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Újabb kiállítás a Mikó-várban
új sorozatunk egy szakdolgo
zat igényességével, ugyanak
kor egy történelmi olvasmány 
lendületével követi végig a 
székelység lélekszámának ala
kulását a honfoglalástól kezd
ve a Bethlen Gábor fejede
lem által 1614ben elrendelt 
lustráig. A címerekkel, térké
pekkel, reprókkal és fotókkal 
ellátott 15 rész aktualitását a 
közelgő népszámlálás mellett 
az adja, hogy a sorozat meg
bízható adatokra támaszkodó 
gondolatmenete mindennapi 
önismereti kérdésekre ad vá
laszt olvasójának. másfélszáz 
éve a különböző kiadványok 
egymástól veszik át azokat 
az irreális népességalakulási 
adatokat, amelyek egy korábbi 
korszak becslései alapján fo
rogtak közkézen – ilyen meg
közelítésben tehát a most kö
zölt székely népességtörténet
hez hasonlítható munka eddig 
nem jelent meg. 

A székelység lélekszáma 
a 12–15. században
Dolgozatom korábbi részében 

már írtam a honfoglalás kori szé-
kelység lélekszámáról, elemeztem 
az 1330-as és az 1350-es évekből 
származó történeti forrásokat. 
Most néhány népességgel kap-
csolatos állítást szeretnék meg-
vizsgálni. Vékony Gábor törté-
nész az 1155-ös évekre vonatkoz-
tatva a székelység létszámát 25 
ezer főre taksálja. A demográfus 
elfogadhatja e lélekszámot, mert 
az összeegyeztethető azokkal a 
népességi adatokkal, amelyeket 
a szakirodalomban az 1330-as 
évekre vonatkozólag talál. En-
nek ismeretében értékelhetjük 
Veres Valér demográfus állításait 
is. Eszerint az 1155-től 1337-ig 
tartó időszakban, a székelység 
gyarapodása abszolút számban 
10 ezer fő, azaz 25 ezerről 35 
ezerre emelkedett, ami 182 év 
alatt 28,57 százalékos gyarapo-
dásnak felel meg. Mivel 1500-ra 
vonatkoztatva Veres a székelyek 
számát 80 ezer főben határozta 
meg, ez elméletben azt jelenti, 
hogy e periódusban a székelyek 
szaporodási üteme a korábbinak 
több mint kétszerese, mert 163 
év alatt a székelység lélekszáma 
56,25 százalékkal nőtt, azaz 35 
ezerről 80 ezerre. Itt ellentmon-
dás látszik. Nem fogadható el 
az, hogy az 1337 és 1500 közötti 
163 évben, a népesség megduplá-
zódjon, annál is inkább, mert eb-
ben a periódusban, 1347 és 1349 
között pusztított Európa legna-
gyobb pestisjárványa, amely nem 
kímélte Magyarországot sem. 

Az ellentmondásokat csak 
egy módon lehet feloldani, úgy, 
hogy el kell fogadni a 100–200–
500 ezer fős honfoglaló helyett 
az egymilliós honfoglalói lélek-
számot, és ebből kell kiindulni 
minden későbbi számításnál. Ha 
a 895-ös honfoglalás idején Ár-
pád vezetésével csak az említett 
kisszámú honfoglaló érkezett 

volna, akkor a korabeli 2 ezre-
lékes szaporulati rátával (1300 
táján) Magyarországon nem 3 
milliós magyarság, hanem ennek 
egyharmada, fele élt volna. A 
székelység létszáma sem lehetett 
a honfoglalás idején 5–10 ezer 
fő, hanem az általam korábban 
emlegetett 41 ezer. Nyugodtan 
korrigálhatjuk Vékony Gábor az 
1155-ös évre vonatkoztatott szé-
kely lélekszámra vonatkozó becs-
lését 55 ezer főre. Természetesen 
e székely létszám csak azokra vo-
natkozik, akik a mai Székelyföld-
re (is) eljutottak. Kijelenthetjük, 
hogy az említett 1155–1337 
közötti periódusra számolt nép-
szaporulat kevés, míg az 1337 
és 1500 közötti, indokolatlanul 
sok. Az első időszakban a szapo-
rulat valamivel több kellett le-
gyen, a másodikban kevesebb.

Az óriási népességnövekedési 
különbséget nem lehet az 1241-
es mongol–tatár járás számlájára 
írni, mivel a hegyvidéki székely-
séget a tatárjárás nem érintette 
oly mértékben, mint a síkságon 
élő magyarságot. Maga Veres is 
úgy véli, hogy Erdélyre vonat-
koztatva a népességcsökkenés 15 
százalékra tehető, míg Magyar-
országon ez elérheti a 25 száza-
lékot is. Bálinth Gyula 10–11 
százalékra becsüli a székelyek kö-
rében végbement pusztulást. Ez 
elsősorban a mai Háromszéket 
érintette, az Ojtoz–Feketeügy 
vonalán fekvő településeket, va-
lamint Hídvég és Barót vidékét. 

Mivel a mongol–tatár pusztítás 
Székelyföld nagy részét elkerül-
te, a pusztulás még a fent emlí-
tettnél is kisebb arányú lehetett.

Amíg a tatárjárás pusztításait 
felnagyítjuk, addig hajlamosak 

vagyunk a 14. századi pestis-
járványról tudomást sem venni. 
Márpedig ez utóbbi nagyobb mér-
tékben befolyásolta a népesség lé-
lekszámának alakulását, mint az 
említett tatárjárás. Természetesen 
tudjuk, hogy az erdőrengetegek 
völgyeiben élő székely közössé-
geket is érintette mind a pestis, 
mind a tatárpusztítás, de nem oly 
mértékben, mint a síkvidéken élő 
magyarságot. Veres Valér helyesen 
állapítja meg azt, hogy a dühöngő 
pestis nem egyformán tizedelte 
meg Erdély népességét. A pusztí-
tásokkal és az etnikai átrendező-
déssel kapcsolatban megjegyzése 
helytálló: „Számos településen, 
különösen a Mezőségen a népes-
ség jelentős része elpusztult. A 
jobbágynépesség újratelepítésével 
a népesség etnikai szempontból 
további módosulásokat szenve-
dett.” Mivel Székelyföldön nem 
volt tömeges pusztulás, nem szí-
vesen engedték meg az idegenek, 
főként egy állandó mozgásban 
élő közösség, a románok letelepe-
dését, így az etnikai arányok Szé-
kelyföldön nem módosultak.

Az 1337–1500 közötti kor-
szakra vonatkoztatva a népes-
ségnövekedést 50 százalékosnak 
tekintem. Ha az 1330-as évek 
székelységének létszámaként a 
83 426 főt vesszük alapul, akkor 
a lélekszámuk elméletileg 1500-
ban elérhette a 125 139 főt. 
Azonban, hogy ez nem valósult 
meg, azzal magyarázható, hogy a 
14. század közepén dúló pestis-
járvány Székelyföldön is szedte 
áldozatait, amely 10 százalékos 
népességcsökkenés mellett, 1500 
táján, mintegy 112 625 fős szé-
kelységet valószínűsít.

kádár Gyula

Csík megye címere. Faragta: sándor János

A székelység lélekszáma (895–1614) 14.

sorrendben a hatodik nagykiállí
tását nyitotta meg tegnap a Csíki 
székely múzeum. A magyar ter
mészettudományi Múzeum gyűjte
ményében levő múmiák nem ön
magukban, önmagukért érdekesek: 
velük egy történelmi kort, annak 
embereit ismerhetjük meg.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

1994-ben tárták fel a váci domon-
kos templom évszázadokig befa-
lazott és elfeledett kriptáját, ahol 

264 koporsóban 265 holttest nyugo-
dott. A jó szellőztetésnek és alacsony 
hőmérsékletnek köszönhetően mumi-
fikálódott holttestek, valamint a velük 
megtalált textíliák vizsgálatát népraj-
zosok, antropológusok, történészek, 

orvosok és más szakemberek végezték 
el. – Tudományos kincsről van szó – 
mondotta a kiállításmegnyitót meg-
előző sajtótájékoztatón a Magyar 
Természettudományi Múzeum fő-
igazgatója, Matskási István –, hiszen 
az 1700-as évek közepétől 1838-ig 
történt temetkezések feltárása képet 
nyújt a város társadalmáról, az em-
berek egészségi állapotáról, sorsáról. 

A csíkszeredai kiállításon 14 
eredeti emberi és három állati mú-
miát, három arcrekonstrukciót 
láthatunk, valamint koporsók és 
ruhák másolatát. Követhető embe-
ri sorsokat és megoldhatatlan titko-
kat hordoz a Rejtélyek, sorsok, mú-
miák című kiállítás, amelyet a Csíki 
Székely Múzeumban július 31-éig 
lehet megtekinteni.

A C+C Rt., Reşiţa
HeNtesáRUGyáRtÓ és FoRGAlmAZÓ CéG

tapasztalattal rendelkező 
KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT alkalmaz.

Elvárások: 
• minimum 3 éves B kategóriás hajtási engedély;
• magyar és román nyelv tökéletes ismerete;
• dinamizmus;
• hosszított programra való hajlandóság.

Amit kínálunk:
n fix fizetés + bónusz;
n szolgálati autó;
n telefon.

Önéletrajzokat román nyelven a 0268–507748-as faxszámra várunk. 
Érdeklődni a 0728–134821-es telefonszámon lehet.

KÜLÖNLEGES HITELAJÁNLAT A MIKÓ Hitelbanknál. 
5%-kal kisebb kamat áprilisban!

Csíkszereda, kossuth lajos utca 12. szám 0266–314722;
Székelyudvarhely, Győzelem utca 14. szám 0266–216714;
székelyudvarhely, 1918. december 1. utca 7. szám 0266–210330;
Maroshévíz, Victor Babeş utca B/4. szám 0266–342984;
Gyergyószentmiklós, kossuth lajos utca 53. szám 0266–361399;
Gyergyóditró, szépdomb utca 2. szám 0266–353420;
Gyergyócsomafalva, Fő út 208. szám 0266–351085;
Gyergyóremete, Fő út 309/A szám 0266–352233;
Gyimesközéplok, állomás utca sz. n. 0266–339505;
Szentegyháza, Mihai Eminescu utca 3/5. szám 0266–246010;
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos utca E4/2. szám 0266–242139;
Bögöz, Főút 311/A szám 0266–245439;
Gyergyótölgyes, központ utca 419. szám 0266–338143;
Várhegy, központ utca 140. szám 0266–345055;
Bélbor, központ utca 137. szám 0266–355101;
Csíkkarcfalva, állomás utca 191. szám 0266–378029;
Balánbánya, December 1. utca 52/2, 6. lakrész 0266–331124;
Vasláb 424. szám  0266–357773.


