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Keszeg Vilmos 
Aranyosvidék 

 

(Részletek a szerző készülő helyismereti tankönyvéből) 
 

A vidék és települései 
 

Aranyosvidék az Aranyos folyó mentén elterülő tájegység. Lakosságának eredete és a 
vidék földrajzi sajátosságai alapján négy kistájra tagolódik. Ezek a következők: Torda és 
környéke (Koppánd, Szind), Aranyosszék (22 falu), a Torockó-patak völgyében elterülő 
Torockószentgyörgy és Torockó vidéke, valamint Alsó-Aranyosmente (Aranyosgyéres, 
Aranyosegerbegy, Aranyoslóna, Gerend, Gerendkeresztúr, Sósszentmárton, Hadrév). Ide 
kapcsolhatók továbbá a településekkel kapcsolatban álló mezőségi települések (Tordatúr, 
Detrehemtelep). A vidék városai Torda és Aranyosgyéres. 

A központi kistáj, Aranyosszék a székely székek (Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaisszék, 
Csíkszék, Udvarhelyszék, Marosszék) egyike. Délkeleten Marosszékkel, keleten és északon 
a Mezőséggel, nyugaton a Mócvidékkel, délen Nagyenyed vidékével érintkezik. 

 

A vidéket bebarangoló Orbán Balázs A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természet-
rajzi s népismei szempontból című monográfiájának V. kötetében örökítette meg élményeit 
(Pest, 1871). E munkából idézzük az Aranyosvidéket bemutató fejezetet. 

 

Az Aranyos „5570 láb1 tengerszint fölötti magasságban /ered/; tehát 
Magyarország összes folyói közt csakis a Vág ered magasabbról, s így az Aranyos e 
tekintetben második helyet foglal el. Folyamhossza kanyargásaival 18, egyenes 
vonalban csak 10 mfd.2 Szolcsváig keletre, onnan Tordáig északkeletre, Tordától 
Egerbegyig ismét keletre foly. Egerbegynél csaknem egyenes szögben megtöretve, 
hirtelen dél irányt vesz egész Hadrévig, hol délnyugat irányba fordul Maros-
Koppándig, hol a Marossal egyesül. Szélessége Tordánál 26 öl3, középmélysége 5 láb. 
/…/ Folyamkörnyékén 103 helység van, miből Aranyosszékre csak 10 esik. Ím 
ezekben van foglalva röviden az Aranyosnak általános pályaköre. Ami 
Aranyosszékre eső szűkebb körű folyamvidékét illeti, az Aranyosszék határát 
Borévon alól a jobbról beszakadó Fehér patak/nál/ és Örvénykőnél lépi át, egy 
mfdnyi vonalon magas sziklahegyek közé fogott hegyszoroson halad; de amint 
Aranyosszék első faluját, a havasszélen őrködő Várfalvát eléri, azonnal kibontakozik 
a hegység szűk korlátai közül, s szép nyílt téren hömpölyög végig, mely még egyszer 
Sinfalvánál egybeszorul, de azután az egy mérföld, sőt alább 1 és ½ mfd széles és 3 
mfd hosszú Keresztesmezővé, hazánknak e legszebb, legemlékesebb terévé tágul ki. 

                                                 
1 Hosszmérték. Egy láb kb. 30 cm. 
2 Hosszmérték. Egy mérföld 8354 m. 
3 Hosszmérték. Egy öl kb. 1,9 m.  
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E tér nyugati oldalán húzódnak el a nyugati Kárpátok gyönyörűen csipkézett 
legszélről eső sziklagerincei, azok közt előtérben a székelyek dicsőségéről fennen 
beszélő Székelykő, idább a csodás Tordahasadék fehérlő bércze, egyik történelmi, 
másik természeti nevezetességek tárháza, mindkettő pedig Aranyosszéknek 
határbércze. A havas nagyszerűsége csak ez egy oldalról bámultatja magát, mert a tér 
többi oldalait lankás bércek övezik. Ezek közt terül el a Keresztesmező kettős tere; 
mert északi oldalán hol az Aranyos lesiet, van a tér mélyebben fekvő völgyülete, 
melyhez délről egy (30–40 lábnyival) emelkedettebb fensík csatlakozik, az 
úgynevezett Bogát, mely délről a harasztosi dombokig nyúlik, keletről pedig az 
Egerbegynél délirányt változtató Aranyos mélyebb völgyülete által van szegélyezve. 
De ezen sima, lapályos fensík nem más, mint az Aranyos völgynek lépcsőzete, s 
egykori folyamtere, és így az említett térnek kiegészítő része, mert a kettő együtt 
képezi az emlékszentesítette Keresztesmezőt. E lépcsőzetes téren terül el Aranyos-
szék tekintélyesebb része. /…/ A tér kezdeténél, a havas alján van mindjárt Várfalva 
és az azzal egybeépült Arnyos – Rákos; a Rákosnál lefolyó mellékpatak (csegezi 
patak) fejében fenn a Székelykő oldalán fekszik Csegez, Aranyosszék legmagasabban 
fekvő helysége. A csegezi patak és a balról beszakadó Hesdád, előhegyei által képzett 
szorulatba fekszik Sinfalva, kissé alább, az Aranyos bal partjának magaslatán 
elhelyezkedett Mészkő és a tér közepén hosszan elhúzódó felső és alsó Szentmihály-
falva, melyek közt a község körében eredő Csiga patak fut végig s szakad az 
Aranyosba. Itt már elkezdődik a tér kettős redőzete, a Szentmihályfalvától délre 
emelkedő fensíkkal, melynek hegyek közé benyomuló két völgyecskéjébe Aranyos-
szék legtekintélyesebb két községe, Kövend  és  Bágyon  helyezkedett el. 

Alább a balpartilag beszakadó Rákos patak a torkolatjában Torda büszkélkedik, 
mely itt Aranyosszéket nemcsak a folyam balpartjáról szorítja el, hanem 
vármegyéjének területe fenhéjázva nyomul át Keresztesnél a jobb partra is. Azonban 
az ezen alól következő Aranyos – Polyánnál újból tért foglal Aranyosszék, s nemcsak 
a folyam jobb partjáig nyomul, hanem azontúl is egy keskeny területet igénybe 
veszen, de itt is csak búcsút venni jön kedves folyamához; mert a bitorló 
Tordavármegye Gyéresnél újból átnyomul az egykor Aranyosszékhez tartozott jobb 
partra, s Aranyosszék csak a bogáti fensík ormáról – hol mostani határa elvonul – 
nézi kedves folyamát, mellyel mint Aranyossal nem is találkozik, mert az, mielőtt 
Aranyosszék határát újból érinthetné, Maros-Koppándnál a Marosba temetkezik. 

A folyamvölgy termékenységének jótékonyságát élvezik a jobb parton 
elhelyezkedett Szkelykocsárd, Székelyföldvár, Veresmart, Felvinc és Inakfalva. 

Aranyosszék többi falui hegyek közé fogott szűk völgyekbe helyezkedtek el. E 
völgyek legtekintélyesebbike a Létom patak-völgye, mely a keresztesmezőt délről 
bekeretező hegyláncolat déli oldalán kezdődik, s északról délnek tartva, Felvincnél 
(mely torkolata előtt fekszik) szakad a Marosba. Ezen másfél mérföld hosszúságú 
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völgyön halad át a torda-felvinci országút, s bár a közlekedés fővánalába esik, mégis 
a folyam vidékén eső faluk nem a fő, hanem annak jobboldali mellékvölgyeiben 
feküsznek. A legfelső Farkaslik pataka által átfolyt, ily nyugatról keletnek tartó 
mellékvölgyben fekszik Kercsed, az ezzel párhuzamosan futó Hosszúpatak völ-
gyében Mohács, és az ezzel egyenközűleg lefolyó Dombróvize völgyében Dombró. 
A Létom patakát keletről övező hegyláncolatból ered a Kocsárdnál Maros völgyére 
érő Egyház- vagy Roszpatak, melynek völgyületében Harasztos  rejtőzködik. Még 
három faluülte völgye van Aranyosszéknek; egyik a Székelykőn eredő Válye-Obursi 
(patak) völgye, mely északról délnek tart, s Nyírmezőn felül szakad az Enyed vizébe, 
ennek völgyébe van eldugva Hidas , másik Keletről nyugatnak tartó völgyecskében 
Örményes; és végre a Miriszlónál Marosba ömlő legszélső völgyben Csákó 
rejtőzködik.” 

 

Hol fekszik Aranyosvidék? 
 

Aranyosvidéket az országot középen átmetsző DN 1 nemzetközi műút Tordatúron, 
Koppándon, Tordán, Felvincen érinti, s megközelíthetővé teszi Kercsedet. Erről az útról a 
tordai kaszárnya mellett elágazó megyei út vezet el, Bogát érintésével, Harasztosra. Tordán 
a DN 1-es műútról ágazik el a DN 15-ös útvonal, amely Radnóton keresztül 
Marosvásárhelyre vezet. Ez az útvonal Aranyospolyánt, Aranyosgyérest, Lónát, 
Aranyosgerendet szeli át, s megközelíthetővé teszi Gerendkeresztúrt. Aranyosgyéresen az 
ortodox templomtól keleti irányba megyei út vezet  Mócson keresztül Kolozsvárra, illetve 
Marosludasra. Ez a műút átvágja Aranyosegerbegyet és érinti Detrehemtelep határát. 
Tordáról az Aranyos völgye fele ágazik le a DN 75-ös, Dr. Petru Groza városba vezető 
útvonal, amely áthalad Aranyoszentmihályon, Mészkő határán, Sinfalván, Várfalva határán, 
Torockót pedig 8 km-re közelíti meg. Sinfalva után erről az útról válik le az a megyei út, 
amely Várfalva, Aranyosrákos, Kövend és Bágyon érintésével rátér a DN 1-es útra. Ez az 
út teszi elérhetővé Csegezt és Mohácsot.  

A tájegységet a Bukarest–Nagyvárad közötti 300-as vasútvonal négy településen 
érinti: Székelyföldváron, Székelykocsárdon, Harasztoson és Aranyosgyéresen.  

Aranyosvidék vízrajzi térképét az Aranyos folyó uralja. A folyó Vidaly (Vidolm) 
település közelében ered. Miután magába fogadja a Torockói- (Völgyi-)patakot, a várfalvi 
hídnál kiszabadul a sziklák közül, s folyása lassúbb, útvonala kanyargósabb lesz. Miközben 
keresztülfolyik Sinfalván, Mészkőn, Aranyoszszentmihályon, Tordán, Aranyospolyánon, 
Aranyosgyéresen, Aranyosegerbegyen, Lónán és Aranyosgerenden, magába gyűjti a kisebb-
nagyobb patakok vízhozamát. Sinfalva határában észak irányból ömlik bele a Tordai-
hasadékot és a Csukást átszelő Hesdát. Szintén Sinfalva közelében, ezúttal azonban déli 
irányból fogadja magába a Csegezi- és a Kövendi-patakot. Tordán a Túri-hasadékon 
keresztülfolyó, Tordán többszörösen kanyargó Rákos-patak, valamint a Szindi-patak ömlik 
az Aranyosba. Aranyosegerbegyen a mezőségi dombok közül kicsörgedező Bolduc-patak, 
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nyugati irányból a Rákos-patak is a folyóba ömlik. Az Aranyos vize Vajdaszeg közelében a 
Maros medrébe ömölve, s immár nevet változtatva folyik keresztül Székelykocsárd és 
Felvinc határán. Itt, Felvinc közelében közvetlenül ömlik a Marosba a Létom pataka.  

 
Kik laktak, kik laknak Aranyosvidéken?  
 
Aranyosvidék mai lakosságának elődei különböző  korokban, különböző helyekről 

telepedtek meg. Történeti feljegyzések bizonyítják azt, hogy a rómaiak Tordán (korabeli 
neve Potaissa) sót bányásztak, az Aranyos vizéből pedig aranyat mostak. Ittlétüket 
számtalan régészeti lelet is bizonyítja (kultikus tárgyak, a halottkultusz tárgyai, szobrok, 
alagcsövek, cserépedények, evőeszközök, ékszerek, épületelemek, a castrumnak a tordai 
Várdombon feltárt romjai). Visszavonulásuk után a vidéket szláv népségek szállták meg. 
Tőlük származik több település (Torockó, Polyán, Mohács, Dombró, Gerend, Lóna) neve. 

A magyar honfoglalás  az Aranyos mentére is kiterjedt. A 10. században a Kárpát-
medencébe érkező magyarok szívesen vették birtokba az állattartásra, sóbányászatra 
alkalmas területet. Taksony fia, I. Géza fejedelem Torda sóvámjának felét 1075-ben a 
garamszentbenedeki apátságnak adományozta. Géza fia pedig, Szent István király Tordát 
tette meg a királyi vármegye első közigazgatási központjává. A vármegye katonai és 
közigazgatási központja azonban nem a mai Tordán volt, hanem az Aranyos szorosának 
bejáratánál, Tordavárban. (E vár emlékét őrzi nevében Várfalva.) Az 1100-as években 
Tordán és környékén az erdélyi püspökség, a johannita lovagrend, az aradi káptalan, majd 
Mikud bán vette birtokba a területeket. A torockói völgyben az Ákos nemzetség szerzett 
birtokokat, míg Szentkirály, Örke, Detrehem környékére, később az Aranyosgyéres és 
Hadrév közötti területre a Kalocsa nemzetség Tyukod ága terjesztette ki hatalmát. 

A betelepedés második hulláma az 1260-as években érte el a vidéket. Az 1241. évi 
mongol támadás ugyanis kiirtotta a lakosság jelentős részét. István, Erdély hercege, majd 
Magyarország királya a lakosság felduzzasztása végett 1264–1271 között kézdi székelyeket 
telepített át az Aranyos völgyébe. Vezetőjüket feltehetően Szoboszlónak hívták. A 
székelyek bátorságukat és harci jártasságukat többször is bizonyították. Az ifjú István király 
és IV. Béla közötti viszályban Istvánt támogatták. 1280-ban IV. László mellett harcoltak a 
lázadó kunok leverésében. 1285-ben a Magyarországról visszavonuló tatárok seregében 
jelentős kárt tettek. Vitézségükért a király végleg nekik ajándékozta az Aranyos és a Maros 
közötti birtokait. Jogukban III. Endre király 1291-ben kelt oklevele erősítette meg őket. 
Ebből az oklevélből szerezhetünk tudomást az aranyosszéki székely falvakról. Ezek a 
következők voltak: Felvinch (Felvinc), Eurmenus (Örményes), Hydusteluk (Hidas), 
Medyes* (Medgyes), Domburou (Dombró), Muhach (Mohács), Kerchyed (Kercsed), 
Bagyun (Bágyon), Kuend (Kövend), Turdavar (Várfalva), Chegez (Csegez), Igrechi* 
(Igrici), Pordoy* (Pardé), Kerekyghaz* (Kerekegyház), Hory (Harasztos), Wyteluk* 
(Ujtelek), Polanteluk (Polyán), Zeteteluk* (Zetetelek), Fyuzeg* (Füszeg), Bogach* (Bogát), 
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Lykyteluk* (Lyukitelek), Kuchard (Kocsárd), Feligaz* (Félegyház), Kétaklok, Chakoteluk 
(Csákó), Farkaszeg* (Farkasszeg, Farkaszug), Obrathusa* (Abrudháza).  

A nevekben szereplő -telek szóelem arra utal, hogy a településen kevesen laktak. 
Ezzel a szóval ugyanis a művelés alatt lévő, trágyázott földet, valamint az elhagyott 
faluhelyet nevezték meg. Igy történhetett meg, hogy a települések egyik része véglegesen 
eltűnt, másik részük pedig beolvadt más településbe. (A * jellel jelöltük meg ezeket a 
hajdani, megszűnt településeket.) A felsorolásban szereplő Medgyes ma puszta terület 
Felvinc közelében, Igric, Pardé, Kerekegyház elpusztult települések az Aranyos bal partján, a 
mai Mészkő területén, Újtelek Felvinc, Veresmart és Földvár közötti puszta, Fűszeg 
Gyéresszentkirály melletti puszta, Lyukitelek és Zetetelek Földvár melletti lakatlan területek, 
Félegyház Kercsed melletti puszta, Farkasszeg a kercsedi erdő melletti terület, Abrudháza 
Hidas melletti havas, Kétaklok pedig Felvinc közelében lévő puszta. 1390-ből származó 
nyilvántartásban további települések szerepelnek: Veresmart, Inakfalva, Mészkő, Alsó- és 
Felsőszentmihályfalva, Sinfalva, Aranyosrákos. E hét új falu a lakosság kirajzása által 
született meg. 

Aranyosszék székely lakosságát a továbbiakban is több fejedelem erősítette meg 
jogaiban (Károly Róbert 1313-ban, Zsigmond 1394-ben és 1436-ban, Mátyás 1484-ben, 
1469-ben, Izabella királyné 1558-ban, János Zsigmond 1568-ban, Báthori Kristóf 1576-
ban, Báthori Zsigmond 1585-ben, Báthori Gábor 1612-ben, Bethlen Gábor 1628-ban).  

 
Olvasmány. Olvassátok el az aranyosszéki székelyek kiváltságairól IV. László által 

1289-ben kiállított, András (Endre) király által 1291-ben, I. Károly által 1313-ban átírt és 
megerősített oklevelet. Az oklevél tehát 1313-ban készült, latin nyelven, magyar fordítását 
Lötsei Spielemberg László jelentette meg 1837-ben. Figyeljétek meg az oklevél szerkezetét, 
a hitelesítés módját. A szöveg az 1800-as évek helyesírását tükrözi. Az eredeti, latin nyelvű 
szöveg a Székely oklevéltár I. kötetében olvasható. (Szerkesztette Szabó Károly, Kolozsvár, 
1872) 

 
ANDRÁS, Isten kegyelméből Magyar, Dalmáth, Horvát, Dánia, Servia, 

Gallitzia, Lodomeria Kun és Bolgár Országok királya – Minden Kristus Hiveinek – 
jelen Lapunkat megtekintendőknek – Boldogságot a mindenek Megváltojában 
Mindenek tudására akarjuk, jelen levelünk tartalmánál fogva ezennel juttatni, Hogy 
elönkbe jövén az Aranyas Földén lakozo Kézdi Székelyek közönségesen, be 
nyujtották nékünk hires emlékezetü Lászlo Király Bátyánknak Torda Várunkhoz 
tartozo a’ Maros és Aranyos Vizei mellett és között létezö Aranyas nevü föld 
adománnyárol készített Kiváltság Levelét – esedezéssel kérvén Töllünk hogy azon 
Privilegiumat, a mondott Föld Adománnyát Királyi Joságunknál fogva, meg ujitván, 
helybe hagyni, ’s Privilegiumunk által meg erösiteni méltoztatnánk, – Mely 
Privilegium foglalatja illyen; 
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LÁSZLO Isten kegyelméből Magyar, Dalmát, Horváth, Dánia, Servia, Gallitzia, 
Lodoméria, Kun és Bolgár Országok Királya – Minden Krisztus hiveinek – jelen 
Irományunkat látandoknak – Boldogságot a’ Boldogság osztogatojátol! Hogy a’ 
Fejedelmek Adományai örökösön állandosittassanak – Levélbeli Bizonyitással 
szoktak meg erössitetni – Mozdithatatlanul marad ugyanis a’ mi Királlyi oltalom által 
védetik, – Annak okáért mindeneknek mind mostaniak mind jövendöbelieknek meg 
tudására akarjuk juttatni: Hogy Mü gondolatra vévén Hiségeket és érdemes 
szolgálattyokat az Aranyas Főldén mulatozo és lakozo Székelyeinknek, - melyeket 
először István Királynak ditső Atyánknak, s következőleg nékünk nagy hívségbéli 
buzgosággal – ditséretesen derékül és el szánva telyesiték, – miket külön külön 
renddel mind elő számlálni hosszas lenne, ’s unalmat szűlne, hanem némelyeket 
Hivségeikből és érdemes Szolgálattaikból jelen Levelünkbe bé igtattunk, valóban, 
mert midön a’ Kunok mindnyájon hitszegűlten, gondolatlan mérészlettel, zászlót 
emelvén a’ Felség sértés bünétől nem irtózva Hordván személyünk, ellenünk fel 
költek és öszvegyültek vala, – azon Szekellyek a’ szerentse kéttséges kimenetelétöl 
nem rettegve – szemünk láttára, a Kunoknak és csata rendjeknek férfiason és 
ditséretesen ellenszegitették magokat, ’s azon ütközetben Nékünk főképpen 
érdemesek vóltak tettzeni, – azon kivűl midőn a’ Hitetlen Tatár Nemzet ellenséges 
és kegyetlenképpen jött országunkba, ’s országunk leg nagyobb részét irgalmatlan 
pusztításokkal és ragadozásokkal békoborlotta volna, ’s országunk népének végetlen 
sokságát, vad rabságába hurtzolná és azon Tatárok országunk kifosztásával jovaival, 
és vagyonnyaival terhelten saját honnyok felé térnének – emlitett Székellyeink, a’ 
Tatárok megtámadásának és dühének, a’ honni nép meg szabadításáéret Torotzko 
vár alatt, férfiason ellene állottak ’s a’ Tatárok ellen ditséretesen hartzoltak ’s azon 
ütközetben, többmint ezer Embereket a’ Tatárok nyomorult és szörnyű rabságábol 
ki szabaditottak – Mü azért, kik vállalt uralkodásunk Tisztinél fogva mindennek 
érdemeit megitélni ’s meg jutalmazni tartozunk és mindenkit érdemeihez mérsékelve 
kielegitni, számba vévén azon Székeljeink’ István Királynak ’s Nékünk tellyesitett 
kedves és ditséretes szolgálatjaikat, Torda várunk, Maras és Aranyas vizei melletti 
Aranyas nevezetü Földét, mellyet először István Király azon székellyeknek 
ajándékozott vala, – a’ nevezett Székellyeknek, örökösseiknek, ’s örökösseik 
maradványainak, hív szolgálatjaik jutalmául; és nyolczvan Lovakért, melyeket azon 
Székelyeinktől szükségünkben, ajándékul kaptunk – minden haszonvételeivel és 
járandóságaival adtuk, ajándékoztuk és engedtük örökös jogon, visszahivhatatlanul – 
birtokokba. Hogy pedig ezen mü Adományunk örök, állandoságu erőt nyerjen, 
adtuk nékik ezen kettős Petsétünk erőssége alatti Levelünket Költ Tisztelendö 
Gergely Atya Isten kegyelméből Csanádi Püspök Udvarunk Al-Titoknoka 
Kedveltünk és Hivünk keze írása által. Ezer két száz nyoltzvan kilentzedik 
Esztendőben Mindszent hava tizennegyedik napján uralkodásunk Tizen nyolczadik 
Esztendejében  
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Mü annak okáért emlitett Székelyeink igazságos kéréseire kedvező Jováhagyá-
sunkat forditván – meg gondolván főképen István Király Kedves emlékezetű ditső 
nagy Bátyánkhoz és hires emlékű László Király nagy Bátyánkhoz hiven mutatott és 
tett szolgálatjaikat, a’ nevezett Torda Várunk’ Aranyas nevezetű Főldét, a’ hozzá tar-
tozó Földekkel együtt t.i. Fel-vinch, Eurmenus, Hidusteluk, Medijes, Dumburon, 
Muhach, Kerheth, Bagium, Kuend, Turda-Vár, Chegez, Igethi, Pordoy, Kerekygház, 
Hory, Ujteluk, Polántelúk, Fiuzeg, Bogáth, Liukyteluk, Zeketeluk, Kukhárd, Feligaz, 
Feuldvár, Ketoklich, Turuschon, (mely kőzös Erösség a’ Tartománybéliekkel) 
Chakoteluk, Farta, Szug et Obrothaura, neveztettekkel, és azoknak minden Tartoz-
ványaikkal u.m. Erdeivel, Kaszálloival, Rétjeivel, Szántóföldjeivel és Vizeivel azon 
Székelyeinknek hagytuk birniak, mindazáltal a’ más Joga sérelme nélkül, és Fennséges 
Atyánkfiának elébb nevezett, kihúzás, vakarás, vagy akármi részeiben fogyatkozás 
nélküli Privilegiomát jová hagyván és elfogadván szorol szora jelen Levelünkbe bé 
igtatva – Privilegiomunk oltalmával kivántuk meg erősiteni. – Melynek emlékezetére 
’s örökös állandóságára – adtuk ezen – kettős Petsétünk védelmével megerösített 
Levelünket. Költ a’ Sz. Fö férjfiunak Todor Fejérvári Egyház Prepostjának udvarunk 
Al Titokának kedveltünknek és hivünknek keze írása által. Urunk ezer két száz 
kilentzven egygyedik uralkodásunk első Esztendejében Bőjtmás hava Tizennyoltzadik 
napján, Lodám Esztergomi, János Kolotsai Ersekek, András Györi, Benedek 
Veszprémi, Páska Nizzai – András Egri, Lad Vátzi, Péter Erdélyi, Benedek Váradi, 
Gergely Csanádi, János Zágrábi, Póka Szeremi és Tamás Bosniai Püspökök 
Tisztelendő Atyák – az Isten Egyházait szerentsésen kormányozván – Miklos, 
Nádor és Somogyi Ispán, János Tárnok és Szepesi Ispán, - Tamás Al ország Birája, 
Hendrik egész Tot ország Bánja, Koland Erdélyi Vajda és Szolnoki Ispán, - Moyses 
Székeleink Ispánja, László Asztalnokuk lévén, ’s mások többek Országunk Urai 
közül Ispánságokat és Méltóságokat tártván. 

Mü pedig mivel azon Szabadság levelet, nem kihuzogatva, vakarva, ’s valami 
részében meg hamisitva találtuk, Tekintetbe vévén azon Hívségeket és szólgálatbéli 
érdemeket, melyek által t.i. Eldődeinknek tetzeni mindenkoron törekedtek, úgy nékünkis 
minden foglalatosságainkbann és dolgainkban azon Hiveink az Aranyas melléki Szé-
kellyek magokat igen igyekeztek mindenkor kedvesen viselni, az ő igazságos és 
törvényes kérésekre Királyi Kegyelmességünk szerént kedvezőleg hajolván a’ Tordavá-
runk, Aranyas nevezetű emlitett Földének Eldődeink által azon Székeleknek lett 
Adománnyát jóvá hagyván, a’ sokszor mondott megerősítő kiváltságot szórol szórá 
ezen levelünkbe béigtattatva – Királyi Hatalmunk által ezennel meg erősittyük. Mely 
dolognak emlékezete és örök megmaradása végett adtuk ezen kettös petsétünk által 
megerősített levelünket. Költ a’ választott Férfiunak Jánosnak, a’ Fejérvári Egyház 
Prepostjának, Udvarunk Al Titoknokának, Küküllői Esperestnek - Kedveltünknek 
és hivünek  keze irása által. Urunk Ezer háromszáz tizenharmadik – uralkodásunk 
hasonlóan Tizenharmadik Esztendejében. – Szent Jakabhava kiletzedikén. 
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Mostan létező Falui Aranyas Széknek. 
 
Alsó Sz. Mihályfalva                     Csegez. 
Bágyon Bátsin.                             Dombro 
Csáko Csiko.                                Felvintz (Oppidum) 
Felső Sz. Mihályfalva                   Örményes. 
Harasztos.                                    Polyán. 
Hidas Higyis                                Rákos Rályis. 
Inakfalva Inok                             Singfalva Somfalu. 
Kertsed                                        Székely Kotsárd. 
Kövend.                                       Székely Főldvár 
Mészkő.                                       Várfalva Orfalu. 
Moháts.                                        Veresmart. 
 
(Nemes székely nemzetnek jussait világosító némely darab levelek, többek által 

Magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven. Lötsei Spielemberg 
László. Budapest, 1837) 

 
Feladat. Melyek azok a szavak, amelyeket ma más helyesírás szerint írunk? 
 
Aranyosszék szabad székely lakossága háborús időben hadviseléssel tartozott. 

Szabadsága ellenében a román lakosság is ugyanezzel a kötelezettséggel rendelkezett. A 
szabad székelyek jogait a 16. századtól kezdődően kezdték megnyírbálni. Adókat vetettek 
ki rájuk (hadiadó, egyházi terhek), s ennek következtében a vezető réteg és a közemberek 
közötti távolság növekedni kezdett. A székelyek 1562-es felkelése után pedig megindult a 
közszékelyek szolgasorba süllyesztése, megszűnt a gyalogos székelyek hadkötelezettsége. A 
székelyek fogyatkozását siettették a 17. század háborúskodásai is. 1791-re Aranyosszék 
lakosságának fele elveszítette szabadságát. Ezt az időszakot tekinthetjük a hagyományos 
székely társadalom bomlási idejének.  

A fentebb említett települések (szám szerint 22) alkotta 1876-ig a hetedik székely 
széket, Aranyosszéket. A szék önálló közigazgatási egység volt. 1844-ig nem rendelkezett 
állandó hivatalos közigazgatási központtal. A legtöbb széki közgyűlést és a legtöbb lustrát 
(hadszemle) Kövenden tartották. Várfalván két alkalommal került sor közgyűlésre (1742, 
1746), Polyánban 1794-ben, Rákoson két alkalommal (1733, 1750). 1844-ben egy rendelet 
Felvicet tette meg a szék központjává. Aranyosszék széki levéltára, a 13. századig 
visszanyúló dokumentumokkal hosszú időn keresztül Kövenden volt. Innen Felvincre 
költöztették át, ahol 1849. január 10-én a román seregek pusztításának áldozatául esett.  
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A szék élén a települések által választott főkirálybíró állt, aki a törvénykezést 
irányította. Háború idején Aranyosszék csapatát főkapitány irányította. Az országgyűlésen a 
széket előbb három, később két követ képviselte.  

Az Aranyos mentén található többi település (Torda, Aranyosgyéres, Tordatúr, 
Koppánd, Aranyosegerbegy, Lóna, Aranyosgerend, Hadrév) vármegyei birtok, vármegyei 
település volt, Torda vármegye igazgatása alatt állt. A földek földesúri tulajdonban voltak. 
A honfoglaláskor letelepedett, a harcokban megfogyatkozott magyar lakosság a történelem 
folyamán újabb és újabb betelepülőkkel duzzadt fel. 


