Kádár Gyula: A székely társadalom
(895—1614)
Népesedéstörténet
Általános népességi ismertet ő
A korábbi sza kiro dalom az t állítja , hogy a szé kelys ég léle kszáma
a honfoglalás korában, valamin t a kö vetke ző százado kba n
jelentéktelen. Úgy tűni k, a székely―magyar népességszám
megállapításánál a kutatók többs ége megelége det t az egymásra
hivatkozással, a szakiro dalomba n kö zismert és alacsonyra
becsült népessé gszámok egys zerű átvételével.
Lényegé ben nem vették figyelem be azt a katona i potenciált,
amellyel a szé kely né p az emlí tett kors zakba n rendelkezett,
mert azok ismeretében egyér telmű lett volna, hogy a
szakirodalom ban ismert nép ességi adatok irreálisa n alacsonya k.
A Székelyföldön épült nagyszám ú kőtemplom és kőből ra kott
erődítmény is arr a figyelmeztet, h ogy azo kat a néh ány családból
álló közössége k aligha emelhették. Mindeze k mell ett a magyar
kutatás ez idái g nem hasznosí totta a francia demográfia
eredményeit, am elyek a z analógia alapján, közvete tt módon, de
egyértelműe n jelzik, ho gy a honfo glalás idején és az azt követő
százado kban ― a Kár pát -medencébe n ― so kkal nagyobb
lélekszámú magyarság és székelység élt. Ha elfogadjuk a
szakirodalom ban ismert, honfogl aláskorra vonat kozó né pességi
adatokat, a kko r az 1300 -as évek táján Magyaro rszág la kossága
mindössze egy, legtöbb másfél millió lehetett volna, márpedig
biztosan állítható, hogy az említett korban az or szág lakossága
több mint három millióra tehető, a székel ységé mi ntegy 72 000
főre. Az 1330 -as évekbe n dr. Ko váts Zoltán szám ításai szerint
Magyaroszág né pessége 3,5 millió, melynek keretébe n a
székelysé g léleks zámát 83 426 főben határoztam meg.
A honfoglalás kori székel ység számar ánya a honfo glaló
magyarság keret ében 4―5 százal ékra tehető, ami a következő
százado kban né mileg csökkent, mert a székelye kne k csak e gy
része települt át a mai Székelyf öldre. Útkö zben a székelység
némely
része
leszakadt,
és
helyben
maradt,
ezzel
megmagyará zhat ó a szé kely nyel vjárások továbbé lése azokon a
területeken, aho l hajdanán a székelye k hosszabb -rövidebb idei g
tartózko dtak.

A székel ység lél ekszámát eleme zve, az analógia módszerév el
ellenőrizve, úgy látom, hogy az 1330 -as és az 1500 -as évekre
(általam) számolt népességi adatok elfogadható bbak, mint a
szakirodalom ban olvashatók. Egyé rtelműnek tart o m azt, hogy a
székelysé g lélekszáma 895 -től 1614 -ig összehasonlíthatatlanul
magasabb volt, mint amennyit a szakirodalom el fogad. Ha nem
így lett volna, akkor a z alábbi képtelen tor z számarányokat
kellene elfo gadn i. A szakirodalo mban ismert honfoglalás kori
5―10 ezer fős lél ekszám esetén a székelyek s zapor odása 1330 -ig
1660, illetve 830 százaléknak kell ett (volna) lenni e ahhoz, h ogy
elérje az általam számolt 83 4 26 főt, amely a magyarság
keretébe n még í gy is s zerény százalékarán yt képvisel. Ha az
1330-as évekre vonatkoztatott né pességi adatok, köztük a Krist ó
Gyula által 19―25―28 ezer főre becsültek len néne k helytállóak,
akkor a székel ye k számána k 1614 -ig 500―600 százalékkal kellett
(volna)
emelkednie,
míg
a
honfoglalás
koráho z
mérve
1200―2400
százalékkal.
Azonban
ilye n
arányú
népességnöve ke désre
nem
v olt
lehetőség,
mert
a
tanulmányozott
korsza kban
csupán
2
ezreléke s
átlagszaporulatta l lehet számolni.
Nos a fenti t o rz és elfo gadh atatlan szaporul atot tükrö ző
százalékarán yo k
alapján
egyértelmű,
hogy
a
magyar
szakirodalom ban meghonosodott népességi be cslések távol
állnak a valóságtól. Ha Kristó Gyula né pességi becslései az
1330-as évekre vonatko ztatva megkö zelítené k a valóságot,
akkor a székel ys ég a magyarság alig 0,54―0,71―0,80 százalékát
tette volna ki, míg Szűcs Jenő, Györffy G yör gy 34 000, Veres
Valér 35 000 fős székely né pes sége is mindössze 0,97―1,00
százalékarán yt mutatna. Amint már említettem, még a
székelysé g á ltal am számolt léle kszáma is szer é ny, mindössze
2,38 százaléknyi, de ne feledjük, ez így is többször öse a
szakirodalom ban
ismert
népességi
adatokn ak.
Biz tosan
állíthatjuk, hogy a székel ység számaránya a magyarságon belül
soha nem lehetett 1 százalék alat ti. Ha az 1330 -as évekre
vonatkoztat ható számarányo kat összehasonlítju k a ma élő
székelyföldi (Ara nyos, Maros, U dv ar hely, Csík, Gyergyó, Kászon
és Három szék) székelye kével, a kkor azt látjuk, h o gy a 700 000
fős székely n ép a 15 milliós m agyar nem zet 4, 66 százalékát
alkotja. Ha a vil ágon élő szé kelység 1―1,5 millió s lélekszámát
összevetjük a m agyarságéval, a kkor a számarány még na gyo bb,
azaz 6,66 és 10 százalék körül m ozog. Egyértelmű tehát, hogy
ily mértékű szé kely―magyar né pességarány -elté rés, a korábbi
százado khoz mér ve, nem alakulh atott ki. Ez mé g akkor is így
van, ha a törté nelem vihara, a török h ódoltság, a síkvidéki

létből faka dó na gyobb méretű pu sztulás (a katon ai expedí ciók
rablásai, gyilkol ásai, a ragályos betegsé gek) a magyarságot
jobban sújtotta, mint a hegyvi déken élő és katonailag jól
szervezett szé kel ységet.
Népesség-re konst rukciós
vi zsgálataim,
elem zéseim
egyértelműe n igazolják azt, hogy a nevezett korsza kban a
szakirodalom ban közismert és elfo gadott léle kszám ok, be cslések
légből ka pottak, ir reálisan alacsonyak. Tény, ho gy a honfoglalás
korában, 895 tá ján egymillió h onfoglaló, köztü k 41 000 fős
székely né p é rkezett a Kár pát -medencé be. Ez utóbbiak
lélekszáma 1330 táján 83, 1500 -ban 112, a 16. század végén
160, 1614 -ben 115―120 ezer fő.
Elképzelhetőne k tartom, hogy az újabb kut atások árnyalni
fogják
az
általam
számolt
népességarányokat,
de
a
szakirodalom ban ismertek elfogadhatatlanok.
Mié rt fontos a székelység léleksz ámának ismerete

A székely zászló
E sorok írója ú gy véli, ho gy a korábbi kutatás nem végzett
alapos összehaso nlító népességre konstru kciós vi zs gálatot, épp
ezért e tan ulmán y úttörő jelle gű minden erén yéve l és hibájával
együtt. Termé szetesen, a kutatást nem tarthatjuk lezártnak.
Közismert, ho gy a romániai n épszámlálások i dején mindig
gordiuszi csomó ként jelenik me g a kér dés, hogy a szé kelye k
magyarké nt vagy székel yké nt sze repeljenek -e a népszámlálási
íveken. Azonba n sokan nem tudják, nem érzékel ik: soha nem
volt oly hor derej ű jelentősége an n ak, hogy S zékel y föld magyar
nyelvű, kultúrájú , de a magyartól eltérő lelkivilá gú , származású
népe milye n ne mzetiségűne k val lja magát, mint most, a soron
követ kező románi ai népszámláláson.
Véleményem sze rint alaposan meg kell font olni azt, hogy a z
összeírá s a való ságot tükr özze, és pozitív hat ású legyen a

székelysé g sorsá nak alakulására. Úgy t űnik, e kérdés nagyon
egyszer ű, minden ki hát belátása, szabad a karata s zerint dö ntse
el, hogy milyen nemzetiségűne k vallja magát. Ez alapvető jog,
valóban nem sza bad b eavat kozni. Ez így hel yes, de tudnia kell
minden S zékel yföldön élő, m agyar n yelvű és kultúrájú
emberne k, a ro mán hatalom ha gyományosan ér dekelt a bban,
hogy a statisztikákban minél keve sebb magyar s zer epeljen. Nos,
ennek következményeké pp a ko rábbi népszáml á lások során a
székelysé g, véde kezési ös ztönére hallgatva, nem székel yne k,
hanem magyarna k vallotta magá t. Azonban mos t, amikor a
székely önkormá nyzat jogáért fol yó harc e gyre s zélesebb körű,
fontos
lenne
a
szé kelysé g
léleks zámát
a
hivatalos
népszámlálásba n is megjeleníteni. Egy értelmű az, hogy a
székely népet a 2011. október 22. és 31. között sorra kerülő
romániai
néps zámláláskor,
a
történelmi
valóságnak
megfelelően, szé kelyként kell be mutatni, mert ez fontos érv
lehet a szé kel y autonómiaigé ny jogosságána k demográfiai
alátámasztásában. Azonban ha a hátralévő időben nem alakul ki
egységes álláspo nt e kérdésben, akkor a székel ység némely
része magyarké nt, másik rés ze székelyként fo g szere pelni,
amelynek káros követ kezmén ye az lehet, ho gy a romániai
magyarság léleks záma kisebb lesz, miközben a székel ységé is
kevesebbet fog mutatni. Tehát olyan csapdahelyzet alakulhat
ki, amelyet nagyszerű en kia kn ázhat a Székel yföld területi
autonómiája
ellen
kü zdő
propagan da.
Következtetés:
Székel yföldö n mindenkin ek egys égesen székel y vagy magyar
nemzetiséget ke ll vallania, mert csak így lehet elkerül ni az
említett bűvös kört, amely ne mcsak félr eértés hez ve zet, de
káros lehet az autonómia megszerzéséért folyó harc sikerére
nézve is. Ne fel edjük el, még va n idő e kér dés mérlegel ésére,
tudatosítására, és e munkát, pártérde kektől f üggetlenül, a
média bevonásával meg lehet oldani.
Egy pillanatig s e feledjük el, hogy a romá n n acionalisták a
statisztikát (is) fegyver ként haszn álják fel a területi autonómia
elleni harcban. Erre jó péld á k a székel yföldi na cionalista elit
demográfiai jel legű hamisításai, csúsztatásai. Amikor az
autonóm Szé kel y földről van s zó, akkor a három megye
románságának lé lekszámát, népe sségi arányát emlegetik, és
erre hivatko zva kérdőjele zik meg még a n yolcszá z éve s
Székel yföld név használatának jogosságát is. Ki használják az
általános tájékozatlanságot, enyhe csúsztatással megduplá zzá k
a székelyföl di román népesség arányát, mert jól tudják, hogy a
három megye ne m azonos a történeti Székel yfölddel. Amíg a két
és fél megyében , azaz a történeti Székelyföl dö n a románság

számaránya alig több mint h úsz százalék, a ddig Maros megye
nem székel y ré giói által a román népességar ányt fel lehet
tornázni e nnek duplájára, amivel riogatni le het a székely nép
önkormán yzata ellen. Néh a napján a médiába n elhangzanak
olyan képtele nségek is a román népszámlálásokban szere plő
néhány s záz fős székel ységre hi vatkozva, h ogy e pár ember
jogtalanul követ el autonómiát, mivel e követel és népességi
adatokkal nem indokolható.
Ne feledjük: a demográ fia szerepe nem elhanya go lható, amikor
közössé gi jogo kr ól van szó. Szé kelyföl d né pességtörténeténe k
ismeretére és ismertetésére ezér t is van szükség.
A kavarok és a székelyek
A kavar (ka bar) nép nem volt egységes etniku mú, külön böző
csatlakozott néptöredéke kből állt — horezmie k, alánok, jászok,
barszilok és óbol gár szé kelye k stb. Kniezsa István Ligeti Lajosra
hivatkozva a zt állítja, hogy a ka var népnév jelen tése: lázadó.
László Gyula a három kavar törzsnevet a tárkánnyal, a
varsánnyal és a székell yel azonosí tja.

Árpád vezér és a székelyek fejedelme — László Gyula rajza

A
kavaro k
n emzets égei
(tö rzsei),
miután
sikertelen
polgárhábo rút v ívtak a kazár kagánnal, és a harco kban
alulmaradtak, szövetségre lé pt ek a magyar o kkal. Bí borbanszületett
Konstantin
bizán ci
császár
azt
írja:
,,a
polgárhábo rúban az uralom ker ekedett f ölül, é s némelyeket
közül ük levá gat ott, a többi, a ki elmene kült, elment, és a
turko kkal
együ tt
él".
A
menekülő kből,
a
különböző

néptöredé ke kből a megyer törzs fejedelme önálló törzset
szervezett, amel y katonai szövet ségi, segédnépi státust nyert.
Ez nem volt szokatlan eljárás a pusztai népe k körében. A
tradicionális ne mzetségi szerve zési kerete ket nem bontották
meg, hanem a jobb, a szorosa bb kapcsolattart ás céljából a
különböző segédnépek irányításá t egy ké zbe összpontosították.
Az egyesített ú j törzs létszám a jelentős, mindenk é pp e gy
nagyobb magyar törzséhez hasonl ó lehetett. Kons tantin császár
950 táján készült művében a magyar törzsszövetség nyol c
törzséne k felsoro lását nem véletl enül kezdte velü k: ,,Az első a
kabaro kna k a ko zároktól elszaka dt nemzetsé ge, a második a
Neké, a harmadik a Megeré, a negyedi k a Kurtugermat."
Konstantin nem részletezi, h ogy a kavaro k a magyar
törzsszövetséghe z
vagy
val amelyik
magyar
törzshöz
csatlakozta k-e, mivel az ő korá ban természet esnek s zámított,
hogy a magyarok több törzs ből álló törzsszövetsé get alkotna k.
Úgy t űnik, hogy a székel y, a bolgár ––hun származá sú eszkil mint
határvédő csatlakozott népcsopo rt is része a kavarok több
nemzetségéből létrehozott tör zsének, melybe n megőrizté k
sajátos
nemzetségi
szerkeze tüket
és
bizonyos
fokú
különállásu kat . Tény, hogy a székely, az eszkil (eszegel) még a
kavarok csatlako zása előtt a megyer törzs segé dn épe volt. Ibn
Ruszta és Gardézi arab krónikás leírása szerint a székelye k a
magyarok szoms zéd ságában élte k, majd e gy ré szük hozzájuk
csatlakozott. Véle ményem sze rint egy általán nem lehet
véletlen, hogy a magyaro k hét t örzsből álló szö vetségében a
honfoglalást megelőző évtizede kben miért épp a megyer tö rzs
ragadta magáho z az egés z tör zsszövetség katonai irányítását.
Egyértelmű, ho gy a megyer tör zs katonailag e rősebbé vált
azáltal, hogy cs atlakozott hozzá a szé kelység je lentős katonai
ereje is. Később, a kavarok csatlakozása idején az összes
magyar tör zzsel együttm űkö dő néptöre déket, nemzetséget,
köztü k a székel yt is egy törzsbe, illetve egy vezetés alá
helyezt é k. A m agyar tör zsekn él ismert harmadik fejedelmi
méltóság, a ho rka (kharkha) cím arra utal, hogy mé g a
honfoglalás idején a csatlakozott népekne k külön, önálló
vezetője volt.
Ha az egyesítet t kavar nemzetségek léle kszám át ― óvatos
becsléssel ― egy magyar törzsre taksáljuk, akkor mintegy 125
000 fős segédnéppel kell számol nunk. Elfoga dva László Gyula
feltételezését, amely szerint a székely a hár om, kavarna k
mondott tör zs e gyike volt, a kko r arányu k a kav ar kö zösségen
belül egyharmadra tehető. Rugon falvi Kiss István a honfoglalás
kori szé kelysé g l étszámát százeze r főre be csülte, e sorok írója

ezt –– nagyon óv atosan –– 41 666 főre teszi, mi közben tudja,
hogy Kristó G yul a a székelye k számát mindössze 5000 —10 000
főre taksálja. De Kristó nem csak a szé kelyeket, de a
magyarságot is ol y nevetséges létszámban határo zt a meg, amely
számomra –– a forráskritika és demográfiai elemzéseim alapján
― teljesen elfogadhatatlan. Egy 5000 —10 000 -es székelysé get
megbízni e gy tö bb száz, sőt, e zer kilométe res határszakas z
őrzésével akkor, amikor egy ilyen kis közösség aktív, harcra
használható
f érfinépessége
alig
e gy -kétezer
em ber,
képtelensé g. A z általam szá molt székely közössé g már
komolya bb hade rőt állíthatott ki. Ha közül ük csak minde n
ötödik szé kelyt tartjuk fegyve rre foghatóna k , akkor teljes
mozgósítás esetén több mint 8333 fegyverest, lovast tudtak
kiállítani. Az e gész kavarság mo zgósítható katon ai ereje pe dig
elérhette a 25 0 00 főt, így a 10. század első felé ben kialakult
gyepű vonalak védelmét már rájuk lehetett bízni.
Településrendsz erünk kialakulása

Az autonóm Székelyföld tervezet t térképe
A székel ység a mai Székelyföldr e telepedése ide jén létrehozta
ma
is
fennáll ó
településszer kezetét.
Termé szetesen,
a
későbbie kben is alapított kise bb településeke t, illetve a
nagyobbak s zétv áltak. Egyed Á kos akadémikus -t örténész úgy
véli, hogy a 11 —12. században le telepedő szé kelység falvainak
jó része már bizonyosan megvolt.
A legutolsó székely tájegység, székely szé k, Aranyosszék
településeiről fe nnmaradt kora be li falunévsor arról tanúskodi k,

hogy a 13. század második felé ben itt is kiala kult a későbbi
településrends ze r szerkezet e.
Mivel a székel yek telepítése ö sszefüggött a h atá rvédelem
átszervezésével, ezért n yilvánva ló, hogy ez so kkal gyorsabban
történt, mint azt a szakembere k eddig gondoltá k. E sorok írója
úgy v éli, hogy székely áttelepí tések na gyon rö vid idő alatt
valósultak meg, alaposan átgondoltak és előre m egtervezette k
voltak. Azért ha sználom a többe s számot, mert a székel ység
különböző csoportjai nem egyszerre szállták meg a mai
Székel yföldet, í gy a dél -er délyiek külön, a te legdiek és a
marosszékie k más -más időpontban kerülte k ide, de a különbö ző
székely csoport ok áttele pedése Erdély külön bö ző pontjairól
gyors volt. Talán a marosiak nem is ,,telegdi szé ke lyek" voltak,
ők Nyugat -Magyarországról, Mos on vidéké ről ér kezte k, és a
székelysé gen belül jól el kül öníthető csopor tot alkotta k.
Nathalie Kálno ky a szé kelye kről írt tanu lmán yában ugyane zt
állítja.
Egy biztos, a tel epítés, a letelepedés nem volt spontán jellegű,
mielőtt megszál lták a be népe sítésre kiszeme lt területet,
alaposan felmérték a tájegység kiterjedését és az ott lakó,
többnyir e magya r őrsége k népess égét, lakó helyé t . Támpontun k
arra nézve, hogy mennyi idő alat t valósulhat meg egy közösség
állatállományának, vagyonának é s népéne k át köl töztetése egy
másik –– több száz kilométerre f ekvő –– vidé kre, nagyon kevés.
Az 1200 -as évek táján megvalósított székely áttel epítés i dejére
vonatkoztatva, a nalógia és o kmá nyokkal is i gazo lható erdélyi
példa az 1334 -es betelepítés. A nevezett időpontban –– a
magyar király pa rancsára –– Bogdán vlach (román) vajda néhány
ezer főt számláló népét telepít ették át a Kárpátokon túlról
Magyaror szág ter ületére (de terra sua in Hungaria m), a jórészt
lakatlan máramarosi erdőrengete g völgyei be, kirá lyi birtoko kra.
Ennek s zaks zerű lebonyolítására a királ y az ország e gyi k
legnagyo bb kö zjo gi méltóságát, a kalocsai é rseket bízta meg. E
komoly sze rvezé st , irányítást követelő feladat megvalósítása
kilenc hó napot igényelt.
Tény, a külö nbö ző szé kely csopo rtok áttelepítése Délkelet -Erdély be néhány hónapba telt. Ko rábban és ma is elterjedt
elképzelés, hogy a székel ység lete lepedé se a mai Szé kely földre,
az Erdélybe telepített nyugat - európai néptöre déke kével, a
szászokéval
pá rhuzamosan,
vándormozgalommal,
spontán
módon, hosszú é vtizede k alatt valósult meg abban az ütemben,
ahogy a n yugat - európai tele pese k ér kezte k. E z a zonban téves
elképzelés, mert a kato na i és a határvédelmi f e ladatkör nem
tette
lehetővé
e
katonailag
szervezett
társadalom

szétszóródását. A gyors, néhány hetes, esetleg néhány hónapos
átköltöztetéssel
kapcsolatos
véleményem
kialakításako r
figyelembe
vet tem
azt
is,
hogy
az
átköltözést
egy
nagyállattartó, katonailag jól szervezett lovas népcsopo rt
valósította
meg,
amely
ala posan
ismerte
jogait
és
kötelezettsé geit, amire szabad emberi jogállása kötelezte.
Ugyana kkor az említett, a Kárpátokon túlról betelepítet t
közössé gekr ől
ezt
nem
állíthatjuk,
mert
azo k
nem
nagyállattartó közösséget alkot tak, illetve nem katonailag
szervezett társadalomban éltek.
Elképzelésem szerint a költözés re tavasszal, nyárelőn került
sor, mert a zord hegyvidé ken i dő ben fel kellett építeni az új
szálláshelyeket, ki kellett jelölni a faluhatárokat , miközbe n a
székely közössé geket ismét üt őképes, könn ye n és gyorsan
mozgósítható
katonai
ren dszerbe
kellett
szervezni.
Határozottan állítom, hogy a szé kelye k áttelepe dése a magyar
királyság céljai nak megfelelőe n valósult meg, tehát nem
spontán vándo rm ozgalommal. Megfigyelhető, ho gy a székel yek a
mai Székel yföld külön böző táje gységeit nem zet ségek sze rint
szállták meg. A telepítés során ügyeltek arra is, h ogy a korábbi
nemzetségi stru ktúrákat, ága kat n e verjék s zét, de ha a szü kség
úgy
hozta,
újjászervezték
és
kiegészítették
a
hiányos
nemzetségi ker e teket. A vérségi, a nemzetségi szervezési
kerete k többsége, azok, amel yek or ganikusan alakultak ki,
fennmaradtak, í gy biztosítva a korá bbi katon ai szervezési
szerke zet
mű ködtetését.
Először
a
nemzetségfők,
a
nemzetsége k ter ületét jelölték ki, majd a nemzetségi ágak
szerint húztá k meg a határokat.
Háromszék terül etét három nemzetség között os ztották szét. A
Feketeügy bal pa rtján el terülő tá jegységet a z Orbai nemzetség
kapta, a Feketügy jobb partját a Kézdi, míg a Feketeügy
torkolatától fel felé eső terület, az Olt völgye a sebesi
nemzetség birto kába került. Haso nló a helyzet Székelyföl d más
tájegységeiben is .
A telegdi széke lyek a Hargitá tól nyugatra eső tájegységet
szállták meg. E gyik al csoportju k, a csí ki ág a Csíki -meden cét,
másik csoport, a gyergyói ág a Gyergyói -mede ncét, míg a marosi
székelyek a Maro s középső fol yás ánál elterülő medencé be és a
Nyárád völgyébe telepedtek le. Az össze tűzése k elkerülésére a
nemzetsége k te rületeinek határ át a természet i adottságo k
alapján, patakok, folyók, völgye k, hegylá bak vo nalán húzták
meg. Ahol erre szükség a dódott, árkot ástak, és mesterséges
földhányáso kat
emeltek.
A
gyepű kön,
az
ut ak
kereszte ződésein él kapu kat, át járókat hagytak, amelyeket

veszély idején e lsáncoltak, mege rősítettek. Vé de ni kellett az
itt élő, többn yir e magyar, kisebb számban szláv é s türk e redetű
népesség települ éseit, birtokait is. Ők elsősorban a királyi várak
körn yéké n,
a
különbö ző
stratégiai
pontokon
élte k.
A gye pűk nem csak a hel yi la ko sság védelmét biztosították,
hanem jelezté k a birtok határai t is. A gye pűk fenntartására
nagy go ndot for dítottak. Rugo nf alvi Kiss István szavaival: ,,a
határt halálosan komolyan vett ék". Erre a le gjobb pél da
Erdővidé k, ahol a szűk Baró ti -medencét is kettévágtá k.
Gyepűv onalat hú ztak a sebesi és a telegdi szé kelyek területéne k
határán. A medence észa ki részé t a telegdiek szállták meg, a
déli részét a sebesi székel yek, ha tárvonalként Uzo n ka és Barót
patakát jelölték ki. ,,A gyepűvon al annyira kom oly volt, hogy a
Bacon n evű fal ut kettéosztó patak egyik pa rtján alakult
települést Teleg diba con, a másik partján lévőt Sepsi bacon
néven tartották nyilván egésze n 1876 -ig"― írja Egyed Ákos.
Tehát a mai Nagyba cont átszelő patakot a székelye k
letelepítés e idején jelölték ki n emzetségi határnak, s hiába
nőtt egy faluvá a két oldalon élő telegdi és sebesi székelye k
települése, mert a patak köziga zgatási határként közel héts záz
éven ker esztül el választotta őket egymástól. A pat aktól észa kra
eső falurész Bar d ocszék joghatós ága alatt, a déli Miklós várszék
részeké nt szerve zte életét. Megállapítható, hogy a hagyományo k
ereje az önkor mányzat, a helyi szokásjog é s törvények
tiszteletének szil árd alapja volt.
Egyetlen szé kely csoport a sepsi, amelynek mai lakóhely ére való
átköltözését i dő höz, évhe z tu djuk kötni. A s zászok jogi
helyzetét
sza bályozó
And rean umban
1224 -ben
elhagyott
(deserta) földnek nevezik azt a területet, ahol kor ábban laktak,
amely azáltal vált pusztává, hogy a se be si székel yeket
elköltöztetté k o nnan. Erre érdekes módon, s talán nem
véletlenül,
a
Német
Lovagrend
fegyvere s
kiverésének
előkészítési idő pontjában került sor. II. Endre ki rály katonai,
stratégiai szempontok figyelembe vételével döntött a dél -erdélyi
székelyekn ek a mai Háromszék területé re való telepítéséről.
Számára egyre nyilvánvalóbbá v ált, hogy az általa 1211 -ben
Barcaságra letel epített lovago k ellen fegyveres fellépésre van
szükség,
mivel
azo k
Magyar országtól
való
elszaka dásra
törekednek, és független államo t akarnak alapít ani. A k irály
ekkor engedi át a szászoknak a Szászvárostól Barótig terjedő
területeket, e kkor valósult meg a sepsi székel ye k áttelepítése a
köztü k él ő tür k blak (nem vlach — a s zerző megj .) és besenyő
csoporto kkal. Elkép zelhető azon ban az is, hogy a lovagrend
elleni harcra va ló felkés zülés n élkül is sor ker ült volna e

telepítésekre, m ert a királ y a s zászokat e gyetlen kö zigazgatási
egységbe, össze függő területre szerette v oln a tömöríteni.
E sorok írójának az a meglátása, hogy a sebesi székely
nemzetség letel epítésé vel lezárult a háromszéki medence
betelepítése. Ú gy tűni k, hogy az orbai és kézdi (kozdi)
székelyek tö bbsé gét már korábba n letelepítették a Feketeügy
két oldalára. Azonban nem lehet véletlen az, hogy a király a
teutonokkal való összecsapás elő estéjén helye zte át a sebesi
székely nem zetsé get Barcaság északi határára.
Különböző székely csoportok
A székel yek tele pülésmódjáról ta lálóan állapítja meg Rásonyi
László: "A település a kato nai beosztás állandóságának
biztosítására teljes szabályosságga l történt. A letelepítendő
törzsszerve zeti egysége k számá t és létszámát nivellálták.
Kisebb területi e gysége kbe minde n ágból egy falu települt be,
tehát
a
törzsszerve zeti
egysége k
egyenletese n
összekevere dte k."

Székelyföld Aranyosszék nélkül

Tény, hogy a m ai Székel yföldö n az első fü gget len jogállású
székely ispá nról az első okleve les említésünk 1235 -ből való.
Persze, ez nem azt jelenti, hog y a székelye kne k korábban nem
volt ispánjuk. A z Altaichi év kön yv az 1039 -es évnél említést
tesz egy sebesi "marchio" határis pán haláláról. Természetesen
ez sem jelenti a zt, hogy a sebes i székel ye k csak a 11. száza d
első felében tel epedte k le Szás zsebes vid é kére. Véleményem
szerint a sebesi, orbai és kézdi székelyek 932 tá ján kerülte k
Dél-Erdélybe, Bogát Gyula győ ztes bolgár ellen es háborúja
idején. Tehát a dél -erdélyi szé ke lyek nem a kö ztu datban ismert
11. század végi t elepítés székel ye i. E sorok írója úgy g o ndolja,
hogy a sza kiro dalomban emle getett Szent Lá szló korabeli
telepítés
szé kelyei
a
telegdi
szé kel yek
v oltak.
A
nyelvészeti
kutatások,
az
összehasonlít ó
vizsgálato k
különböző szé kel y cso porto kat kü lönböztetne k me g. A szé kely
nyelvjárások
vi zsgálatával
k im utatható,
hogy
a
székely
nemzetsége k a Székel yföldre val ó áttelepítés előtt a Kárpát medence melyi k térségében laktak. Mivel bizonyos székel y
közössé gek a korábbi lakóhel yeiken mara dta k, a beszélt
nyelvjárás alapján feltérké pezh ető a mai Székely földön é lő k
származási helye . A székelye k ko rábbi lakóh elye volt az Őrség,
Sopron, Vas és Zala megye, Kisalföld, Csallóköz, a Dráva vidéke ,
Nagyszalonta, Gyu la és Sarka d vi déke, S zé kelyhí d és De brece n
térsége,
valamint
Kalotaszeg.
Az
érdeklődők
számára
megemlíte k
né hány
nyelvésze ti
kiadványt,
amelyek
e zt
igazolják. Termé szetesen, a nagyszámú szakmun ka felsorolására
nincs tér, de a hozzáférhető bbek kö zül kiemel ném a Sántha
Attila által összeállított Székely szótárat, a Gálffy Mózes és
Márton Gyula ált al kiadott S zé kel y Nyelvföl drajzi Szótárat és a
Szabó T. Attila által összeállított Erdélyi Magyar Szótörténeti
Tárat.
Székel yföld a s zékel y nyelvs zó kincs alapján t öbb földraj zi néprajzi tájegys égre osztható. A székelyföl di nyelvjárások
Sántha Attila Szé kely s zótára s zer int a követ kezők: 1. Marosszék
és fiúszé ke, Sze r edaszék (Nyárá d mente). Külö n néprajzi táj a
Kis-Küküllő és a Koron d -patak v ölgyébe n a Sóvi dék; 2. Ud varhelyszé k és fi úszékei: Kereszt úrszék és Bar do cszék. Itt külön
néprajzi táj a Fehér -Nyikó, val amint a Homoród mente; 3.
Sepsiszék és fiú széke, Miklósvár szék; 4. Kézdiszék, melyne k
keretébe n külön egységké nt kezelhető az ún. Szentföld; 5.
Orbaiszék; 6. Csíkszé k és fiúszé ke i, Gyergyószé k é s Kászonszé k.
Ha kisebb l éleks zámban, de ma is élnek s zékel y s zármazá sú és
tudatú magyar csoporto k a Bar caságon, Fogara sföldön és a
Szászföldö n.
Nyelvjárásuk
őrzi
a
szé kely
nyelvi

jellegzetessége ket. Ők a Dél -Erdélyben maradt sebesi, orbai és
kézdi szé kely ne mzetségek leszár mazottjai. A szé kelyre utaló
egyik írásos feljegyz és Szászse be sre vonatko zik, a város egyi k
negye dét 1709 -ben Szé kely ne gyednek neve zték, késő bb e nne k
emlékét őrzi a Székel y utca név. A város környé kén találun k
székely települé sneveket is, kö ztük Kálno k, Ár kos, Réty és
Egerpatak se psiszéki településekét. K elnek, Re cs, Egerbach m a
is fennálló települések. Ár kos ne vét pedig a Déli -Kárpátokban
eredő pataknév, a Valea Archiş elor őrzi, de ké t Árkos nevet
viselő település léte is bizon yíto tt. Az egyik a mai Săliştea, a
Románárkos és a hajdani Szászárkos, valamint egy elpus ztult
település Alvinc közelébe n. Egy Egerba ch (Egerpatak) nevű
patak
Szászse bestől
északra
ömlik
a
Székás -pata kba.
A sebesi, orbói és kézdi szé kelyek dél -erdélyi jelenlétét
régészeti leletek is igazolják. A 12―13. századfordulón épült
szász templomok alatt és körül magyar, azaz székely temető k
pénzei, valamint a hajkarikás te metkezés utal a rra, hogy itt
korábban, a 11. és a 12. század folyamán szé kely lakosság élt.
Ásatásokat végeztek Szász sebes (Mühlbach), Medgyes (Mediasch)
és Szászorbó (U rweg en) templo mainál, ahol korai fátyoltűk
kerül tek elő. Szászkézden (Keisd) bronz ereklyet artó keresztet
találtak.
A
Kelnek
(Kelling) ,
Szászfehéregyháza
(Weis kirch en/Deuts ch weskir ch)
templomainál
végze tt
régészeti
kutatások során előkerült lelete k a hajdani székel y települése k
létéről
tanúsko dnak.
Úgy
tű nik,
hogy
S zászváros
és
Kőhalomszé kben hajdanán jelentő s lélekszámú s zé kelység közé
telepedte k le a szászok. Erről ta núskodnak a ma gyar nyelv ből
átvett helyneve k: Tekes, Hamruden, Halmagen , Scharosch,
Wassied, Broos.
Hajdanán szé kely lakosságú telepü lés volt a Barcas ágon S zékel y földvár, Bodola, Nyén (Keres ztvár ) és Botfalu. Sokáig az egés z
Barcaság terület ét, sőt, még Brassó egy részét is székelye k
lakták. Sajno s, csak az egykor szászok lakta ré gió templomai
körül vé gezte k rendszeres ré gés zeti kutatáso kat , s csak itt
lehet egyértelm űen elkülöníten i a székelyekr e vonatkozó
régészeti anyagot. A többi tájegységből in ká bb nyelvjárási
bizonyíté kain k vannak, de így is meghatározhatóa k a székelység
korábbi lakóhelyei.

Aranyosszék címere

A Dél-Erdélyben levő utolsó nagyobb szé kely cso portot, a kézdi
székelyek itt mar adt részét 1270 táján telep ítették át a későbbi
Aranyosszé kre. Nekik is katon ai feladatkört osztottak ki.
Katonai erejüknek hamar hasznát vették. 1285 -ben az
aranyosszé kiek l esznek azo k, a kik szétv erik az Er délyt pusztító,
prédával
megr akott,
hazafel é
tartó
tatár
főcsapatot.
Aranyosszé k az 1876 -os közigazgatási átszerv ezésig az öt
székely szé k e gyike Maros, Udvarhely, Csík é s Háromszék
mellett. Az ara nyosi szé kelye k az elmúlt 134 évben külö n
köziga zgatásba
kerülte k,
elszakítottá k
ő ket
a
tömbszékel ységtő l, de ma is székelynek tartjá k m agukat, bár a
"székel y n yelvi jellegzetessége iket nagyjából elvesztették".
A telegdi székel yek (u dvarhel yie k) nyomait is f el lehet lelni a
fekete-kö rös-völgyi
tájegység,
Kőröstár kány,
Belényes
magyarságána k körébe n. Itt s zórványosan mé g megtalálni a
székely eredett udat emlékét, melyet a "szóh asználatuk" is
igazol.
A székelyföldi m agyarok
Székel yföld
né pességéne k
me ghatározásakor
nem
tudju k
elkülöníteni a s zékel yeket a ve lük együtt élő magyarokt ól,
azoktól, aki k a székel y letelepedés előtti kor magyar őr ségeine k
utódai voltak. E magyarságról els ősorban a régészeti feltárások
adnak hírt, de f ennmaradt írásos feljegyzés, egy gestatöredé k
is, amely megemlíti a székelyek kö zt élő magyarokat.
A régészeti kuta tások szempontj ából a legalapos abban feltárt
földraj zi tájegys ég Székelykeresztúr és vidéke. Bár Székelyföld
többi régiójába n nem került sor ilyen alapos, nagyobb területet

átfogó régés zeti feltárásra, mégis egyértelmű, h ogy az Ár pád kor szá zadaiban a keleti határo kra, a nagy mélységben tagolt
gyepű kre ma gy a r határőröket vezényelte k, akik stratégiai
pontokon, a kirá lyi várak kör nyé kén, de más térségekben is a
székely letelepe dés előtti ko rba n nagys zámú ma gyar települést
alapítottak.
Mivel az elmúlt kilencv en évbe n a román régésze ti kutatás és
politika ellené rdekelt volt az erdélyi magyar törté nelemben, így
a
székelység
korai
történelmére
vonatkozó
ré gészeti
kutatásban, ism ereteink e tére n hiányosa k. Szerencsére a z
utóbbi évtizedekben egyre tö bb településen tárják fel az Árpád kori
magyar
f alvak
nyomait,
elsős orban
templom és
sírmaradványo kat. Még a sokáig lakatlannak go ndolt Csíki medencé ben is került elő régé szeti anyag. Tö bb csíkszé ki
település templ omáról kiderült , hogy alapfal ai a 11―12.
században épült ek. Eze ket a 15―16. században építették át.
2007-ben Csíkszentkirályban Dar vas Loránd, a Csíki Szé kely
Múzeum régésze 11―12. századi templomszentél yt, freskókat,
sírokat tárt fel. Ez egyben arra is mutat, hogy a székelyek
rátelepedte k
az
itt
élő
magyarság
településeire
is.
Az ásatások a zt bizonyítják, hogy S zékel yföldö n az Árpád -kor ban
viszonylag sűr ű magyar település hálózat épült ki. Így pél dául a
12. századi zabol ai és a petőfalvi magyar kö zné pi temetők közti
távolság mindöss ze öt kilométer. A temetőkben e lőkerült tö bb
mint 450 sír II. Géza, III. István, II I. Béla pénzeivel
egyértelműe n mu tatja azt is, hogy a magyar köznépi települések
lélekszáma azo no s volt az orszá g t öbbi településév el. Igazolható
az is, hogy e falvak hasonlóa k voltak az Er délyen kív üli,
magyarorszá gi magyar települé sekhez. A magyar közn ép re
jellemző régés ze ti anyag folyam atos a 11―12. s zázadba n, és
előzmény
nél kü li,
azaz
"nem
a
késői
né pvándorlás kor
településhálózat ára" épültek.
A 12―13. századf ordulón va gy a 1 3. század elején ― írja Ben kő
Elek ― "a településrend változását, a lelőhelyek s zámána k
hirtelen, mintegy két és félszeres növeke dé sét kimutató
régészeti topo gr áfiai kutatás alapbizon yítékot talált a terület
székely
betele pítésének
kér désében.
Ezt
nem
spontán
népszapor ulattal, hanem új né pesség, a telegdi székelye k
megjelenésével
hozz uk
ka pcsolatba."
En nek
ala pján
megállapítható, hogy a n épesség száma a székel y letelepedés
idején hirtelen két és félszeresére emelkedett. Ha figyelembe
vesszük, ho gy a z itt élők többsége a gye pűelvére, a határzónára
telepített magyar őrségek utó da volt, u gyan azt a nyelvet
beszélte, mint az újonnan letelepedett és többsé gbe ker ült türk

származású székelyek, aki k a katonai kötelezett ségek fejében
különle ges szaba dságjogo kkal ren delke ztek, é rthe tő, hogy az itt
élők elszé kelyese dése csak jogállá s kérdése volt.
A székellyé válás útja
Még a királ y se m tehetett senkit székellyé. A székel yek kö zé
való kerülés jogilag csak befoga dás által történt. Rugonfalvi
Kiss István szav aival élve: "a székel ység vér bel i közössé gébe
csak a székel y nemzet közgyűlése fogad hat be előkelőbb
embert, míg a kö znéphe z tartozó kat a község f oga dta be azzal,
hogy ne kik n yílfö ldet adott".

A Bálványos -vár
Így a 14. század derekára kialakult a jo gilag egységes székel y
társadalom. Az 1362―1363 táján keletke zett gestatöredék
szerint ebben a z időben már kö zismert tény, h ogy a magyarsá g
beolvadt, integrá lódott a székel ységbe. E folyamat nem nyelvi,
hanem kö zjogi jellegű volt, mivel a szé kelye k már a
Székel yföldre va ló áttelepítésük előtti száza dokban is magyar
anyanyelvűe k vol tak. Az említett történeti forrás a székelyföl di
magyarokról egyértelműen múlt i dőben beszél. A z 1345 -ös évre
vonatkoztatva azt olvashatjuk, hogy "a székelye k azzal a néhán y
magyarral, aki a kko riban között ü k élt", támadta k a tatárokra.
Ez világos foga lmazás: a Szé kelyföldön élő magyarság a
székelyekkel val ó másfél évszáza dos együttélés u tán beolvadt,
és a 14.
század dere kára
már székely
jogúvá vált.

Székel yföld léle kszámának megáll apításakor figyel embe vettem
az itt talált né pesség számarán yát is, úgyhogy elfogadható
mércéne k tartom a Székel yker eszt úr vidéki ré gésze ti topográfiai
felmérés eredmé nyeit. Kérdés: m iért a magyarság olvadt be a
székelysé gbe? A válasz nemcsa k az, hogy e r é gió ban ő k volta k
kisebb léle kszám ban, hanem hogy a székely stát us szabadabb
jogállást biztosított. A székely e mbert a 16. század dere káig
nemes
embern ek
teki ntették.
A
"föld
tulajdonjoga
szempontjából a székel yek erőse bb jogállásban v oltak, mint a
nemesek". "A m agyar királ y ne m adományozhat ott földet a
Székel yföld terü letén, és felsé gsértés vagy m agvaszakadás
(örökös hiánya) esetén a tulajdonjog visszaszállt a közösségre "
— írja Kolumbán -Antal József Székely ho nf oglalás című
munkájában.
Felső-Fehér megyék magyarsága
Dél-Erdély
egykori
nagy
kit erjedésű
Fehér
megyéjéből
szakították ki, s zervezté k me g a szász és a s zékely szé keket.
Mellettük, a h ajdani királyi várbirtok mara dványain még
tizennyol c külön álló, saját közigazgatási egysége t, ún. Felső Fehér megyét alakítottak ki. Ezek külö ná lló igazgatása
fennmaradt egés zen az 1876 -os közigazgatási átszervezésig.
Köztü k jó néhán y, Szé kelyföl dbe ékelt királyi v árbirtok volt.
Ezek a stratégi ai ponto kon el helyezkedő vára k környékén
alakultak ki, de néhány tele pülés ük már korán, a 13. századtól
kezdve a székely előkelő k t ulajdonába ker ült. Korán a
Székel yföldbe olvadt a telegdi várbirtok, amelyh ez Oláhfalva,
Zetela ka, Oroszhegy és Len gyel falva tartozott, ezek jo gilag
hamar hasonultak a székely kö zösségekh ez.
A Háromszék és Csíkszék határán húzódó Felső -Feh ér megyében,
a Torja -patak bal partján fekvő Kanta, Kara tna, Alsó - és
Felsővolál egyes ült a szomszédos Torja községgel , Szárazpatak,
Peselnek (Kézdikővár) és az alcsí ki Lázárfalva önáll ó településsé
alakult. A mai Se p sibüks zád közsé g területén lév ő települések ―
Gohán, Gerebenc, Rakottyás, Zso mbor és Almás ― az évszázadok
során eltűntek, lakóik átköltözte k a közeli szé kel y falvakba. A
Sepsiszék délnyu gati csücs kén el helyezkedő mási k Felső -Fehér
megye, a Szé kföl dje, a m ai Hidvég Árapatak kö z séggel együtt a z
1876-os közigazgatási átszervezéssel került Háro mszékhe z. A
tatárok által elpusztított Szé kföl det 1252 -ben Akadás fia, Ben cen c (Vencel) ka pta adomán yké nt. Ő volt az első név szerint
ismert sebesi székely. Őt tartják a Mikó és a Nemes család
ősének.

A székelymagyarság
Minden jel arra utal, hogy a 14. század kö zepé re befejeződött a
székelysé g etn ogenezise, népi ar culatának kiala kulása. Erre az
időre már asszi milálták az itt élő magyar őrsé gek utódait, a
magyarul beszé lő türk szárm azású blako kat, besenyő ket,
szlávokat és m ás néptöredé ke ket. Ezek többsé ge a 10 —12.
század fol yamán telepedett le, s határőri feladatkört látott el.
Az 1200 táján érkező szé kel y népcso port létr ehozta saját
településhálózat át,
néhol
rát elepedet t
a
már
itt
élő
közössé gekre, a melyeket betago lt saját településrendszeré be,
katonai szervezési kereteibe. Bizonyára mé g hosszú ideig
számon tartottá k a nem szé ke ly származásúa kat, de eze k
emléke
idővel
elhalványult,
mert
mindnyájan
katonai
kötelezettsé gge l és székely státussal bírtak.
Tény, a székel ys ég már a mai Székel yföldre val ó letelepedés
előtt és utána is nagyszámú magyarral kevere dett, ezért a
székely nevet vis elő lakosság magyar nyelvű és részben magyar
származású is. Nyelvileg, kultúr ájuk és a z el m últ 1300 éves
közös t örténelm ük révé n a tü rk szárma zású, hun tu datú
székelyek
a
legerőteljesebb
magyar
i dentitástudattal
rendelkező, önáll ó magyar népcso portot alkották.
Törö k származású néptöredékek
A székelye k letel epedése idején a mai Székelyf öldön él ő magyar
őrségek mellé el magyarosodott karluk -törö k szár mazású blako k,
korozmin ok, bese nyők, ú zok is let elepedte k. A blakok a szé kely
etnogene zis font os részét alkott ák, Etelkö zben i s szomszédai
voltak a székelyekne k. Ké zai Simon arról tudósít, hogy a
székelyek a bl akokkal összeke veredve élnek, azok betűit
használják, együt t élnek Erdély ha tárhegyeiben.
Az oklevel ek is gyakra n említik a Dél -Erdélyben élő blako kat.
Érthető, hisz m indhárom né pcs oport tür k e redetű, hasonló
szervezésű és fel adatkörű. Tény, hogy a blakok ma gyar nyelv űvé
válása a velük rokon ere detű s zékel yekhez has onlóan már a
honfoglalás tájá n megvalósult. Székel ységbe int egrálódásu k a
13. század első felében be fejező dött, 1224 után az oklevel ek
már nem említik. Rásonyi László Bodor G yörgyre hi v atkozva úgy
látja, hogy a dél -erdélyi bla k né pességet, a "Bla co rum" bla kjait
a déli székelye k, a sebesi, az orbai és a kézdi székel yek közé
tagolták be, azo kat áttelepítetté k a mai Hároms zék területé re.
A türk bla ko kat mind a magyar , mind a román történet írás

összekeveri a balkáni vlach (ro mán) néppel. Er re nemcsak a
hasonló név alak, hanem az a tény is lehetősé get ad, hogy
miközbe n a Du nától északra megjelennek a vlachok első
csoportjai, akkor tűnnek el kö zjo gilag a történele m színpadáról
a türk blako k, m ert ekkorra közjogilag is beolvadtak a
magyarságba,
i lletve
a
szé kelységbe.
Rás onyi
László
egyértelműe n megfogalmazta a blak és a vlach név közötti
különbsé get, a magyar történetírás nem foglalkozi k kellő
mértékben a blakkérdés tisztázásával. Természetesen , a
nacionalista ro mán történetírás örömmel használja fel a
blako kra vonat kozó o klevele ket a román ősi ség erdél yi
igazolására. Rásonyi a két népnév közötti külön bsé gről ezt írta:
"A két nevet világos hangtani differenciá k különítik el
egymástól. A blak név szót ke zdő mássalhangzója mindig b volt,
a szó végi mássalhangzója meg mindig k. A vlach név meg,
melynek alakja a magyar tör téneti forráso kban valachus,
volachus, szót kezdő magán hangzóval szere pel, így a magyar
közn yelvbe n elő bb u -val, majd o -val, a szó vége meg h -val."
A blak né pnév a karlu k törö k Bulak tör zsnévre hasonlít a
legjobban. Jele ntése a kipcsakok nyelvében és más török
nyelvekben: szél es hátú ló, valamint a mongol n yelvben: feh ér tarka ló, a csatagáj török nyelvben: fe hér lábú ló.
A Küküllő n eve, valamint Dél -Erdély helynev ei — pl. Zajzon,
Tatrang, Brassó, Barca, Tömös, Barót stb. — alá támasztják a
régészeti kutat ások eredménye it, amelyek szerint Erdély
délkeleti tájegys égeiben "törö k n yelvet bes zélő" népesség élt
már a 10. században. Sajnálat os, hogy a hagyom ányos magyar
történetírás, így az Erdély törté nete (1988) is a blakokat, az
1224-es oklevélben szereplő "silva Blacorum et Bissenorum"
egyik törö k népé t vlachnak olvas sa, bár kénytele n elismerni a
régészet és a toponímia bizonyít ékait, a d él-erdélyi régiókban
élő
ún.
"ismeretlen"
tör ök
népessé g
jelenlétét.
A blako kkal egy időben a sebesi , az orbói és ké zdi szé kelyek
Háromszékre tel epítése alkalmáv al, a kézdi szé ke lyek közé e gy
besenyő, a sepsi székelye k kö zé egy ko rozmi n ágat (is)
telepítet tek. Ez utóbbiak előde i az Aral -tó vidékén élte k.
A bemutatott különböző népt öredékek határ őri feladatot
kaptak. Bodor G yörgy me gállapít ása helytálló: "Természetesen,
csak kultúrá ban és főké pp kat onai jellegben azonos típusú
néptöredé ke k be illesztéséről le h etett szó, hisz másfajta, más
szemléletű
és
életmódú
el emek
a
szé ke lység
katonai
akció képessé gét megbénítottá k volna."
A tatárjárás után, 1252 -ben tűnik fel a magyar királ yi
oklevele kben egy Balkán -félszi get ről vándormo zgal ommal észak

felé tartó népcs opor t, amely fokozatosan települ t át a Dunától
északra eső ré gi ókba, az e gykori kun állam terül etére. Ezek a
vlacho k, a 19. századtól r ománn ak neve zett nép elődei csak
nagyon későn j utnak el Szé kel yföldre, mert a zárt vagyoni
közössé gre alapo zott szé kely tár sa dalomszerke zet sokáig nem
tette lehetővé S zékel yföldre val ó letelepedésü ke t. Az 1600 -as
évek
f ordulójá n
be követ kezet t
pusztulás,
a
székelye k
lélekszámána k m egfogyat ko zása t eszi lehetővé els ő cso portjaik
beszivárgását, de ekkor ez még igen szórványos jelleg ű, és ezek
a románok kor án, a természe tes asszimiláció s folyamatok
eredménye képp e lszékelyesedte k.
Székelyföldi rom ánok (vlachok)
A szétszórtan, e gy -két családot al kotó románsá g betelepedése a
székely falvakba nem bontotta meg az etnikai arányokat. A z
általunk tárgyalt időszakban e betelepedés mé g annyira kis
létszámú, hogy e nnek jelenté ktel en befol yása leh etett a székel y
etnogene zisre. Tény, a románok székelyf öldi be telepedéséne k
kezdete a 15. század előtti korban nem igazolható.
Ez idő tájt még Erdélybe n is kev esen éltek, ezt bizonyítja I II.
András királyun k 1293 -ban kia dott rendelet e, amelyben a
románok egyetl en királyi uradalomba való összegyűjtésére,
letelepítésére a d paran csot. Err e azért volt szü kség, mert a
románok csak a k irályi birto kokra telepedhe ttek le. Kis
létszámukat mé g az elfogultsá ggal nem vádo lható Erdély
története (1988) is tényként ke zeli, idézem: "csak a Déli Kárpátok lejtői n és az Erdélyi -Közép hegység déli felében
jelentek meg szórványosan romá nok egyes magá n birtoko kon.
Olyan kev esen, hogy í gy Kelet -Magyar országnak ma románok
által is lakott részein 1300 -ig közel ezer, nagyr észt magyar,
kisebb rés zben s zász falut említe nek az oklevele k, ugyanebben
a korsza kban mindössze 6 ol yan falunak a nevét ismerjük, ahol
bizonyosan éltek románok, s ezek közül 5 (Enyed, Fülesd, Illye,
Fenes, Szád) két ségtelenül magya r eredetű nevet visel. Tohán,
azaz Oláhtelek viszont már nevével elárulja, hogy magyar
körn yezetben kel etkezett."

Maros -Torda megye címere (faragta: Sándor János)
Az első román telepek a korábban létrejött m agyar, szláv
települések hatá raiban létesülte k. A magyar királ y a román o k
magánbirtokokra való letelepedés ét csak 1365 -ben törvényesíti,
engedél yezi. A székelyföldi rom ánság első na gyobb méret ű
betelepedése a z 1600 -as évek tájára tehető, amikor a hosszú
ideig
tartó
háború k
Székel yföldö n
is
nagyfo kú
elnéptelenedéshe z vezett ek. Dem ény Lajos a kadé mikus sorait
idézem: "súl yos volt a népessé gi vesztesé g a Székel y földön,
annyira, hogy má r -már veszélybe hozta a fejedele mség számára
oly fontos szé ke ly kato naelem kiállítását". Az elnéptelenedés
elsősorban a n yíltabb szé kel yf öldi tájeg ysége ket érintette.
Marosszéken a többi "székel y székből, Erdély más vidékéről vagy
az ország határain túlról bevándo roltak" száma 1614 -ben elérte
a 35 százalékot . A betelepülte k közt a "jövev ény románo k
aránya" 12 százalék. Úgy tűni k, hogy a románság els ő nagyobb
betelepedése e kkorra tehető. A Marosszékre letele pedett román
családok s záma e lérte a 196 -ot, őket 76 marosszéki falu fogadta
be, ez átlag két -három családot jelentett.
A Székelyföl d peremvidé kein kialakult román közössége k
származási helyé ről és demográfia i viszonyairól azo nban ke veset
tudun k, de eze k már nem az általam tanulmányozo tt korszakban
alakultak
ki.
A
székelyföl di
románság
első
csoportjai
tulajdonké ppen az 1658 -as tatárjárás, az 1718 —19-es nagy
pestis és szárazság után ke zdene k önálló t anyá ka t létrehozni.
Lénye gében a 18 —19. században l étesülnek azo k a települések,
ahol ma román falvak vannak. Az egyi k legr égibb román
közössé g a kézdiszéki Bereckbe n alakult ki, ról uk o kleveles
adatok szólnak. Az itt élő ro mánok 1833 -ban összeállított
panaszlevele alapvető forrás. A berecki románo knak az Erdélyi
Főkormánys zékhe z küldött le velé ből megtu djuk, az első román
telepesek 1780 -ban ér kezte k Be reckbe. Őseik f öldjét, Havas -

elvét és Moldvát "az adó növe ke dése, törvénye k nem léte, az
igazság kis zolgál tatásának hiánya " miatt hagyták el. Kez detben
négy es ztenát ho ztak létre a há r omszéki, a csí ki és a gyergyói
havasokban, a hol legelő ket bérelt ek. Évtize de ken át a bere cki
vámnál fizették adójukat, amikor juhaikat té li időszakba n
áthajtották a ha táron, mer t a t e let a Du na mell ett, illetve a
Dunától délre vé szelték át. Fél évszázad alatt azonban annyira
megszaporo dtak, hogy a panaszlevél összeállításának évébe n
már 24 esztenát tartottak fenn, mert szaporulatu k óriási, népes
családjaik vann ak, amelyekben "tíz , tizenkét vagy akár
tizennyol c gyere k is születi k". (Cserey Zoltán: Ön kormányzatiság
Három széken)
Amint már említettem, a mai székelyföldi (falusi) románság
elődei nem az általam vizsgált korsza kban telepedte k l e
Székel y földre, hanem a 17 —20. századb an. A városi románság
túlnyomó tö bbsé ge azon ban csak a trianoni bé kedi ktátum, 1920
után, illetve Ceau şescu para ncsuralmi rends zere idején
költözött ide. Ők az etni kai arányok megvált oztatására, a
tudatos telepítés eredménye ként, állampolitikai célból ker ülte k
Székel y földre.
Nagyobb
román
közössége ket
a
székely
megye központo kban ho ztak l étre, a legna gyobb ar ányban Maros vásárhelyen, ma jd Sep siszentgyö rgyön és Csíkszeredá ban, de
kisebb számban jelenlétük már más szé kely v árosokban is
érezhető. Termé szetes, hogy a n acionalista román történetírás,
a kitalált dákoro mán történetírás propagan dáját emlegetve, a
románság ősiségé t sulykolja. Mive l ez a peri ódus s em tartozik e
dolgozat témájához, kutatásaim időszakáho z, a székelyföl di
román település ek és a szé kel y városokba n élő románság
betelepítésével nem foglalko zom, csak a tájékozatlanok
számára tértem ki erre, mert nem szeretném, ha azzal
vádolnának,
ho gy
a
r ománságot
Szé kel y föld
népesedési
történetéből kiha gytam.

A székely ség népessége 1330 tájá n

Kilyén unitárius templomának gótikus bejárata
FOTÓ: SZÁSZ ETELKA ZI TA
Az 1330 -as évek elején készült pápai dézsmá k n yilvántartásai
alapján, valami nt más források összevetéséve l meg lehet
határozni a széke lység lélekszámá t.
Ennek elle nére a korábbi szakir odalom a székelysé g lélekszámát
ésszerűtlenül jel entéktelenn ek m utatja be. Az 1330 -as évekre
vonatkoztatva Kr istó Gyula és más kutatók is alig 19 00 0–35 000 et emlegetne k, míg e soro k írója 83 426 -ot. A székel y
letelepedés idején, a 12 –13. században a mai Székel yföldö n
talált magyarság és más néptöredékek a régés zeti topográfia és
a toponómia szerint az összlakosság egyharmadát, legtöbb
negyven
százal ékát
al kották.
A
háromszé ki
székel ység
letelepedése és a településhálózat megszerve zése, kiépítése
után mintegy 150 évvel kés zült az a gesta, ame ly a hajdaná n
székelyek
közt
élt
magyaro kat
"múlt
idő ben"
említi.
Tagadhatatlan tény, hogy a székelye k egy rész e a 12 –13.
századfor dulóig
a
nyugatról
keletre
ván dorlás
során
lemorzsolódott. Mint korábban is említettem, a vándormozgalom
során a szé kelye k által megs zállt és huzamosabb ideig la kott
területek a zono síthatóak a hel yneve k, valamin t a beszélt
nyelvjárások ala pján. Ez azt bizonyítja, hogy a székel yek
nemcsak átvonul tak, illetve rövid ideig éltek e területeken,
hanem azt is, hogy bizon yos részük helybe n maradt. A
székelyekről s zól ó első Kárpát -medencei írott forr ás egy székel y
hadtestnek a z Olšava folyó me lle tti, 1116 -os csatában való

részvételéről táj ékoztat. E seregr ész azonba n nem a keleti, nem
a köztu datban is mert Székel yföld székelyei, hane m a nyugati
határszélen mara dt szé kely kö zösség soraiból kerül ki, viszont e
híradás egyértel műen jelzi, hogy nagyobb és zárt székely
csoporto k (is) maradtak a korábbi lakóhelye ken.
Ha a magyarság l étszáma 1300 táján hárommillió f őre tehető, e z
azt jelenti, hogy számuk a honfo glalástól eltelt négy évszáza d
alatt megduplázó dott, ez hasonlóképp történt a székel yek né pe
esetében is. Az általam 41 666 főre becsült, ho nfoglalás kori
székelyek száma is megkétszere ződött. A székel yek számát az
1330-as évek első harmadában megalapozottan be csülöm 2 –4,5szer nagyobb l élekszámúra, mi nt a sza kirodal omban irán yt
mutató Kris tó Gyula és Szűcs Jenő .
A kutató k tö bbsé ge az 1330 -as évek első felében készült pápai
dézsmák re gesztrumában és az 1350 előtti okmányo kban
említett 165, illetve 174 településsel számol. Ők nem vették
tekintetbe a zt, hogy a széke ly településszer kezet már a
letelepedés kor kialakult. Bálint Gyula és E gye d Ákos kutatásai
szerint – a 14 –15. században – Székelyföl d települ éseinek száma
elérte a 413 -at. Erre az idősza kra Ba kács Istv án egy átlag
székely falu léle kszámát 202 fő be n határozta meg. Ezt r eálisnak
tartom, és ezt használom kiindulópo ntként. E faluátlaggal
számolva a 413 székely falu lakossága 1330 táján 83 426 fő
lehetett. Az e mlített települé sszám a székel ység későbbi
település -szerkezetének né gyötö de. A későbbi százado kban
néhány tucat székely falu eltűn t, megsem misült, de újak is
keletke zte k, így a székely települések száma a 19. század
elejére elérte a 496 -ot.
A kis léle kszám ú szé kelységről író kutatók té vedése abban
rejlik, hogy ő k cs ak a plébán ost fe nntartó és a pápának dézsmát
fizető település ek száma alapján következtetne k a népesség
számára. Az elsők közt Ru gonfalv i Kiss István történész figyelt
fel arra, hogy "még a XVII. században is találunk 5 –6 községből
álló (egyház) megyét egy haran gs zó alatt", Ha egy plébánia még
a 17. század ban is több tel epü lést fo glalt magában, akkor
elképzelhető, ho gy a 14. század első felében még több olya n
egyházme gye lé tezett, amely be több falu né pe tömörült.
Márpedig az 133 0 -as évek pápai tizedjegyzé ke cs ak azo kna k a
településekn ek a nevét tartal mazza, amelye kben plé bános
szolgált. Adatain k amellett szóln ak, hogy a névje gyzé kből t öbb
olyan település kimaradt, ahol az összeírás évé ben templom
állt. Példa ként e mlítem Bágy falu t Udvarhel yszé ke n, ahol már a
13. században te mplom épült. A 2006 nyarán végzett régés zeti
feltárásokr ól szóló beszámoló szerint a bágyi református

templomban a feltárások során Árpád -kori sze ntél y került elő.
Bágyna k tehát volt temploma, mégsem szerepel a pápai
tizedjegyzé kben. A régészeti fel tárást bemutató ismertetőben
olvashatjuk, hogy Bágy első íráso s említése 1566 -ból szár mazik,
korábban sem a helység, sem t emploma nem j elenik me g (a
forrásokban) mé g utalás formájá ban sem. A tele pülés korábbi
létére utal a régészeti feltárások mellett a településnév is,
mert az "személ ynévből ra g nél kül képzett hel yn év", amely
"korai, Árpád - ko ri névadásra utal". (Kovács Csaba, Krónika)

Háromszék megy e címere
Faragta: Sán dor János
Az 1330 -as években a 83 426 fős székel ység a 3,5 milliós
magyarságna k mindössze 2,38 százalékát alkotta, míg a
székelysé g mai s zékel yföldi léle kszáma legkise bb számítással is
a magyar nemzet 4,66 százaléka.
Úgy vélem, ezek az arányok mutatják, ho gy e sorok írója nem
túlozza el a székel ység léle kszámát a nevezett időszakra
vonatkoztatva, még akkor sem , ha a számításai alapján
megállapított
székely
n épess ég
száma
többszöröse
a
szakirodalom ból ismertekne k.
Feltevődik az a logikus kérdés, hogy a koráb bi kutatás miért
számolt kisebb lélekszámot. Amint a korá bbi részbe n is
említettem, ennek egyi k magyar ázata az, hogy a kutatók csak
az o klevelekben szereplő, 1350 el őtt kelte zett tel epülésszámot,
azaz a s zékel y települések 40 százalékát vették figyelem be,
miközbe n kis lélekszámú faluátlaggal kalkuláltak. Kristó Gyula
például a Szabó István által 1960 táján becsült 118 fős

átlagnépességű t elepülésmodellt használta számításai alapjául.
E
kis
létszám ot
beszoro zta
az
okle velekben
említett,
plébániával bíró tele pülések szám ával, és így jutott el a 19 –25–
28 ezer főhöz. Az alacsony léleks zám azért nem tűnt fel, mert a
szakirodalom a magyarság lél ekszámát is al ábecsülte. Í gy
például Makk Ferenc az 1200 -as évekre vonat kozta tva mindössze
másfél
milliós
népességet
való színűsít.
Ehhez
hasonló
lélekszámot eml eget Hóman Bá lint is. A demográfusok, a
történésze k
e gyszerű en
átv ették
a
sza kirodalombeli
becslése ket, esetleg összeadtá k őket, és középarán yost
számoltak.
Alaposabb és útt örő munkát v égzett a sepsiszentgyörgyi Bálin th
Gyula.
Ő
a
plébániá k
számát,
illetve
a
lehetséges
településlétszám ot vette alapul . Mivel nem vo lt történész,
ezért elfogadta a 20. század derekán ismert neves szakembere k
állításait, akik a z Árpád - kor tel e püléseit kise bb l élekszámúna k
tekintették. Így B álinth a kis lélekszámú faluátla ggal számolva
jut el a 43 000 fő körüli szé kely lélekszámho z. Ez ugyan jóva l
több,
mint
a
szakirodalom ban
ismert
kor ábbi
adato k
bármelyike, de j óval k, mintegy fele annak, amit e sorok írója
állít.
Bálinth
munkája
m ellett
lo gikus,
áttekinthet ő
rendszere zést kö szönhetün k Egye d Ákos akadémikusnak, de ő is
óvakodi k a léleks zám meghatározá sától.
A székel ység let elepedéséről a szakirodal om általában kevese t
beszél, a korábbi korsza k sza kemberei azt su gallják, hogy
letelepedésü k la ssú folyamat volt . Így ala kult ki a z a közismert
elképzelés, hogy a székelye k a dél -erdélyi német ajkú la kosság
fokozatos
kolon izálásával párhuzamosan vonul tak a mai
Székel yföldre. T alán e spontán v ándormozgalom képzete miatt
gondoltá k úgy a kutatók, hogy a székely faluren dszer létrejötte
is lassú, hosszú évszázado kon átí velő folyamat er edménye volt.
Ezzel magyará zható is lenne, hogy miért csak a pápai
dézsmákban szer eplő plébániá kat és az oklevele kben 1350 előtt
említett néhány települést vették számításba . Márpedig e sor ok
írója, újabban Egyed Á kos is, határozottan áll ítja, hogy az
áttelepítések ter vszerűek, és nagyon gyorsak lehe ttek, mert a
székelyeket a ha tárvédelmi szempontok err e késztették. Már a
letelepítéskor kialakult a késő bbi szé kely fal urendsze r, a
székely falva k dö ntő többsége.
Makk Fer enc Magyarország népsűr űségét a 12. szá zad köze pére
vonatkoztatva
négyzetkilométer enkénti
hét
főre
becsüli,
falvanként 20 –40 háznépet számo l, amely valójában alig több a
honfoglalás kor i Kárpát -meden cei népességn él . Számomra
elfogadhatóbb Kovács Zoltán adata, aki a francia demográfiai

kutatásokat figyelembe véve az 1200 -as évekre 2,4 –2,6 milliós
népességet tart valószínűne k. Ha a Makk Fere nc által becsült
lakható terül ettel, a 220 000 négyzet kilométerr el elosztom a
Kovács által becsült népességet, akkor az 1200 -as évekbe n a
négyzetkilométer enkénti átlagné psűrűség 11,8 fő. 130 évvel
később, az 1330 -as években Magyarország nagyhat alom, gazdági
fejlődés jellemzi, népessége elér te a 3,5 milliót, a népsűrűség
pedig a né gyzet kilométeren kénti 15,90 főt, amely az 1300 -as
évhez mérve mintegy 25,26 százalékos szaporulat ot feltételez.
Ha a fenti adatok függvényé be n a Makk által benépesített
területi
arányt
kivetítjük
S zékel yföldre
ú gy,
hogy
a
kétharmados országos arány helye tt a székelyek la kta területek
felét tartjuk la khatónak a f öldraj zi -dombor zati viszonyo k miatt,
akkor
talán
közele bb
j árunk
a
val ós
lélekszám
megállapításához. További kérdés azonban, h ogy mekkora
kiterjedésű a tör ténelmi Székel yf öld? Több jeles kutató adata i
közül megemlíte m Györff y Györ gy (13 500 km2), Orbán Balázs
(12 800 km2) és Vof kori László (10 880 km2) számításait. A
tévedés elkerülé sére, a népesség meghatározásá ra itt is a
legkisebb terület et, Vof kori adat át vettem kiin du lási alapként.
Ha a székelye k által bené pesített területet, az 5440
négyzetkilométer t beszorozzu k a 15,90 ős átlagnépsűrűséggel,
akkor 86 496 fős népességszám hoz jutun k, amely igen csak
megkö zelíti az általam számolt 83 426 fős székely lélekszámot.
A székelysé g lél ekszáma a 12 –15. században
Korábban
már
szóltam
a
honfoglalás
kor i
székel ység
lélekszámáról, e lemeztem az 13 30 -as és az 1350 -es évekből
származó törté neti forrásokat. Most néhány, népességgel
kapcsolatos állítást szeretnék megvizsgálni. Vé kony Gá bor
történész az 115 5 -ös év tájékára vonatko ztatva, a székel ység
létszámát 25 eze r főre tes zi. De mográfus elfo gadh atja ezt, mert
összeegye ztethet ő azo k kal a népességi adatokkal , amelyeket a
szakirodalom ban az 1330 -as évekre vonatkozóan ta lál.

Csík megye címere Faragta: Sándor János
Ennek ismereté ben érté kelhetj ük Veres Va lér demográfus
állításait is. Eszerint az 1155 -től 1337 -ig tartó idősz akban a
székelysé g gyara podása abszolút számban tí zeze r fő, azaz 25
ezerről 35 ezerre emelkedett, ami 182 év alatt 28,57 százalékos
gyarapo dásnak f elel meg. Mivel 1500 -ra vonatkoztatva Veres a
székelyek számát 80 ezer főben h atározta meg, ami elméletben
azt jelenti, hogy ebben az idősza kban a székel yek szaporodási
üteme a korá bbi nak több mint kétszerese, mert 163 év alatt
lélekszámu k 56,25 százalékkal, azaz 35 ezerről 80 ezerre nőtt.
Itt ellentmondás látszik. Nem f o gadható el, h ogy az 1337 és
1500 közötti 1 63 évben a népsza porulat megdu pl ázódott volna,
annál is inkább, mert ekkor, 13 47 és 1349 közö tt pusztított
Európa
legna gyobb
pestisjárvá nya,
amely
n em
kímélte
Magyarországot
sem.
Az ellentmondás okat csa k egy m ódon lehet felol dani: el kell
fogadni a 100 –500 ezer főnyi hon foglaló helyett az egymilliós
lélekszámot,
és
ebből
kell
kiindulni
mi nden
későbbi
számításnál. Ha 895 -ben Árpád vezetésével cs ak az említett
kisszámú ho nfogl aló érke zett vol na, akkor a kora beli 2 ezrelé k
szaporulati
rát ával
(1300
táján)
Mag yarországon
nem
hárommillió magyar, hanem enne k egyharmada, fe le élt volna. A
székelysé g létszá ma sem lehetett a honfoglalás ide jén 5 –10 ezer
fő, hanem az általam korábban e mlegetett 41 ezer. Nyugodta n
korrigálhatju k Vékony Gábor 1155 -ös székely lélekszám ra
vonatkozó be csl ését 55 ezer fő re. Természetes en e szé kely
létszám csak azokra vonat kozi k, akik a mai Szé kelyföl dre (is)
eljutottak. Kije lenthetjük, hogy az említett, 1155 –1337 közötti
periódusra szám olt népszaporula t kevés, míg az 1337 és 1500
közötti indo kolat lanul sok. A z els ő idősza kban a s zaporulatna k

valamivel több kellett lenni e, a másodikban kevesebb.
Az óriási népessé gnöve kedési külö nbséget nem leh et az 1241 -es
mongol-, tatárjárás számlájára írni, mivel a hegyvi déki
székelysé get a tatárjárás nem érintette oly mértékben, mint a
síkságon élő magyarságot. Maga Veres is úgy véli, hogy Erdél yre
vonatkoztatva a népességcsökke nés 15 százalékr a tehető, míg
Magyarországon elérheti a 25 százalékot is. Bálinth Gyula 10 –11
százalékra be cs üli a szé kelye k sora ina k csö kke nését. Ez
elsősorban a ma i Háromszéket é rintette, az Ojtoz –Feketeü gy
vonalán fekv ő te lepüléseket, vala mint Hidvég és Barót vidékét.
Mivel a mongol –tatár pusztítás Székelyf öld nagy részét
elkerülte, a pus ztulás még a fent említettnél is kisebb ar ányú
lehetett.
Amíg a tatárjárás pusztításait felnagyítjuk, a ddig hajlamosak
vagyun k a 14. századi pestisjár ványról tudomás t sem venni.
Márpedig ez utóbbi nagyobb mértékben bef olyásol ta a népesség
lélekszámána k
alakulását,
ugyanis
egész
or szágrésze ket
néptelenített
el.
Természetesen
tudjuk,
hogy
az
erdőrengetege k völgyeibe n élő székely közösségeket e z sem
érintette oly m értékbe n, mint a síkvidék ma gyarságát, de a
folyók mentén, a nyílt térségekbe n élők itt sem úszhatták meg
áldozatok nél kül . Veres Valér hel yesen állapítja meg, hogy a
dühöngő pestis n em egyformán ti zedelte Erdély n épességét. A
pusztításokkal é s az etni kai á trendező déssel kapcsolatban
megjegyzése helyt álló: "Számos településen, különösen a
Mezőségen
a
népesség
jelentős
része
elpusztult.
A
jobbágynépesség
újratelepítésével
a
népe sség
etnikai
szempontból tov ábbi módos ulásokat szen vedett." Mivel Szé kelyföl dön nem volt tömeges a puszt ulás, nem szívesen
engedté k me g az idege nek, fő ként állan dó m ozgásban élő
közössé g, a románok letelepedését, így a z etnikai arányo k
Székel yföldö n ne m módosultak.
Az
1337 –1500
kö zötti
korszakra
v ona tkoztatva
a
népességnöve ke dést 50 százalé ko snak te kintem. Ha az 1330 -as
évek szé kelysé gé nek létszáma kén t a 83 426 főt vesszük alapul,
akkor a lélekszá m elméletileg 1500 -ban elérhette a 125 139 főt.
Azonban, ho gy e z nem valósult meg, azzal magyará zható, hogy a
14. század köze pén dúló pestisjárvány S zékel yfö l dön is s zedte
áldozatait,
ami
tízszázalékos
népes ségcsö kke nést
eredménye zett, ezért 1500 tájára mintegy 112 625 fős
székelysé get való színűsíthetün k.

A székelység népessége 1350 táján
Az alábbia kban a nevetségesen alacsonyra be csü lt székel y nép
lélekszáma és katonai teljesítménye közötti el lentmondásra
szeretném felhív ni a figyelmet.
Mielőtt példával ismertetném ezt, említést kell tennem ama
paradoxon ról, ho gy mikö zben a s zakirodal om kisszámú székel y
lakosságot emleget, amelynek s zá maránya a magyarságon belül
0,54 és 1 százalék közötti, addig a történeti f orrások arról
beszélne k, hogy a székelység jele ntős katonai erőkkel vesz részt
a szülőföldjétől távoli hadjáratokban. A II. Ulászló magyar
királyho z szóló l evelükbe n a szé kelye k (1492 -ben) önérzetesen
arról írnak, hogy katonai érdemei kért a király ves sen véget az
erdélyi vajda visszaéléseinek, s e királyi kegyre bőve n
rászolgáltak. Miv el: "Moldvában, Havaselvén, Rác -, Török- és
Horvátországban, Bulgáriában a patakokat a mi vé rünk festette
pirosra, és csontjainkból halmo k emelkedne k."
A kisszámúnak t artott székel ység feladata a magyar királysá g
keleti határainak védelme volt. Talán a védelemre, az ellenség
akadályo zására
el égséges
ő rséget
alkottak,
de
az
a
véleményem, bármennyire jól szervezett le tt volna is,
elképzelhetetlen , hogy egy oly kis létszámú kö zösség, amely 260
kilométer széle sségben, Maros vásárhely és Ojtoz kö zött
szétszórtan tele pült le, képes lett volna a határ védelem
megszervezése mellett még támadó hadművele tekre is. Még
kevésbé képzelh ető el, hogy a z említett kis létszámú nép
katonai erejével leverje, illetve menekülésre kényszerítse
azokat a tatárokat, akik több mi nt száz évig, 1241 -től uralmuk
alatt tartott ák a Fekete -tenger és a Keleti -Ká rpátok kö zti
térséget. Ha oly kevesen let tek volna, mi nt ahogy a
szakirodalom e mlíti, akkor nem merték volna magukra
haragítani a tatárokat. Márpedig a székelye k me g merték ezt
tenni, és 1345 táján több katon ai expedí ciót, ö nálló székely
hadjáratot indít ottak a Kárpát okon t úli terül eteken. Ha a
székelyek ké pese k volta k kiverni a tatárok "megszámlálhatatlan
sokaságát" a "s aját lakóhelyü kr ől" és teljesen felszámolni,
megsemmisíteni
Kelet -Európa
egyi k
legjobban
szerve zett
katonai társadal mát, amely uralma alatt tartotta Moldva
területének jó ré szét, ez azt bizo nyítja, hogy Szé kelyföld sokkal
népesebb
volt,
mint
ahogy
a
szakember ek
gon dolják.
A székel ye k a kö ztük élő kevés szá mú magyarral a s zékel y ispán,
Lackfi Endre, a későbbi erdélyi va jda irányításával győzté k le az
erdélyi határvidéket és a Székelyföldet hábor gató Athlamos
tatár fejedelem rettegett sere gei t. Egy kora beli krónikás er ről

így számolt be: "az Úr ezerhár o mszáznegyvenötö dik évébe n, a
Lajos
király
koroná zása
utá ni
h armadik
esztendőben,
Gyertyaszentelő Boldo gasszon y (febr. 2.) táján a szé kelye k
azzal a néhány magyarral, akik akkoriban kö zöttük élte k,
rátámadtak a tat árokra, a kikne k megszámlálhatatlan sokaságát
a saját lakóhelyükön Iste n segít ségével kar délre hányták." A
székelyek 1346 -os katonai expe díciója is hasonló sikerrel járt. A
króni kás arról is beszámolt, hogy a székely ha derő is nagy
létszámú volt, mert "igen nagy csapattal" tört ek "a tatárok
országára (...és) megszámlálhatatlanul sok tatárt kardélre
hánytak." A siker eken fellelkesedve a követke ző é vekben újabb
és újabb támadó portyákat s zerv eztek: "gyakran megrohanták a
tatárokat, és nagy zsákmánn yal tértek vissza hazájukba". A
székelyek gya kor i támadásai miatt, a jól szerveze tt és győ ztes
hadműveletek e redmén ye képp az itt élő tatárok a krími
tatárokhoz mene kültek. Thuró czy erről így ír: "Akik pedi g a
tatárok
kö zül
megmaradtak,
a
nagy
tá volságra
lévő
tengerpartra, a többi tatárhoz me nekülte k."
Az a tén y, ho gy a szé kel yek zsákmánys zerző expedí ciókat
szervezte k saját akaratukból a tatárok ellen, arra vall, hogy
nem féltek azoktól. Mindez nem csak kato nai erejüket
bizonyítja, hane m azt is, hogy létszámban er ős közösséget
alkottak. A tatárokat saját földjükön támadó s zékel yekr ől a
króni kás azt is tudja, hogy nagy l étszámú fegyver essel vonultak
harcba, és e "nagy sereggel " nyíl t harcban, a csatmezőn verték
le Athlamos "m egszámlálhatatlan" létszámú tat ár hadát ú gy,
hogy sok zászlót zsákmányolta k, számos tatár foglyot ejtettek
és küldtek a magyar királyna k.
Az elmondo ttak egyértelműe n azt bizonyítják, szó sem le het
arról, hogy ebbe n az idő ben a s zékelysé g száma csupán 19 –25–
28–34–35–43 ezer lett volna. Arra kell gon dolnun k, h ogy a z 1330 as évekre által unk számolt nál valamivel több székely élt a
Székel yföldö n. Köztudot t, ho gy Károly Ró bert é s Nagy Lajos
király
gazdasá gilag
kons zolidált
uralma
kedvezett
a
népességnöve ke désnek, enne k ala pján úgy vél em, hogy téve dés
nélkül beszél het ünk 90 000 fős székel ységről, amelynek katonai
ereje valóban elégséges volt arr a, hogy felsz ámo lja a moldvai
tatár uralmat, lehetővé téve, hogy a követ kező éve kben
benépesüljön, és 1359 táján államszervezésre kerül jön sor.

A székelysé g lél ekszáma a 16 –17. században
A székely közösség létszáma az 1500 -as évek elején 112 625
főre tehet ő, ez a 16. század végére, 1595 -ig minden bizon nyal
megkö zelítette a z Erdély tö rténe te I. (1988), illetve az E rdély
rövid története (1989) című, ez i deig legteljese bb összefoglaló
történelmi kiadv ányokban emlege tett 160 000 fős lélekszámot.
Ezt elfoga dható n ak tartom, de t örténelmi tény az is, hogy a
székely népesség száma 1595 és 1613 között mintegy
25százalékkal visszaesett.
Számításom, illetve az Erdél y történetébe n ismertetett
lélekszám nem egyezi k a demogr áfus Veres Valér becslésével,
aki a 16. száza d v égi szé kely népességet 125 000 -re teszi, amely
21,87 százalékkal kevesebb az ál talam számoltnál. Úgy tűnik,
hogy adatait a Bethlen -Gábor fej edelem által elrendelt 1614 -es
lustra igazolja. Itt azonban tudni kell azt, hogy a 16. század
végén és a 17. százade lőn, Er dél yországot kö zel húsz évig tartó
bel- és külhá bor úk emésztetté k. A pusztítások, a z éhínsége k és
ragályos bete gs égek itt is kat asztrofális népe sségfogyásho z
vezettek. Enne k ismeretében ne m fogadható el a Veres által
megadott 125 000 fő, mert ha az igaz lett volna , akkor a 25
százalékos népes ségfogyás mellet t 1614 -ben csak 93 750 fős
székelysé get leh etett volna összeírni.
A nagyarányú népességcsökken és illusztrálására bemutatok
néhány olyan e seményt, amelynek eredmén ye a népesség
elvándorlása, pu sztu lása. A székelyek volta k azo k, aki k 1595
őszén kiverté k S zinán pasa seregeit Havas elvéről, legyőzté k a
törökö ket Târgo vişténél, Giurgiunál. A mintegy 48 000 fős
keresztén y ha ds ereg felét ők a lkották. A hava selvi győ ztes
hadjáratból haza tért közs zékelye ket azo nban becsapták, nem
állították vissza a számukra megígért, az 1562 -es székely
felkelés előtt él vezett szaba d székely státust. A felfegyver zett
székely kö znép lázadásra készül t, így polgár háborús állapot
alakult
ki.
A
jól
felkészü lt
nemesi
ha dak
a zonba n
meglepetésszerű gyorsasággal m egszállták a szé kely szé ke ket,
és vérbe fojtották a székel y kö zrend láza dását, a jobbágyi
állapot elfogadás ára kénys zerített ék. Az 1596 telén történteket
nevezzü k a szé kely né p törté net ében "v éres fars angnak". Nagy
Szabó Fe re nc m arosvásárhelyi polgár szemtan úként írta le:
"sokat nyársba vonának, soka ka t felakasztának". Gyergyó ban
rájuk gyújtottá k a házakat, mészároltak. Csíkban és Kászonban,
bár a közr end letette a fegyv ert, mégis kegyetlenkedte k,
miközbe n a nem esi hadakna k sz a bad rablást en ge dtek, mintha
idegene k fölött, idegen orszá gban győ ztek vo lna. Hasonló

módon jártak el Háromszéken is. Ezt még a "po gá ny sem tette
volna" – jegyezte fel Nagy Sza bó F erenc. Il yen felt ételek közt az
elégedetlen kö zs zékel yek nagyszá mban mene kü lte k el, hagyták
el otthonaikat, sokan álltak zsoldosnak Mihály vajda seregébe.
Báthory
Zsigm ond
polgárháborúi,
négyszeri
lemondása,
fegyveres har cai a trón visszaszerzéséért sok s zékely életét
követelté k. A pol gárháború k f oszt ogatásait, pusztí tásait éhíns égek, betegsé gek követté k. Min dezt teté zte G iorgio Basta
tábornok
rém u ralma,
az
osztrák
katonaság
eltartása,
visszaélései, fosztogatásai. Időkö zben, 1603 -ban Székel y Mózes
is harcot i ndított Erdély trónjáért . A polgárhá ború s pusztítások
Báthory Gábor f eje delemsége idején még etni ka i színezetet is
nyerte k, melyek a szászok és a fejedelem pártján álló székelye k
közti kato nai kon fliktusokban csú csosodtak.
Az erdél yi megyék pusztulására jó példa Dobo ka és Belső Szolno k megye néhány régi ójának eltűnése, ah ol az 1550-es
évekhe z képest a magyar lakosság csökkenése elérte a 85
százalékot.
De mény
Lajos
akadémikust
idé zem:
"Egész
országrésze k maradtak pusztán, lakatlanul. Do bo ka, Belső - és
Közép-S zolno k v ármegye, a Szil ágyság és a Me zőség ma gyar
lakossága szenve dte m eg ezt legj obban. A népess ég pusztulása
Székel yföldet is érintette, kivá ltképpe n Aranyo s - és Maros széket."
A
székelyföl di
elné ptelenedést
25
százalékra
becsülhetjü k, ne m csoda, hogy a székely falu kö zösségek ar ra
kénys zerülte k,
hogy
a
t örté nelemben
elős zör
soraikba
idegene ket fogadjanak be.
Székel yföld né pe sedéstörténetét 1614 -gyel zárjuk, ekkor készült
el az első olyan összeírás, amely alapján aránylag pontosan
meghatározható
a
székelys ég
lélekszáma ,
társadalmi
szerke zete. A Bethlen -Gábor feje delem által e lrendelt katonai
lustra, összeírás kiterjedt egész Szé kelyföl dre, de csa k 380
település adatai maradtak fenn, és 20 196 csal ád jogállását
ismerteti. A szokásos öt fővel szá molva 100 980 személy került
fel az összeírtak kö zé. Mivel a lustrából kimaradt a te ljes
Aranyosszé k (kb. 29 helység), Marosvásárhely, Csíkszereda
városa és egy székely falu, ezzel kiegészítve a lustra adatait,
1614-ben Székel yföld teljes népességét (megközelítőleg) 115 –
120 ezer főre tehetjük.

Megjelent a Háromszék napilapban .

