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A székelység lélekszáma (895–1614) 15.

Új sorozatunk egy szakdolgozat 
igényességével, ugyanakkor egy 
történelmi olvasmány lendületével 
követi végig a székelység lélek-
számának alakulását a honfog-
lalástól kezdve a Bethlen Gábor 
fejedelem által 1614-ben elrendelt 
lustráig. A címerekkel, térképek-
kel, reprókkal és fotókkal ellátott 
15 rész aktualitását a közelgő nép-
számlálás mellett az adja, hogy 
a sorozat megbízható adatokra 
támaszkodó gondolatmenete min-
dennapi önismereti kérdésekre ad 
választ olvasójának. Másfélszáz 
éve a különböző kiadványok egy-
mástól veszik át azokat az irreális 
népességalakulási adatokat, ame-
lyek egy korábbi korszak becslései 
alapján forogtak közkézen – ilyen 
megközelítésben tehát a most kö-
zölt székely népességtörténethez 
hasonlítható munka eddig nem 
jelent meg.

A székelység lélekszáma 
a 16–17. században
A székely közösség létszáma az 

1500-as évek elején 112 625 főre te-
hető, ez a 16. század végére, 1595-ig, 
minden bizonnyal megközelítette az 
Erdély története I. (1988), illetve az 
Erdély rövid története (1989) című, 
ez idáig legteljesebb összefoglaló tör-
ténelmi kiadványokban emlegetett 
160 ezer fős lélekszámot. Ezt elfo-
gadhatónak tartom, de történelmi 
tény az is, hogy a székely népesség 
száma 1595 és 1613 között mintegy 
25 százalékkal visszaesett.

Számításom, illetve az Erdély 
történetében ismertetett lélekszám 
nem egyezik a demográfus Veres Va-
lér becslésével, aki a 16. század végi 
székely népességet 125 ezer főre teszi, 
amely 21,87 százalékkal kevesebb az 
általam számoltnál. Úgy tűnik, hogy 
Veres adatait az 1614-es, a Bethlen 
Gábor fejedelem által elrendelt lustra 
igazolja. Itt azonban tudni kell azt, 
hogy a 16. század végén és a 17. szá-
zadelőn Erdélyországot a közel 20 
évig tartó bel- és külháborúk emész-
tették. A pusztítások, az éhínségek 
és a ragályos betegségek itt is kataszt-
rofális népességfogyáshoz vezettek. 
Ennek ismeretében nem fogadható 
el a Veres által megadott 125 ezer 
fős népességszám, mert ha az igaz 
lett volna, akkor a 25 százalékos né-
pességfogyás mellett, 1614-ben csak 
93 750 fős székelységet lehetett volna 
összeírni.

A nagyarányú népességcsökke-
nés illusztrálására bemutatok néhány 
olyan eseményt, amelynek eredménye 
a népesség elvándorlása, pusztulása. 
A székelyek voltak azok, akik 1595 
őszén kiverték Szinán pasa seregeit 
Havaselvéről, legyőzték a törököket 
Târgovişténél, Giurgiunál. A mint-
egy 48 ezer fős keresztény hadsereg 
felét ők alkották. A havaselvi győztes 
hadjáratból hazatért közszékelyeket 
azonban becsapták, nem állították 
vissza a számukra megígért, az 1562-
ős székely felkelés előtt élvezett sza-
badszékely státust. A felfegyverzett 
székely köznép lázadásra készült, így 
polgárháborús helyzet alakult ki. A 
jól felkészült nemesi hadak azonban 
meglepetésszerű gyorsasággal meg-
szállták a székely székeket és vérbe 
fojtották a székely közrend lázadást, 

őket a jobbágyi állapot elfogadására 
szorították. Ez volt a székely nép tör-
ténetében, 1596 telén, az ún. „véres 
farsang”. Nagy Szabó Ferenc maros-
vásárhelyi polgár szemtanúként írta 
le: „sokat nyársba vonának, sokakat 
felakasztanának”. Gyergyóban rájuk 
gyújtották a házakat, mészároltak. 
Csíkban és Kászonban, bár a közrend 
letette a fegyvert, mégis kegyetlen-
kedtek, miközben a nemesi hadaknak 
szabad rablást biztosítottak, mintha 
idegenek fölött győztek volna, ide-
gen országban lettek volna. Hason-
ló módon jártak el Háromszéken is. 
Ezt még a „pogány sem tette volna”, 
jegyezte fel Nagy Szabó Ferenc. Ilyen 
feltételek közt, az elégedetlen közszé-
kelyek nagy számban menekültek el, 
hagyták el otthonaikat, sokan álltak 
zsoldosnak Mihály vajda seregébe.

Báthory Zsigmond polgárhábo-
rúi, négyszeri lemondása, fegyveres 
harcai a trón visszaszerzéséért sok 
székely életébe kerültek. A polgár-
háborúk fosztogatásait, pusztítása-
it éhínségek, betegségek követték. 
Mindezt tetézte Giorgio Basta tábor-
nok rémuralma, az osztrák katonaság 
eltartása, visszaélései, fosztogatásai. 
Időközben, 1603-ban Székely Mózes 
is harcot indított Erdély trónjáért. A 
polgárháborús pusztítások Báthory 
Gábor fejedelemsége idején még etni-
kai színezetet is nyertek. Ez a szászok 
és a fejedelem pártján álló székelyek 
közti katonai konfliktusokban csú-
csosodott ki.

Az erdélyi megyék pusztulására 
jó példa Doboka és Belső-Szolnok 

megye néhány régiójának pusztulása, 
ahol az 1550-es évekhez mérve, a ma-
gyar lakosság pusztulásnak mértéke 
elérte a 85 százalékot. Demény Lajos 
akadémikust idézem: „Egész ország-
részek maradtak pusztán, lakatlanul. 
Doboka, Belső- és Közép-Szolnok 
vármegyék, a Szilágyság és a Mezőség 
magyar lakossága szenvedte meg ezt 
legjobban. A népesség pusztulása 
Székelyföldet is érintette, kivált-
képpen Aranyos- és Marosszéket.” 
A székelyföldi elnéptelenedést 25 
százalékra becsülhetjük, nem csoda, 
hogy a székely faluközösségek arra 
kényszerültek, hogy a történelem-
ben először, soraikba idegeneket fo-
gadjanak be.

Székelyföld népesedéstörténetét 
1614-gyel zárjuk, ekkor készült el 
az első olyan összeírás, amely alapján 
aránylag pontosan meghatározható 
a székelység lélekszáma, társadalmi 
szerkezete. A Bethlen Gábor feje-
delem által elrendelt katonai lustra, 
összeírás kiterjedt egész Székely-
földre, de csak 380 település adatai 
maradtak fenn és 20 196 család jog-
állását ismerteti. A szokásos 5 fővel 
számolva 100 980 személy került fel 
az összeírtak közé. Mivel a lustrából 
kimaradt a teljes Aranyosszék (kb. 
29 helység), Marosvásárhely, Csík-
szereda városok és egy székely falu, 
ezzel kiegészítve a lustra adatait, 
1614-ben Székelyföld teljes népessé-
gét (megközelítőleg) 115–120 ezer 
főre tehetjük.

(utolsó, befejező rész)
              Kádár Gyula

Körkép
???

Új harangot szenteltek 
Homoródszentpálon

Ünnepi istentisztelet keretében 
szen telték fel a homoródszentpáli 
unitárius templom új harangját. A 
régi harang, amely 1542 óta szó-
lította istentiszteletre a híveket, 
megrepedt – a Székelyudvarhelyen 
öntött utódját tegnap szólaltatták 
meg első alkalommal.

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Új harangot szenteltek vasár-
nap a szentpáli unitárius 
templomban. Felállítását az 

tette szükségessé, hogy a régi harang, 
amelyet 1542-ben Kornis Miklós ado-

mányozott a szentpáliaknak, megre-
pedt. Ezt a muzeális értékű harangot 
sem kell nélkülözzék a hívek: egy cse-
refa állványon helyezték el, így – bár 
eredeti szerepét többé nem töltheti 
be – még akár meg is szólaltatható – 
közölte lapunkkal Tódor Csaba unitá-
rius lelkész. Az új, 450 kg-os harangot 
a székelyudvarhelyi Matrica gyárban 
Silye Ferenc öntőmester készítette. 
Az elkészültéhez szükséges összeg 
nagyobb részét a magyar Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA) biztosította, a 
fennmaradó hányadot a helyi Radicza 
Közbirtokosság, illetve a falu lakói – 
unitáriusok, reformátusok és katoli-
kusok – állták. 

13 székelyföldi művész tárlata Budapesten

Az „alfalvi csoda”

kuriózumszámba menő, szakem-
berek szerint is igen színvonalas 
tárlat nyílt Budapesten tizenhá-
rom alfalvi születésű képzőmű-
vész munkáiból.

HN-információ

A kortárs műkritikusok és szak-
írók által „alfalvi csodaként” 
emlegetett, a faluhoz kötődő 

rendkívül sok képzőművészre utaló 
jelenség öltött formát a Budapest Ga-
lériában, ahol 13 gyergyóalfalvi szü-
letésű művész több mint 130 mun-
káját állították ki. A tárlatot Ambrus 
Imre alfalvi származású életműdíjas 

képzőművész kezdeményezésére  a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Mű-
vészeti Központ szervezte, Hargita 
Megye Tanácsa és Gyergyóalfalu 
önkormányzata támogatásával – így 
a kiállítás egyik kiemelkedő mozza-
natát jelentette, amikor a műveket 
méltató Péterfy László szobrászmű-
vész átadta a kezdeményező Ambrus 
Imrének a fiatalkorában róla készített 
arcképét. A megnyitó fényét továb-
bá az emelte, hogy Kányádi Sándor 
maga szavalta el a Vannak vidékek 
legbelül című verset a kiállítás látoga-
tóinak, köztük számos alfalvi szárma-
zású jelenlévőnek. 

Székely lófő (17. sz.)

Több mint 130 munkát állított ki 13 alfalvi művész a Budapest Galériában

 fotó: ifj. haáz sándor


