viselete nemigen különbözött más tájakétól. Ok csizmát, fekete vagy szürke házi szö-
vésű gyapjúnadrágot, fekete lajbit, széles karimájú kalapot viseltek. Jankó szerint még a XIX. 
század végén is viseltek condrát, Csegezen szőttek is. Más falvakból inkább az Ara-
nyos-völgyben feljebb lakó románokhoz vitték a gyapjút ványolásra és ott is csináltatták meg 
a condrát. Persze, különösen a nők viseletében különbségek is voltak. Pl. a rákosi lányok nyári 
fehér ünnepi szoknyáját alul három sor zöld szalag díszítette, és zöld lajbit viseltek. 

Az Aranyosszéki Néptánccsoport leányai ebben a rákosi viseletben táncolnak. A csoportot 
1998-ban, saját költséget sem kímélve, 8 párral szervezte meg Kanyaró Pál, Várfalva polgár-
mestere, aki 12 éve tölti be ezt a tisztséget. Ma tíz párral táncolnak. Művészeti vezetőjük Bálint 
Mátyás nyugalmazott tanár. Helyben és Kolozsváron lépnek fel. 2000-ben a Szent István-i mil-
lenniumot a Somogy megyei Szulok német nemzetiségű tánccsoportját fogadva ünnepelték, 
2001. augusztus 18-án pedig a III. Szent István-napi Néptánc Találkozó egyik eseményeként 
lettországi tánccsoportot fogadtak. 

Ugyancsak Kanyaró Pál polgármester indította el a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet szervezé-
sét. Ebbe a már konfirmált fiatalok léphetnek be. Ezt Kolozsi Tünde tanárnő vezeti. Több falu-
ban van szervezete. Különböző műsorokat rendeznek, színdarabokat játszanak, elsősorban 
könnyen érthető népszínműveket. 

Várfalva polgármestere az aranyosszéki kulturális élet szervezése mellett, részben mint 
vadász, nemzetközi kapcsolatokat is igyekszik kiépíteni. Ezt szolgálja a báró Jósika család 
külföldön élő leszármazottaival való kapcsolat, és 2001 őszére belga vadászok meghívása. 
Mellette mások, és fiatalok is vannak, akiknek szívügye Aranyosszék magyarságának meg-
tartása a hagyományok ápolása révén is. 

Gábriel András 
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Az Aranyos szorosában Aranyosszék határát jelölő Örvénykő. (Orbán Balázs: Székelyföld leírása) 
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