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18. század eleje Székelyföld számára a megpró-
báltatások időszakát jelentette, hiszen a hábo-
rús események és a természeti csapások által 
leginkább érintett része az Erdélyi Fejedelem-

ségnek éppen ez a vidék volt. A rendkívüli időszak népességi 
viszonyainak feltárása, a népszámlálási és anyakönyvi adatok 
hiányában, az 1703–1722 közötti adózási és vagyonfelmé-
rések, valamint a katonai és hűségeskü-letételi lajstromok 
alapján történt. A természeti csapások súlyosságának és a 
demográfiai mutatókra gyakorolt hatásának felmérésére, 
az összeírások mellett, a korabeli feljegyzések és egyéb ira-
tok szolgáltak. A bécsi udvar által elrendelt összeírások és 
vagyonfelmérések révén, a Székelyföldön 1703-ban 23 285 
adózó családot vettek nyilvántartásba. Húsz évvel később, 
1722-ben 21 993-at. Tekintetbe véve az összeírásokból ki-
maradtakat – nemeseket és tisztviselőket, egyházi személye-
ket, a nincsteleneket, de más személyeket is –, az összlétszám 
az adózók számánál 10–15%-kal magasabb volt, 1703-ban 
elérte a 27 387 családot, 1722-ben pedig a 25 135-öt. 

Az utóbbi két adat összevetéséből kitűnik, hogy 1722-ben 
a lakosság száma érezhetően alacsonyabb volt a húsz évvel ko-
rábbinál. Ennek oka az évszázad viszonylatában is rendkívüli-
nek tekintett 1717–1719. évi pestis és a kedvezőtlen időjárás. 
Az egyszerre fellépett természeti csapások nem megtizedel-
ték, hanem megfelezték Székelyföld lakosságát. Az 1719. év 
végi jelentések alapján Erdély vesztesége 170 180 ezer fő volt, 
amelyből a Székelyföldre 61 ezer fő esett (Csíkban 12 600, 
Háromszéken 18 300, Marosszéken 10 000, Udvarhelyszéken 
10 500, Aranyosszéken 600 személy). 

A 18. századra vonatkozóan a történeti demográfia ku-
tatói egy családra általában öt személyt számítanak. Ezt a 
gyakorlatot követve a székelyföldi lakosság összlétszámát 
megállapítani egyszerű számművelet kérdése. A jelen eset-
ben azonban az csak a rendkívüli csapásoktól még mentes 
1703. évre alkalmazható. A levéltári források és a korabeli 
krónikák adatai meggyőzőek arra vonatkozóan, hogy az 
1721–1722. évi összeírás esetében a családösszetételre vo-
natkozó ötös szorzó nem alkalmazható, mivel a szárazság és 
a pestis nemcsak megritkította a családok számát, hanem a 
nagyarányú kiskorú és idős személy elhunytával érezhetően 
lecsökkentette (3,2–3,5 személyre) a családtagok számát. 
Következésképpen, az 1721–1722. évi összeíráskor a Szé-
kelyföld lakossága a feltételezett 145 ezer helyett 90 ezer fő 
volt csupán. A következő évtizedekben, a békésnek tekint-
hető időszak idején, a közegészségi állapotok javulásának 
köszönhetően is, a népszaporulat a Székelyföldön folytonos-

sá vált. Közel fél évszázad után, 1767-ben, a régió lakossága 
37 070 családra, vagyis mintegy 185 350 főre emelkedett.

A szárazság és a pestis sújtotta vidék lakossága létfenntar-
tása érdekében, élelméből kifogyva, jelentős számban kere-
sett megélhetési lehetőséget máshol: nyugatra a vármegyék 
és Magyarország felé eső részeken, keletre a Kárpátokon túl, 
a román vajdaságokban, főként Moldvában. A járvány meg-
szűntével az elvándoroltak egy része visszatért lakhelyére, 
mivel a megélhetési feltételeket az ősi otthon biztosította 
számukra. A visszatértek a nemesek mellett többnyire a sza-
bad rendű székelyek (a lófők és a gyalogok) soraiból kerültek 
ki, hiszen 1721–1722-ben a puszta telkek száma náluk lett 
a legalacsonyabb. A visszaköltözöttek mellett pedig megje-
lent a máshonnan származó új munkaerő, amely fokozato-
san elfoglalta és művelés alá vette a jobbágy puszta telkeket. 
Ennek a folyamatnak pedig etnikai kihatásai is voltak, mivel 
lendületet vett a román ajkú lakosság számbeli növekedése.

Pál-Antal Sándor

Népességi viszonyok a Székelyföldön 
a 18. század elején

Székek, járások,  
vármegyék

Folytatás a 7. oldalról

– Mikor következett be nagyobb változás?

– Nagyobb változás, tudtommal, 1784-ben követ-
kezett be, Mária Terézia halála után, II. József ural-
kodása idején. II. József reformokat akart bevezetni 
a birodalomban, korszerűsíteni akart, s nem tetszett 
neki a székelyek túl nagy szabadsága. Átszervezte a 
közigazgatást, létrehozta Udvarhely vármegyét, s oda-
kapcsolta Csíkot is. Halála előtt viszont írásban visz-
szavonta ezeket a reformokat. A középkori, kora újko-
ri adminisztráció, a székek működtek továbbra is, így 
Csíkszék, Gyergyószékkel és Kászon fiúszékkel együtt. 
1849-ben nagy átalakulások következtek be, törvénye-
ket fogadtak el és leverték a forradalmat, a cári csa-
patok segítségével. 1849 szeptemberében Ludwig von 
Wohlgemuth császári és királyi altábornagy, Erdély 
katonai és polgári kormányzója megváltoztatta a köz-
igazgatást. Nagy körzeteket hozott létre Erdélyben, 
az egyik az egész Székelyföldet magába foglalta: Há-
romszéket, Udvarhelyszéket, Marosszéket és Csíkot 
egyaránt.

– Hogy hívták ezt a körzetet?

– Ez az udvarhelyi kerület volt, s a kerületben vol-
tak járások és aljárások. A csíki járásban volt Alcsík és 
Kászon – amelynek előbb Kozmás volt a központja, ké-
sőbb Szentmárton –, volt a felcsíki, a szépvízi aljárás, 
ehhez tartozott az egész Felcsík, Gyimes-völgyével 
együtt, és létezett a gyergyói aljárás. Körülbelül 1860-
ig, mert 1861-ben visszaállították a régi székrendszert, 
majd a kiegyezés után, 1876-ban hozták létre a me-
gyerendszert, és akkor jöttek létre a vármegyék. Egyéb 
alapvető dolog nem változott, amit Csíkszéknek hívtak 
korábban, az vármegye lett, Csíkszereda központtal. 

– A mai Hargita megye területe Csík vármegyéhez és 
Udvarhely vármegyéhez tartozott...

– Igen, és 1918-ig nem is változott. A megyerendszert 
az új román hatalom is megtartotta, de az autonómiát 
nem tisztelte, román prefektusokat nevezett ki a korábbi 
főispánok helyett, Csíkszeredának román polgármestere 
volt. A korábbi autonómia jócskán átalakult és a tulaj-
donképpeni önkormányzat szenvedett ezzel. 1940 és 
1944 között, a „magyar időben” a korábbi Csík várme-
gyéhez tértünk vissza.

A

A pestis áldozatai emlékére állított kereszt Csíkszentimrén

fénykép nagyszo-
bánkban készült: 
ne vető barátaink 
ka réja előtt két 

szob rász-haver egy ha talmas, 
fából készített sa roglyát mar-
kol, rajta nagy fehér masnival 
díszített, mély doboz. Rajtunk 
kívül mindenki beavatott volt, tudták, milyen ajándék 
van benne névnapját ünneplő férjem számára, és alig 
várták, hogy megérkezzen a műteremből a két jóma-
dár, akik megalkották azt a praktikus, lépcsőforduló-
ban elfordítható szállítóeszközt, ami a falun használt 
saroglya mintájára készült, hogy a hatalmas dobozt, 
amiben az „ajándék” aludta örök álmát, teljes szépsé-
gében és épségében tehessék le a kávézóasztalra, amit 
huszonöten álltunk körül kíváncsian. A ceremónia-
mester ezúttal a színésznek sem tehetségtelen egyik 
szobrász volt, aki meghatódott ábrázattal bontogat-
ta a masnit, a papírhiány miatt nehezen beszerzett 
fehér csomagolást, hogy leemelje a doboz fedelét és 
kiszedegesse a társaság jelképes ajándékait, a jelenlé-
vők jókedvű kommentárjai közepette. Egy hófehér 
konyhakötény után, amit barátnőink rögtön az ünne-
pelt nyakába, derekára csomóztak, máris következett 
a hófehér cérnakesztyű, aztán a kuktasapka, a hosz-
szú, öblös fakanál. A művészien megrajzolt diploma 
szövegét, amit férjem a világ legjobb kocsonyájának 
mesterszakácsaként kapott, már a röhögéstől fuldo-
kolva olvasták, amíg bírták, mert arra gondoltak, ami 

következett. A kiemelt hatalmas, befáslizott valamin 
már átütött a vér, de még mindig nem esett le a tantu-
szunk, hogy a Kocsonyafőzés Bajnokának a kocsonya 
nyersanyagát hozták a beszerzésért, csomagolásért, 
szállításért fáradozó haverok. Életünkben sem élve, 
sem halva akkora disznófejet nem láttunk, mint azt, 
ami a letekert fáslikból, behunyt szemmel előbuk-
kant – mintegy korunk jelképeként. Megyénk, az 
állattenyésztés forradalmának élenjárójaként abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy a külföldön nem igé-
nyelt kocsonyánakvalót, azaz sertésbokát (adidast) és 
-fejet lista, fejadag, buletin, gombtépő sorállás nélkül 
bárki megvásárolhatta. Mint akiknek vallása nem tilt-
ja a disznóhúsevést, szerettük mi a bélszint és karajt 
is, de mivel nekem termetem miatt tömegiszonyom 
volt, családom magasabb tagjait sem volt szívem sor-
csatába küldeni, mert ott nem lovagi torna folyt, ha-
nem sikoltozó, nekivadult asszonyságok pultostroma. 
Így fedeztük fel a sertésvégtagok főzetének fokhagy-
ma illatú csáberejét, a marhanyelvből főtt húsleves és 
vadas élvezetét, agyak, vesék, herék, pacalok főtt-sült 
sokoldalúságát. Az országos pártprogramban meg-

hirdetett szocialista kultúra 
és nevelés új típusú embert 
faragott az én férjemből is. Ő 
szerette legjobban a húsos éte-
leket, ő kísérletezte ki a minő-
ségi új fogásokat. „Talentatul 
si minunatul nostru popor”, 
ha nem akart csak füstölt halat 

és vietnami rákot enni, leleményének köszönhetően 
egészségesebben táplálkozott, mint napjainkban.

Az ajándékozás vidámsága pohárköszöntővel ért 
a csúcspontra, még nem vették el a villanyt, még nem 
kezdte el senki sorolni, hogy kik szöktek ki, kik iratkoz-
tak fel, kik állnak nem szívesen vállalt szülői örömök 
előtt, úgyhogy örömmel rohantuk meg a megpakolt 
asztalt, ahol a menő, a szupersztár természetesen a ház 
urának szezonzáró kocsonyája volt...

Nagyon sok fiatal feleség követi el azt a végzetes hi-
bát, hogy nem engedi fazékközelbe szerelmetes férjét, 
hogy egy életre eljegyezze magát egy-két specialitással. 
Nem mondok semmi újat azzal, hogy a férfiak valóságos 
művészeivé válnak a főzésnek. Miénk, nőké a rutin, övé-
ké az ünnepi exkluzivitás.

A József-napi buli vasárnap hajnalban ért véget. Pár óra 
alvás után az egész társaság autóval, vonattal kirobogott 
Marosfőre, ahol víkendház-tulajdonos barátaink fásszín-
ében éles fejszével a bátor férfiak kipreparálták a monst-
rum koponyájáról a következő parti kocsonyánakvalóját, 
a saroglya elemeiből pedig tábortüzet raktunk.

Sült szalonna zsírja csepegett parazsára.

Felmasnizott ajándékdoboz a saroglyán
A                                                      FEHÉR-FEKETE FOTÓK (95.) n Váli Éva


