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Erdély népessége a 18. században (Források és értelmezések)1 
 

A 18. század úgy is tekinthető, mint az összeírások kora, és a káromkodásoké is, és ezek valamiféle 
posztmodern irodalmi jelleget adnak a kornak. Mert, annak, aki a számokkal és azok értelmezésével 
foglalkozik, gyakran felötlik az, amit Aranka György barátjának, Fekete Jánosnak írt, amikor elapadt a 
költői vénája: „Az Elme leányai még a nyáron elhagytak, nem tudom hová kurvannyokba mentek!”2 
Ez nem szép, de szebb annál, amit József mondott az anyjának románul: „Fututz Muma ta!” (b… meg 
anyádat!). A jelen lévő és románul is tudó Brukenthal Sámuel, kancellár, majdani erdélyi gubernátor – 
hiába kérte az uralkodónő – nem fordította le a császár mondását, hanem annak kijelentésével vágta ki 
magát, magyarázza meg Őfelsége azt, amit mondott,3 viszont később, mikor már II. József átvette a 
Monarchia vezetését, óvta attól, hogy a sok összeírással félrevezessék a népet.4 Hiszen volt olyan év, 
hogy legalább hatféle nagyszabású összeírás alanya és tárgya lett az ember, összeíró és összeírt 
egyaránt. 

Paradox módon az első, aki káoszt csinált, rendet is teremtett: Hadik András, akit 1764-ben 
Mária Terézia azért állított a Főhadparancsnokság és a Gubernium élére, hogy gyógyítsa a Buccow 
által ütött sebeket, és egyben folytassa a felvilágosult abszolutizmus politikáját, a csendes és hatékony 
ellenreformációt, valamint az adózóképesség fokozását. Hadik alaposan felmérte a terepet. Két ízben 
hónapokon keresztül járta Erdélyt, és országjárásáról szóló két nagy jelentése5 „többre ment, amint 
maga mondotta, 100 árkosnál. A többi generálisok, úgymond, egy-két árkosra leírták vizitációjok 
seriessét, senki annyira nem terjesztette ki maga attentióját, mint őexcellenciája” – jegyezte fel 
Halmágyi István guberniumi titkár. 6  Elrendelte a nemesek összeírását, és az egyházfőktől 
lélekösszeírást kért. Így a hat egyház híveinek összeírása az első olyan összeírás, amely Erdély 
népességének egészéről ad képet, egyszerűen azért, mert községsoros lélekösszeírás. Mégis, a Hadik 
jelentéseiben szereplő népességszámok, pontosabban azok forráskritikájának elmaradása, összezavarta 
a kortársakat és a demográfiára vetemedő történészeket – szinte napjainkig. Néhány példa: 1766-ban 
Hadik egyik jelentésével többek között a következő felekezeti létszámok kerültek az Államtanács elé: 

Református 418 866 
Unitárius 85 931 
Görögkeleti 635 454 

Ezek fantasztikus számok! Előállításukhoz is kellett némi fantázia! Hadik ugyanis 1766. május 9-iki 
jelentésében beszámolt arról, hogy bekérte az egyházfőktől a felekezeti adatokat, de a nem katolikus 
elöljárók nem tudták mindkét nemen lévő híveiket pontosan kimutatni, viszont szerinte „politikai 
számítással” – értsd: közigazgatási tapasztalatra épülő spekulációval – megadható. A jelentésben a 
református férfiak létszáma: 139 622, az „ariánus” családfőké: 105 909.7 Próbáljuk meg „a politikai 
számítást” végzők logikáját követni, és szorozni. Tapasztalataik szerint a román görögkeletieknek sok 
gyereke lehetett, a reformátusoknak és az unitáriusoknak viszont nem. Az állítólagos református 
férfiak számát elég hárommal szorozni, hogy hasonló eredményre jussunk. A görögkeletiek nem 
szerepelnek Hadiknál, viszont az „ariánusok” olyan magas családlétszámmal, hogy okkal feltételezték, 
elírásról lehet szó, valójában a görögkeletiekre vonatkozik, és ha a Hadik-jelentésben szereplő 
„ariánus” családfő-számot megszorozzuk hattal, megkapjuk az államtanácsi görögkeleti létszámot. 
Közben megérkezhettek a felekezeti lélekösszeírások, amelyeket alaposan félreértelmeztek. Ha az 
unitárius püspök által megadott 28 647 lelket hárommal szorozzuk, akkor az eredmény: 85 941. Hogy 
ezeket a szorzásokat kik és hol követték el, nem tudjuk, mert az Államtanács anyaga megsemmisült. 
Hadiknak viszont elment a kedve a számolástól. Hadik 1767. november 7-i jelentésében 558 076 
görögkeletiről szól, hozzátéve, hogy ez a lakosságnak több mint fele.8 Jelentése teljes szövegéhez9 az 
egyes felekezetek férfi és női lélekszámát kimutató táblázatot mellékelte.  
 
Vallások         Nemek Összeg  Összesen Összeg 

 Férfiak Nők  Férfiak Nők  

Római Katolikus 46609 46526 93135 107235  105130 212365 



Görög katolikus 60626 58604 119230 

Református 71288 68755 140042 421282 417721 857650 

Evangélikus 63136 67748 130884 

Unitárius - - 28647 

Görögkeleti 286858 271218 558076 

Végösszeg      1 070 015 

 
 
Viszont, úgy látszik, aztán elment a kedve a lélekszámoktól is, mert 1768-as névtelenül felterjesztett 
munkálatában – amely a felvilágosult abszolutizmus Erdélyre vonatkozó legradikálisabb 
dokumentuma – nincsenek ilyen adatok. 
 

Az 1775 decemberében készült főhadparancsnoksági jelentés – amelyet Preiss 
főhadparancsnok és titkára Lichtensteiner írt alá 10  – ugyanezeket a számokat adja meg. Ez a 
szakirodalomban sokat idézett úgynevezett Preiss-jelentés népesség-kimutatása, amely címe szerint az 
1772-es állapotot tükrözné, valójában a Hadik jelentés 1766-os számait adja tovább.11 Tehát, ami a 
felekezeti adatokat illeti, nincs Preiss-jelentés, csak Hadik-jelentés van. Ezzel mindazok a demográfiai 
spekulációk, amelyek az 1760–70-es évekbeli számokkal manipulálnak, a historiográfiai lomtárba 
kerülnek. Sajnos nincs kontrollforrásunk, amellyel az 1766-os községsoros adatok hitelességét 
ellenőrizhetnénk, de az kétségtelen, hogy az erdélyi helységek legalább 90%-a szerepel a 
kimutatásokban. A viszonyítás alapja a józsefi népszámlálás. József császár, a nagy rendteremtő, 
káoszt is csinált. A népszámlálás példás rendben zajlott le, de számainak továbbélése kaotikus. Ezért a 
mű kiadása több szempontból is indokolt. 

Az első szempont történeti statisztikai. Az első részletesebb adatokat Thirring Lajos közölte, 
hangsúlyozva, hogy az anyag „az akkori viszonyok között egy új világot tárt fel a szemlélő előtt”. 
Thirring le is másolta az alapfelvételt, de már nem közölhette, hagyatékát az 1960-as években 
községsorosan tettek közzé, viszont bizonyos rovatokat összevonva. A népszámlálás 
megkülönböztette a keresztényeket és a zsidókat, a két rovatot felsőbb utasításra összevonták. 

A második szempont köztörténeti. Jelentőségét a történészek közül Marczali Henrik ismerte 
fel, és ő az egyetlen, aki nagyívű történeti elbeszélésbe szervesen be tudta építeni. Szekfű Gyula 
Magyar története nem is elemzi a népszámlálást, és a 18. századi művelődésünkről szóló, 
terjedelmileg nagy és ismétlésekben gazdag monográfiában sem érzékelhető a vállalkozás jelentősége, 
márpedig a honismereti és a statisztikai irodalom ismertetésében kaphatott volna néhány mondatot.12 
Márpedig az összeíró ívek kitöltése kemény próbára tette az összeírót, és az utasítást sem könnyű 
megemészteni. Elöljáróban Marczalinak két markáns kitételét idézzük fel: „A nemesi szabadsággal 
járó zabolátlanságnak egy korrelátuma volt a statisztikán kívüli élet, a civilizálatlan, állami terhet nem 
ismerő népek módjára. Hogy a paraszttal és polgárral együtt írták össze, méltán a szolgaság első 
lépéséül tűnhetett fel a magyar nemes előtt, mely a többit előkészíti.”13 Így: „Nemcsak az alkotmányos 
harcnak, hanem a szociális forradalomnak csíráit is magában rejti a konskripció.”14 Csakhogy ma már 
árnyaltabban látjuk a politikai tájat. Marczali gyakran azt sugallja, mintha két erő állott volna mereven 
szembe: az uralkodó és a nemesség. H. Balázs Éva a magyar jozefinisták jelentőségére hívta fel a 
figyelmet. És mint Hajdu Lajos a legalaposabban kimutatta, ezek a jozefinisták, akik a felvilágosodás 
reformnemzedékét alkották, kifejezetten helytelenítették uruk despotizmusát, és az alkotmányosságot 
akarták ötvözni az uralkodói reformpolitikáva.15 A jelenség jellemzésére született a francia szerzőknél 
már használatos alkotmányos abszolutizmus fogalma, Kecskeméti Károly leleménye, 16  amely jól 
jellemzi a lojalitást és határait is. Erdélyben Samuel von Brukenthal, Bánffy György és Teleki Sámuel 
a legmarkánsabb képviselői. Márpedig Erdélyben a császári reformpolitika még radikálisabb volt, 
mint Magyarországon, hiszen nemcsak a rendi natiók alkotta alkotmányos rendet számolta fel, hanem 
a megyehatárokat is átszabta. A népszámlálás rovataiból és utasításaiból kitetszik, hogy a császári 
politika a hagyományos rendi társadalmi modellt, részben fiziokrata, részben kameralista és 
mindenekelőtt katonai szempontok alapján radikálisan átértelmezte, mindenkit valamilyen állami cél 
szolgálatába kívánt állítani. A nemességnek paradox módon a legmagasabb szándékok kivitelezésében 



szánt szerepet, ezért a nemesek rovatba került minden nemes férfi a csecsemőtől az aggastyánig, és az 
egyes falvaknál a nagyobb földesurak nevét is fel kellett tüntetni. A paradoxon abban rejlik, hogy 
Józsefben élete végéig az dolgozott, amit az 1760-as években vetett papírra: „Megalázni és 
elszegényíteni a nagyokat”. 17  A rovatok az állam szempontjából fontos foglalkozási kategóriákat 
foglalják magukba: papok; nemesek; tisztviselők és honoratiorok; városi polgárok és falusi mesterek; 
parasztok; városi polgárok, falusi mesterek, parasztok örökösei; zsellérek, napszámosok, 
kézimunkások, egyszóval: agrárproletárok; katonák; egyéb; fiatalok: 1–12 éves, 13–17 éves korban. 
Ez utóbbi rovatba kerültek azok, akik az előző rovatokba nem kerültek be, a nemesek kivételével. A 
nemesek rovatába ugyanis minden nemest életkorra való tekintet nélkül felvettek. A papok fiait 
viszont a fiatalok rovatába kellett beírni, a polgárok, mesterek, parasztok, zsellérek fiai mellé. A 
polgár és mester kiskorú fia, ha örökös volt, akkor az örökösök rovatába került. A legfontosabb rovat 
az „egyéb” volt, mert ide írták össze a hadra fogható, besorozható férfiakat.18 Ide a 18–40 éves férfiak 
kerültek, és a családi összeíróívekbe be kellett írni, hogy milyen termetűek: kicsiny, középszerű vagy 
nagy. Az osztrák örökös tartományokban a pontos testmagasságot írták fel, nálunk, Magyarországon 
és Erdélyben viszont ettől eltekintettek, valószínűleg azért, hogy az összeírás katonai jellegét 
elleplezzék.19 Hadik András, aki ekkor a Haditanács élén állt, világosan közölte egyik átiratában, hogy 
bár az uralkodó nevében kiadott értesítés csak a közjót hangoztatta, viszont meg kell fontolni, hogy az 
országgal miként tudassák a katonai célt, éspedig a majdani hadsereg-kiegészítést, és akik 
nélkülözhetők, azokkal kiegészíthetők a magyarországi és erdélyi ezredek, hiszen a katonai szolgálat a 
kóborok, az idegenek és a bűnözők javulására szolgál.20 Ez volt a „katonai jóléti állam” álma.21 Maga 
az összeírás is állandó katonai közreműködéssel zajlott. A megyei hivatalnok mellett ott állt a katonai. 
Mindkettő minden egyes családról kitöltött egy összeíró ívet, az egyes ívekből minden egyes faluban 
két népességi könyv készült, az egyik elvben a falusbírónál maradt, valójában a papnál, vagy a megyei 
tiszt magával vitte, a másikat a katonai összeíró vitte el. Az egyes falvak összesítéseiből a megyéknek 
kellett községsoros kimutatást készíteni, ezekből pedig a számvevőségek rakták össze az országos 
összesítést, egyiket a tartományi, a másikat a főhadparancsnoksági számvevőség. És csodák csodája: 
az 1785-ös végösszegek egyeztek. Aztán jött a revízió, amelynek folyamán a népességkönyvekbe 
bejegyzett változások alapján újra községsoros kimutatások készültek. De az 1786-os és az 1787-es 
polgári és katonai összesítések némileg már eltérnek, megyénként százas, országosan néhány ezres 
nagyságrendben. Innen a régi statisztikai irodalomban a különböző végösszegek, mert ki innen, ki 
onnan csipegetett, anélkül hogy jelezte volna, honnan, és elmaradt a revíziók folyamán készült 
kimutatások rovatai közötti különbség magyarázata. Márpedig ennek tisztázására külön vizsgálatot 
rendeltek el. Az első nagy kérdés a népességcsökkenés oka volt: miként történhetett az, 1785-ről 1787-
re a másfélmilliós népesség mintegy 40 ezer fővel fogyott meg. A megyék válaszai szerint a fő ok a 
gabona árdrágulás volt, és az, hogy ennek nyomán a román fejedelemségekbe és Magyarországra 
vándoroltak. A második nagy kérdést a nemesek létszámának csökkenése jelentette, az 1785-ös 32 316 
főről 1786-ra 29 471 főre, majd 1787-ben 17 422 főre, tehát majdnem az eredeti létszám felére. A 
megyék válaszának lényege: a második revízió alkalmával már csak az adómentes birtokos nemeseket 
vették fel a nemesek rovatába, míg korábban az adóköteles nemesek, lófők és gyalogszékelyek is 
jelentős mértékben bekerültek, bár a guberniumi utasítás szerint a parasztok rovatába kellett volna őket 
beírni, és némi kárpótlásként a népességi könyvbe lehetett volna utalást tenni rendi helyzetükre. Az 
eljárás a történeti statisztika szempontjából azzal a nyereséggel járt, hogy ez a leghitelesebb adat a 
nemesség létszámáról. Politikai szempontból viszont balfogásnak bizonyult, mert a nemesparasztokat 
még inkább szembefordította a rendszerrel, hiszen a státusokról alkotott önképüket sértette, más szóval 
önérzetüket, és így a rendi reformmozgalom, majd a liberális reformellenzék bázisa lettek. A 
nemesség létszámának csökkentése a felvilágosult abszolutizmus célkitűzése, Hadik 1768-as 
munkálatában is szerepel, igaz, elsősorban a birtokos nemesség létszámát akarta megfogyasztani, de 
közben, mint a Haditanács elnöke úgy elhízott, hogy már nem tudott lóra szállni, és így a török elleni 
háborúban nem vehette át a fővezérséget Lacytól, akinél rosszabb stratégát aligha lehetett volna találni. 

A török háború folyamán hamar kiderült, hogy az újoncozásra milyen jól használhatók a 
népességi könyvek. Erdőszakálban – az alispáni jelentés szerint – „gonosz ember tűze által” a 
falusbíró „szalmával fedett mindennemű épületei” porig égtek, és benne a „falu libellusa, popularis 
könyv” is.22 Iklandon az újoncozásra jött hatósági embereket is megkergették – könyvestül.  Érthető, 
hogy a nemesség nem vállalta az újoncozásban a segédkezést. Mert: „Ami pedig közelebbről – írta 
Fogaras megye nemesi közönsége – a kiállítandó tirokat illeti: minthogy az örökös jobbágyságnak 



eltörlése és más több rendelések által a földesuraknak hatalmuk, a parasztoknak függések pedig 
nemcsak földesuraiktól, hanem a vármegye tisztjeitől is tapasztalhatóképpen meggyengült és 
elerőtlenedett annyira, hogy ha azoknak előállítása a földesuraknak ereje által kellene megesni, méltán 
lehetne tartani, hogy a parasztok az egész magyar nemzetnek és nemesi rendnek kioltására felforralt és 
meg is próbált dühösségek megújulna.” 23  Ezzel hallgatólagosan utaltak arra is, hogy a Horea-
felkelésért maga a császár a felelős, illetve a népszámlálás. Ezt a vádat az erdélyi nemesek 1787-es 
beadványa élesen fogalmazta meg. A vád alapja az volt, hogy az uralkodó elhatározta az erdélyi 
határőrvidéki enklávék egységes zónává alakítását, és ezért elrendelte határőrvidékbe olvasztandó 
helységek komplex, mindenre tekintő összeírását. Valószínű, hogy ez váltotta ki a határőrségbe 
jelentkező paraszti mozgalmakat, amelyeknek további tápot adott az, hogy a gyulafehérvári 
várparancsnok össze is íratta a jelentkezőket. Eljárását maga a császár is elítélte, a felkelésért a 
felelősséget viszont a nemességre hárította. Izdenczy József államtanácsos, minden abszolutizmus 
odaadó kiszolgálója, aki a nemesi memorandumot kellett véleményezze, ura véleményét tolmácsolva 
fejtegette, hogy ha valami rossz felróható a népszámlálásnak, az csak azoknak tulajdonítható, akik 
hivatalos úton nem adták meg a szükséges felvilágosítást, hanem ehelyett még azt akarták elhitetni, 
hogy a népszámlálás a nemesi előjogok legsúlyosabb megsértése és hallatlan újítás, holott nem az, a 
Horea-felkelés pedig „nem vezethető le az említett katonai összeírásból, [mármint a népszámlálásból], 
hanem azokból a hamis képzetekből, amelyekkel ezek a rajongók az ostoba oláh népet elámították.”24 
Egyébként már korábban lehetett érezni, hogy a császári reformpolitika radikalizálja a parasztokat, 
akik felismerték azt a hatalmi vákuumot, ami a katonai és a polgári hatóságok, valamint a katonaság és 
a nemesség, pontosabban a császár és a nemesség szembenállása miatt egyre érezhetőbb lett. 
Embertelen erőszakra ösztönző babonás hiedelmek és történeti emlékek hatására így számolt be az 
alkancellárnak Bánffy Farkas 1782 novemberében Nagyfaluból a paraszti nyugtalanságról: „Ez a 
vidék, kivált a magyarság, nagyon törekedik a földes uraság ellen, csak egy Dosa György találtatnék, 
azt tartom semmi conscientiát nem csinálnának a nemességnek kipusztításából, egyébként is felettébb 
elharapozott közöttök a gonoszság, közelebb Zoványon egy embernek feleségének lába kisebesedvén, 
és vesztésnek magyarázván, egy szegény öreg tótnét, akire gyanakodtak, hogy vesztette volna meg, az 
asszonynak férje valami atyafiaival együtt Magyarországról titkoson béragadván, ottan Zoványon 
annyira megsütögették, hogy megholt beléje.”25 

Nem véletlen, hogy Bánffy György gubernátor a nemesi memorandumot és Izdenczy 
ellenmunkálatát véleményezve a katonai hatóságok felelősségét emelte ki, majd burkoltan az 
uralkodóét is: „Én azt hiszem, hogy a kérvényben itt és máshol nem magát a lélekösszeírást, hanem 
sokkal inkább azt sérelmezték, ahogy azt lebonyolították. Ezen a ponton, mint már megtörtént dolgon 
egyszerűen túl lehet lépni.”26 A diplomatikus fordulatok mögött azonban ott rejlik az alkotmányos 
abszolutizmus elszalasztott lehetősége, a kompromisszumoké, amelyeket megkötve talán 
maradandóbb eredményeket mutathattak volna fel. De hát, mint Nagy Frigyes mondta, II. József 
mindjárt a második lépést teszi meg, mielőtt az elsőt megtette volna.27 A halálugrás viszont elmaradt, 
éspedig az, hogy a kataszteri összeírás nyomán bevezesse az általános jövedelmi adót. Így míg 
Erdélyben is a rendi reakció során a kataszteri összeírásokat nagyrészt megsemmisítették, a 
jozefinizmus legkézzelfoghatóbb és legmaradandóbb eredménye a népszámlálás – a teljes alapfelvétel 
és a revíziók töredéke – maradt. 

Kérdés: mit tudunk meg belőle? Ha más összeírásokkal vetjük össze, akkor többet, mint első 
látásra vélnénk. Ugyanakkor az egyéb források bizonytalanok. Az adóösszeírások és a népszámlálás 
családszámai községsorosan olyan szeszélyesen térnek el, hogy tanácstalanul állunk velük szemben. 
Ezért inkább csak kegyeletből közöljük az ortodox családfők összeírását, amelyet az adóösszeírások 
alapján készítettek a megyei és az egyházi hatóságok. A plébániaszabályozás római és görög katolikus 
lélekszám adatai már jobban eligazítanak. Némi lehetőséget adnak a határőrvidéki lakosság 
létszámának községsoros becslésére, valamint a felekezeti és az etnikai megoszláséra. Az 1766-os 
adatokkal, valamint az 1850-es népszámlálás eredményeivel összevetve az eredmény az etnikai 
megoszlás stabilitása, valamint az, hogy az 1780-as évekre a görög katolikus egyház elérte azt, hogy a 
románság mintegy felét megnyerje magának, holott az 1760-as években mintegy 10%-ára olvadt le. 
Nem véletlen, hogy József nem akarta feszegetni a népszámlálási adatoknak az adóösszeírások 
adataival való összevetését, hiszen az adócsalások felfedése össznépi elégedetlenséghez vezethetett 
volna, célszerűbb volt az új adórendszerrel a teljes amnesztia. Az sem véletlen, hogy a népszámlálás 
során felekezeti és etnikai adatokat sem akartak felvenni, mert ez is csak nyugtalanságot szülő 



spekulációkra adott volna alkalmat, hiszen a katolikus összeírás alkalmával elrendelték, hogy a 
katolikus pap jelezze az egyéb felekezetűeket is a kérdőíven, de ezt éppen a Petru Maior ügybuzgalma 
nyomán támadt panaszok miatt leállították. Az szerencsés véletlen, hogy Közép-Szolnok megye az 
egyik revízió alkalmával községenként felekezeti és etnikai bontásban adta meg a népességszámot. 
József céljainak eleve ellentmondott az etnikai megoszlás vizsgálata, taszította az erdélyi etnikai 
ellentétek szövevénye, és éppen az – ő kifejezésével – „erdélyi nacionalizmusok” megszüntetése miatt 
számolta fel a natiókat, a szász nemzet kifejezést be is tiltotta, és hivatalosan nem ismert, csak 
„erdélyieket”. Ugyanakkor egyre radikálisabb lépéseket tett Erdély és Magyarország egyesítése 
érdekében, eltörölte a kettő közötti vámhatárt, egyesítette mindkettő kancelláriáját, a gubernátor 
helyett pedig vajdát akart kinevezni. 

Nem tudni, hogy az 1840-es években az oly szorgos adatgyűjtő, mint a főhadparancsnoksági 
levéltárba betekintő Söllner, honnan vette azt az 1786-os adatot, amely Erdélyben relatív magyar 
többséget jelzett, a valóságos, mintegy 27%-ossal szemben. De jellemző a historiográfiai 
bizonytalanságra, hogy ezt egy olyan szociológus, mint Petre Suciu az 1920-as években elfogadta és 
magyarázta: „Az erdélyi román nép szaporaságát főleg annak a szegénységnek és kulturálatlanságnak 
köszönheti, amelyben élt.” A szászok és a magyarok éppen azért nem szaporodtak volna, mert 
magasabb életszínvonalukra vigyáztak. Forráskritika semmi. A magyarázat kurrens hiedelmeket 
összesít, viszont az értékelés szép, megszépíti az elveszett idők itt maradó mocska. Ezért ezt hagyjuk, 
idézzük inkább Suciut: „Nálunk Erdélyben a változatos etnikai struktúrának jótékony hatásai voltak. 
Az interetnikus konfliktusokból alakult ki az erdélyi román nemzeti jelleme. Erdély egyes részein a 
rurális élet nyugatiasabb aspektusa abban rejlik, hogy megelégszenek az együttlakó népekkel való 
kapcsolattal. / A békés kapcsolat erősebb kultúrát adott nekünk, a politikai elnyomásnak tulajdonítható 
nemzeti jellemünk. / És így a békés mozzanatokkal és interetnikus konfliktusokkal teljes együttélésből 
jött létre Erdélyben valamiféle »gens transylvanica«. / Ennek az országrésznek a jövője és boldogsága 
annak művészetében rejlik, hogy megtaláljuk a jó együttélés, a múltbeli ellenségeskedések emberies 
megbékítésének útját. / Ha a tegnap Erdélye számára a heterogén etnikai struktúra szerencsétlenség 
volt, okos és körültekintő politikusok kezében ez a struktúra boldogság a holnapi Erdélyben és egész 
Románia számára.”28 A történelem nem úgy alakult, ahogy Petre Suciu szerette volna 1925-ben. Nyolc 
év múlva Alexandru Vaida-Voevod a numerus vallachicust fogadtatta el a törvényhozással, a nem 
románok létszámának korlátozását 20%-ra a gazdasági vállalatoknál. És hogy a politika és a 
történetírás mennyire összefonódtak, mi sem érzékelteti jobban, mint az, ahogy Horthy Miklóst – 
állítólag – önmagából kifordulva 1941 őszének elején a budapesti román követet tanította ki, amikor 
előkapott egy francia térképet a románok 18. századi bevándorlásának érzékeltetésére, többek között 
azt is kiáltva: „...íme jogaink bizonyítéka!”29  Most aztán törhetjük a fejünket, hogy a tévtanokat 
hirdető történészek az öregedő admirális színvonalára emelkedtek vagy oda süllyedtek le. Példa erre a 
Magyar Szemle egyik cikke.30 Hasonló színvonalú román cikkeket is lehetne jelezni – a számháború 
értelmetlenségének példázására. 

Paradox módon a zavarok egyik forrása nálunk Jancsó Benedek, aki az uralkodó magyar 
nacionalizmus történésze, ugyanakkor egyfajta tisztelettel viseltetett az ellenségnek tekintett román 
nacionalizmussal szemben, hiszen mint 1892-ben írta, Bukarestben „minden román, még az isten is”,31 
és mi „ősi bűnünk szerint figyelembe se vesszük, mit írnak a román historikusok”.32 Aztán nemsokára 
a románok 18. századi bevándorlásának tézisét ő állította fel, és valószínűsítette olyan számokkal, 
amelyek egy részének eredete még ismeretlen. Szerinte a fanarióta önkény elől menekültek Erdélybe, 
ugyanakkor említi az Erdélyből való kivándorlásokat is. Mint Jakó Zsigmond figyelmeztet: „Ha a 
vajdaságok oldaláról nézzük ezt a fluktuációt [mármint a migrációkat], az erdélyi helyzet tükörképét 
kapjuk. A vajdák és bojárok éppen úgy panaszkodnak embereik Erdélybe szökése miatt, mint az 
erdélyiek a vajdaságokba vándorlás fölött.”33 A migrációk dinamikáját még ma sem ismerjük. Jancsó 
szerint viszont az 1770-es évektől a magyarság létszáma gyorsabban nőtt, mint a többi erdélyi népé, és 
ezt erősítette meg D. Prodan, amikor ízekre szedte Jancsó és követői számait, viszont bölcsen nem 
akarta elmondani, hogy milyen valós demográfiai folyamatok zajlottak a 18. század első felében, 
mivel nem is igazán tudjuk. Az tiszta fantazmagória, ahogy Jancsó az 1920-as években még 1760-as 
évektől is húsz éven át tartó román bevándorlást feltételezett, amikor éppen ekkortájt a kivándorlás 
lehetett erősebb.34 Ugyanakkor Jancsónak az 1910-es években világosabb fogalmai voltak az elmúlt 
évszázad demográfiai folyamatairól, mint bárkinek, mert mint egyik bizalmas levelében írta: „a 
természetes fejlődés következtében a pár százezernyi magyar nép számban egy millióra emelkedett, 



vagyonban és műveltségben is erősödött”, és az „erdélyrészi magyarságnak még az is szerencséje volt, 
hogy volt német városi polgársága is, amely igaz hogy idegen beolvadók, örmények és zsidók 
segítségével, mint városi polgárság igen értékes elemét alkotja az erdélyi magyarságnak és sok 
tekintetben igen jól betölti a pusztulásnak indult dzsentri hajdani társadalmi és politikai szerepét, sőt a 
lateiner értelmiség segítségével nagyobb kulturális, sőt merem mondani nemzeti öntudattal is. [...] 
Egyszóval, Kedves barátom, a régi mondás ez esetben is igaznak bizonyult: fennmaradhatunk nem a 
magunk okossága, hanem az isteni gondviselés jóakarata és ellenségének ostobasága 
következtében.”35 Ezért nem árt észnél lenni, és a rövid távú haszon helyett a hosszú távú nyereségre 
gondolni. Fernand Braudel, a legnagyobb európai történész Izrael sorsával érzékeltette a történeti 
igazmondás jelentőségét, és ha ezt olvassuk, ne feledjük, hogy Biblia-olvasó őseink a mostoha 
évszázadok során népünk sorsát Izrael népének sorsával azonosították. „A civilizációk 
egymásutánjában – írja Braudel – mindegyik elmondja a maga igazát. Sohasem jó, ha a szomszéd teszi 
ezt. Az viszont biztos, hogy Izrael sorsát, erejét, tartósságát, őrlődését annak köszönheti, ami kemény 
mag maradt, nem akart szétmállni, azaz önmagához hű civilizáció. És minden civilizáció egyszerre 
mennyország és pokol az emberek számára.”36 Számomra a régi Monarchia és vele Magyarország a 
maga nemzetek fölöttiségével és különböző nemzeti mozgalmaival olyan civilizáció, amelynek 
értékeit érdemes éltetni. Bartók Béla életművében jelent meg ez a maga teljességében. És mellette 
szólnak a számok is. 

Számaink először adnak összképet mintegy száz esztendő erdélyi demográfiai fejlődéséről. 
Három évből hasonlíthatjuk össze az állónépesség számának regionális alakulását. Éspedig az 1766–
67-es felekezeti összeírások, az 1785-ös népszámlálás és revíziói, valamint az 1850–51-es 
népszámlálás alapján. Összehasonlítható adatsorok előállítása érdekében némi utólagos számszaki 
becsléssel és alapos területi átcsoportosítással kellett élni. Ennek a jelentőségét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. A nagy feladat a határőrvidéki lakosság falvankénti megoszlásának a becslése volt, 
mivel csak 1786-ra vonatkozóan ismerjük az öt határőrezred össznépességének a létszámát.37  Az 
adatokat rendszerező, statisztikai táblákba foglaló Varga E. Árpád (lásd 1. jegyzet) ebből indult ki, és 
abból, hogy az 1820-as évekre vonatkozóan tudjuk azt, hogy a határőrvidéki népesség hányadrészét 
tette ki egy-egy falu össznépességének, és végül ismerjük még a katolikus plébániaszabályozás 
alkalmával készült lélekösszeírás községsoros eredményeit, ezekből pedig vissza lehetett következtetni 
az 1780-as állapotokra. Ennek a munkának az eredményeként a határőrvidéki és a vegyes falvak – 
militarizált és tartományi – népességéről kapunk képet; egészében pedig a népességnövekedés 
dinamikájáról. Sőt, Varga E. Árpád számokat rendező munkája megteremtette az alapot, hogy immár 
az 1780-as évektől napjainkig az eddiginél hitelesebb statisztikai képet kaphassunk az erdélyi 
demográfiai világról.38 

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy becsült adatokról van szó. Látnunk kell a torzítás lehetőségét, 
mert előkerült közben a gyergyószentmiklósi plébániák olyan kimutatása, amelyben külön feltünteti a 
határőr- és a provincialista népességet. Az összeírást 1787 szeptemberében az esperes, a főhadnagy és 
az alszolgabíró írta alá. Ha ennek az adatait táblázatba foglaljuk,39 akkor elsősorban az lep meg, hogy 
a határőrtiszt segédkezésével lebonyolított összeírásban mennyivel alacsonyabb a tartományi 
(provincialista) népesség száma, mint a népszámlálásban és annak revízióiban. Törhetjük a fejünket, 
hogy mi lehet az eltérések oka… 
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Táblázatunkból az derül ki, hogy a községsoros valós számok eltérhetnek Varga E. Árpád 
becslésétől, de az tény, hogy a határőrvidéki lakosság végszáma egyezik. Ha előkerülnek a 
határőrlakosságra vonatkozó valósnak tekinthető községsoros adatok, akkor újra lehet számolni sok 
mindent, de addig ez az első és legmegbízhatóbb becslés, amely a népességszám alakulását kisebb-
nagyobb tájanként elénk tárja. 

A 18. század derekától a 19. század derekáig úgy lehetett regionálisan is összehasonlítható 
adatokat nyerni, hogy a józsefi területi beosztásba kellett az 1760-as évek valamint az 1850–51-es 
községi adatokat áttenni – felekezetek szerint, hiszen csak a felekezet az egyetlen közös nevező. 
Ugyanakkor a felekezeti megoszlásból némileg az etnikai megoszlásra is lehet következtetni. A 
felekezeti és nemzeti együttélésre jellemző, hogy a görögkeleti vallás a köznapi szóhasználatban „oláh 
törvény”, a református pedig „magyar törvény”, hiszen a hétköznapokat a vallás szabályozta, és az élet 
nagy eseményei is – a születés (kereszteléssel), a házasság (templomi ceremóniával) és a temetés (papi 
segédlettel) – a valláshoz kötődtek. A felekezeti és etnikai megoszlás néhány százaléknyi eltéréssel 
fedte egymást. Erről a legteljesebb és számszerűsíthető képet az 1850–51-es népszámlálás ad, hiszen 
ennek összeállításakor egyaránt megtudakolták mindenkitől, hogy melyik valláshoz és nemzetiséghez 
tartozik. A görögkeletiek és a görög katolikusok szinte mind románoknak vallották magukat, 
hasonlóképpen a reformátusok és unitáriusok magyarnak, az evangélikusok pedig szásznak vagy 
németnek, a római katolikusok túlnyomó többsége pedig magyarnak. Az eltérés csak néhány százalék. 
És onnan is adódik, hogy a cigányok a különböző felekezetek között oszlottak meg, és 1850-ben talán 
ahhoz a nemzetiséghez írták őket, vagy vallották magukat, amelyhez nyelvi vagy felekezeti alapon 
tartoztak. Meglepő például, hogy az 1780-as években, a Szilágyságban milyen sok a cigány 
református, vagy az, ahogy Beszterce városában, illetve külvárosában a cigányul beszélők a három 
törvényes felekezet között megoszlottak. Példa erre Közép-Szolnok megye felekezeti összeírása a 
„nemzeti nyelvvel” összevetve 1787-ben táblázatunk. És példaként szolgálnak az egyik besztercei 
magisztrátusi jelentés számai.40 Ebből a kimutatásból az is kiderül, hogy a népszámlálás folyamán 
pontosan felmérték a felekezeti és nyelvi megoszlást, ugyanis az 1785-ös végösszeg egyezik a 
népszámlálásban megadott jogi népesség összegével. Íme, Beszterce város lakosságának felekezeti és 
nyelvi megoszlása: 
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Az 1780-as években az etnicitás átpolitizálása még nem öltött olyan méreteket, mint az 1830-
as évektől. Erdély népei és emberei három regionális rendi (politikai) nemzethez vagy nemzet alá 
tartoztak, mert a nemzet az uralkodó rendet alkotta. Emellett voltak jól elkülönülő jogállású kisebb-
nagyobb csoportok. A magyar nemzet a nemesség, amelynek tagja volt a fogarasi bojár is, aki között 
még akadt olyan is, akinek ősei kiváltságos helyzetüket a havaselvi vajdának köszönhették, és aztán 
abba magyar király vagy erdélyi fejedelem erősítette meg a leszármazottakat. 41  De római 
száműzetésében a bécsi udvarral szemben magyar nemesi jogaira hivatkozott az az Inochentie Micu-
Klein, a harcos görög katolikus püspök is, aki Erdélyben a nemzeti követelések ideológiáját 
kidolgozta, amikor a római hódítók utódaként követelt magának és népének jogokat, azt követelvén, 
hogy a többihez hasonlóan nemzetnek ismerjék el a románt. 42  Ugyanakkor nem tartotta magát 
románnak az a hunyadi nemes, aki magyarul nem is tudott csak románul és a görögkeleti egyházhoz 
tartozott, de külön templomba, a nemesekébe járt. Románnak tarthatta magát az a guberniumi 
tanácsos, mint Koszta István, aki a népszámlálás ügyeinek lebonyolításában nagy szerepet játszott, de 
jogilag a magyar nemzethez tartozott, ám román nemzeti törekvéseket nem támogatott, mint azt Iosif 
Méhesi, kancelláriai tanácsos tette, aki a nemzeti követeléseket újrafogalmazó és irányadó 1790-es 
felségfolyamodvány, a Supplex Libellus Valachorum egyik kidolgozója volt, vagy Ion Budai-Deleanu, 
aki csak élete vége felé szerzett magyar nemességet, de egyik epikai költeményében kiszerkesztette a 
félcigány kisnemest, aki magyarnak tartotta magát.43  A nemesség állampolgárság volt, etnikailag 
részben semleges, részben azért, mert a legitimáló mítosz a magyar honfoglalás volt, a hódítás, annak 
tézise, hogy a nemesi jogokat vérrel szerezték az ősök, mert a kor felfogása szerint a hódítás 
legitimált. De legitimáltak a király adta privilégiumok is. A szászok autonómiája azokra a 
privilégiumokra épült, amelyeket mint a király „vendégei” kaptak. A szász nemzet vezetőrétegét az a 
városi polgárság alkotta, amely a hivatalok jövedelmeiből is élt, míg néhány család nemességet 
szerzett, de a Királyföldön a szabadok közösségei megakadályozták a jobbágyság intézményesítését. 
Szász városoknak ugyanakkor lehettek és voltak jobbágyfalvai, amelyek népe pénzzel vagy olykor 
munkával tartozott. A királyföldi szászok között élő szabad románok jogilag egyenjogúak voltak a 
szászokkal, de a tizedet a szász evangélikus lelkésznek kellett hogy fizessék, azon a címen, hogy szász 
telken laknak. A szászok egyébként igyekeztek a románokat a közföldektől távol tartani, egész falvak 
éltek a szász városok függőségében. II. József kemény fellépése hozott ebben a vonatkozásban is 
fordulatot, amikor elrendelte, hogy a szász falvak földjeiből a románok is részesüljenek, vagy egy 
olyan nagy községet, mint Resinárt, egyszerűen szabadnak deklarált, és ezzel kivont Nagyszeben 
függőségéből. Resinár korábban úgy akart szabadulni, hogy szkíta őseire hivatkozott. Az idegen 
ősökre való hivatkozás bevett gyakorlat volt, Bánffyhunyad népe, ha szükségét érezte, magát tatárnak 
nyilvánította, Torockószentgyörgyé pedig stájer bevándorlók leszármazottainak. A jobbágysorból úgy 
akartak kitörni, hogy vagy valamikor szabad hódító vagy szabad bevándorló ősökre hivatkoztak. 
Ezeket az érveket írástudók öntötték formába, de egy-egy mozzanat rögzült a helyi hagyományban is. 
A rendi nemzet tagjainak függőségében élt a jobbágyság és zsellérség. Abszolút többségük román 
volt, de jelentős a magyar és a szász jobbágyközösségek aránya is. A székely nemzet a szabad 
székelyekből állt, ezek nagy része adófizető volt, de identitását annál inkább őrizte, és elhatárolta 
magát a románoktól és a cigányoktól, akik egy része aztán asszimilálódott magát székelynek vallva, 
mert ezzel szabadnak is mondhatta magát. Számszerű arányokat csak az adóösszeírásokból és a 
felekezeti összeírásokból, majd az 1850-es népszámlálásokból lehet becsülni. 

Bizonyos helyzetekben identitás, lojalitás és társadalmi helyzet állandóan mozgásban voltak. 
Brassóban görögkeleti bolgár és román kereskedők görögnek vallották magukat, hogy a Szent 
Háromság templom javaiból részesüljenek. 44  Ugyanakkor a felekezeti hovatartozás és lojalitás a 
nemzeti hovatartozás és lojalitás kereteit is megszabta. A görög katolikus egyház létrehozásával és 



megerősítésével a keleti és nyugati kereszténység közötti választóvonal módosult, románok kerültek a 
pápai főség alá, miközben a rítus keleti maradt, és a jozefinizmus a pápai fennhatóságot is korlátozta. 
A görög katolikus egyház forradalom volt az elitek szintjén, hiszen a papok tértek át elsőnek, és a 
papnevelés szintjének felemelése ablakot nyitott a nyugati kultúrára. Aki Rómában és Bécsben tanult, 
a felvilágosodás eszméit szívta magába, a felekezeti lojalitást a formálódó nemzeti ideológiába 
olvasztotta be. A határőrvidék felállítása forradalmasította a tömeggondolkodást, mert példát adott 
arra, hogy tömegek létviszonyait radikálisan meg lehet változtatni. Ilyen tömeges privilegizálásra 
eddig Erdélyben nem volt példa. A kuruc hagyomány a románoknál Habsburg hagyománnyá vált, még 
akkor is, ha az 1784-es kitöréssel az uralkodó látványosan leszámolt, Horea és Cloşca látványos 
kivégzésével, miközben amnesztiával vette elejét a további megtorlásnak, amire a nemesség nagyon is 
törekedett. A görögkeleti és görög katolikus ellentétek forgatagában a császár iránti lojalitást sohasem 
kérdőjelezték meg. A felvilágosodás hatására a két egyházi vezetés és az értelmiségi hangadók 
egyesítik igényeiket a nemzeti követelésekben. A román nemzetiségi törekvéseknek két arca 
rajzolódott ki, a modern nemzeti és felekezeti nemzetiségi, hogy E. Turczynski kifejezésével éljünk.45 

Az etnicitás átpolitizálása több szinten is zajlott. A nemesség a saját privilégiumait legitimáló 
őskultusszal adott példát. Erdélyben a 18. század elején a magyar hun hódításelmélet analógiájára 
született meg a román római hódítás- és származáselmélet. Ezzel Inochentie Micu-Klein görög 
katolikus püspök lépett be a politikai élet arénájába, amikor egyben a román abszolút többségre 
hivatkozva követelte a román nemzet elismerését, mint negyedik nemzetét. Mire az erdélyi uralkodó 
elitek az adnumeratio törvénybe iktatásával válaszoltak, éspedig azzal, hogy a román nemes a magyar 
natio tagja. Ion Bob is, amikor egyháza és hívei helyzetének javítását követelte 1783-ban, azzal érvelt, 
hogy románok alkotják a lakosság kétharmadát, a nemességnek pedig felét, 46  mire a vallásügyi 
bizottság Bánffy György gubernátorral és Mártonfi József katolikus püspökkel az élen – hat év múlva 
– csak azzal válaszolhatott, hogy ez túlzás.47 A vallási megoszlásból lehetett ugyan következtetni, de 
igazában összehasonlítható felekezeti kimutatások sem készültek. És bár erős etnoszociális ellentétek 
hatották át az erdélyi társadalmi világokat, egyben a felekezeti és társadalmi választóvonalak nem 
jelentettek átjárhatatlanul zárt határokat, miközben ilyen határok nyelvileg homogén csoportokat is 
elválasztottak. Hunyad megye egyes falvaiban a román nemesek mint nemesek határolták el magukat 
a jobbágyoktól, volt ahol külön templomuk is volt. Az asszimilációnak több formája is élt, a 
társadalmi, a politikai és a nyelvi. A román kisnemesség alapvetően a magyar arisztokráciához és 
birtokos nemességhez igazodott, míg a román kisnemességből kiemelkedő értelmiségiek alkották a 
román nemzeti mozgalom elitjét. A társadalmi világokat elválasztó alapvető határ a felekezeti 
hovatartozás volt. Az asszimiláció is felekezetváltással kezdődött, majd nyelvváltással folytatódott. A 
Habsburg hatalmat a katolikus vallás és egyház térhódítása érdekelte. Olykor statisztikai táblázatba is 
foglalta az egyes szerzetesrendek misszióinak eredményét. 1773-ban Auersperg gubernátor 
elégedetten jelezte az 1771–72-ben elért eredményt: 1460 fő a római katolikus egyház nyeresége, 9936 
a görög katolikusé. Nem derül ki, hogy minden esetben lélekszámról van-e szó, vagy családfők 
számáról is. Általában gyanúsak az ilyen összesítések. Fogadjuk el, hogy lelkekről van szó. Ami 
érdekesebb, az az, hogy melyik felekezetről tértek át, és ezek a következők: 28% evangélikus, 33% 
református, 10% görögkeleti, 12% unitárius, zsidó csak négy személy, viszont 2% az aposztata, tehát, 
aki elhagyta a katolikus vallást (és most visszatért), ezen kívül 14%-ról nem mutatták ki pontosan, 
hogy melyik felekezetet hagyták el.48 

Nem kétséges, hogy a felekezeti mozgások aztán fokozatosan a magyarosodáshoz vezettek. 
Ennek színtere a város volt. Amikor a kolozsvári szász evangélikus lelkész az 1789-es unitárius 
egyházmegyék adatait közölte, akkor azt tette szóvá, hogy miután a városban nagyobb a halandóság, 
mint falun, a megyei magyar és székelyföldi falvakból költöznek be a városba, és a vegyes házasságok 
révén a Binderből Kádár lesz.49 Ez a mozzanat része annak a folyamatnak, amelyet Jancsó Benedek 
idézett levelében olyan életszerűen jellemzett. Ezt hitelesítik statisztikáink, amelyek sok eddigi 
képzetet és elképzelést módosíthatnak, cáfolhatnak és megerősíthetnek. 

A számok tehát azt mondják, hogy az 1760-as és az 1780-as évek dereka között az 
össznépesség növekedési ütemét a görög katolikus és a görögkeleti népesség, valamint a római 
katolikusoké haladta meg. Nehéz eldönteni, hogy a románok esetében természetes szaporulatról van-e 
szó, vagy pedig arról, hogy az 1760-as évek összeírásakor alulregisztrálták a két felekezet híveit, bár 
inkább az gyanítható, hogy az adatközlő papok híveik számát azzal gyarapították, hogy a másik 
felekezethez tartozókat is a magukéhoz írták. A római katolikus növekedés átlag fölötti szintje az 



ellenreformáció hatékonyságával is magyarázható. Ez a protestáns felekezetek közül elsősorban az 
unitáriusokat sújtotta. Az 1780-as évektől a 19. század derekáig a román felekezetek országos átlag 
alatti növekedési üteme a meglepő. 1848–49 polgárháborújával magyarázni ezt történelemhamisítás, 
hiszen a mintegy 6 ezer fős román emberveszteség mellett 10 ezer fős lehetett a magyar. Inkább az 
életszínvonal őrzését célzó stratégiákról és a szegénység visszafogó erejéről lehet szó. Ebben a több 
mint fél évszázadban már az evangélikus létszámnövekedés üteme is az országos átlag alá kerül, 
elsősorban az életszínt őrzésére kialakított „kétgyermekrendszer” miatt. Ha Erdély népességének 
növekedését részben becsült, részben kiegészített felekezeti adatok alapján tekintjük át az 1760-as 
évektől a 19. század derekáig, amikor már a felekezeti hovatartozást is nyilvántartó kimutatást 
készítettek, a következő kép jelenik meg: 

 1763–1767 1785 1850 1763–1767 1785 1850 

evangélikus 130884 152594 197363 100 117 151 

görögkeleti 

ortodox 

596272 598500 621852 100 100 104 

görög 

katolikus 

131058 437175 664154 100 334 507 

református 166493 214884 297129 100 129 178 

római 

katolikus 

94585 140565 219536 100 149 232 

unitárius 28644 31705 46012 100 111 161 

zsidó 1000 

ha 1500 

2092 15599 100 

100 

209 

139 

1559 

1040 

összes 1147936 1577515 2061645 100 137 180 

 

Elvben problémát jelenthetnének a zsidók. 1850-ben a zsidókat zsidó nemzetiségűnek és 
felekezetűnek írták össze, hiszen magyarosodásuk még alig indult meg, bár a reformkorban már 
magyar nemzeti elkötelezettségüket kifejezésre juttatják, és Erdélyben a zsidó felekezet térhódítása a 
magyarság térhódítása. (Az 1760-as évekre annak tudatában becsültük számukat, hogy az 
adóösszeírások szerint 1766-ban 194, 1767-ben 151 családfőt tartottak nyilván.50) 

Hogy régiónként miként alakult a felekezeti megoszlás „A népesség felekezeti és területi 
változásai 1763/1767–1785 és 1785–1850 között” című táblázatunk mutatja. Ez majdani kötetünk 
legfontosabb táblázata. Varga E. Árpád akkor készítette el, amikor már sejtette, hogy közlése általa 
már nyomtatásban nem látható örökségként jelenik meg. És ki tudja, mit mondanak „az Elme leányai”, 
hogy mintegy hét esztendő forrásfeltáró és feldolgozó munkája végül egy táblázatba foglalható. Varga 
E. Árpád megjegyzéseivel, íme:  
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8. A népesség növekedése vagy csökkenése 1763/1767–1785 és 1785–1850 között 

felekezetenként (éves átlagban, % szerint) 

 



Hunyad megye 2,54 2,59 2,63 0,85 – 0,27 0,28 0,43 -0,28 –a –b 

 –  Maroson inneni kerület 2,24 2,33 2,38 0,78 – 0,27 0,27 0,49 0,12 – – 

 –  Hátszegi kerület 3,03 3,23 -2,31 0,59 – 0,28 0,27 0,70 -0,06 – – 

 –  Maroson túli kerület 2,18 2,16 3,35 0,94 – 0,31 0,32 0,42 -0,73 – – 

 –  Zarándi kerület 2,86 2,79 –c 1,37 – 0,23 0,25 0,16 -2,71 – – 

 

 Fehér megye 2,74 3,10 2,32 0,86 0,37 0,35 0,37 0,70 0,06d -0,15e -0,61 

 –  Belső kerület 1,44 1,51 –c 1,24 0,41 0,42 0,43 1,36 0,58f -0,21g -0,09 

 –  Zalatnai kerület 3,75 4,28 1,78 0,55 -0,00 0,30 0,34 0,57 -0,61 0,40 -0,74 

 

 Szeben megye 1,82 2,06 6,63h 1,21 0,84 0,39 0,39 0,12 0,55 0,40 –b 

 –  Felső kerület         1,49 1,98 3,87 1,41 0,83 0,47 0,40 0,27 0,31 0,55 – 

 –  Középső kerület       1,74 1,78 8,12h 0,83 0,84 0,27 0,33 -0,11 0,70 0,18 – 

 –  Alsó kerület          2,19 2,40 2,82 1,54 0,87 0,47 0,45 0,98 0,54 0,60 – 

 

 Fogaras megye            1,22 1,52 3,85i 1,45 0,47 0,42 0,43 0,76 0,65 0,31 0,67b 

 –  Olt folyón inneni kerület 1,31 1,34 2,49 0,34 0,45 0,54 0,54 0,79 0,03 0,36 – 

 –  Olt folyón túli felső kerület 0,96 1,36 5,81i 1,98 0,40 0,39 0,45 0,69 0,68 0,26 0,66 

 –  Olt folyón túli alsó kerület 1,38 2,01 –c 0,83 0,56 0,29 0,19 0,90 1,09 0,38 – 

 

 Háromszék megye        1,40 1,73 1,91 1,21 0,60 0,63 0,66 0,77 0,54j 0,53k 0,53 

 –  Sepsi kerület         1,35 1,13 3,70 1,22 – 0,69 0,89 0,72 0,55l –a 0,53 

 –  Kézdi kerület         1,27 0,38 1,34 1,20 – 0,64 0,43 0,79 0,48 –a – 

 –  Barcavidéki kerület   1,53 2,13 6,61m 0,55 0,60 0,58 0,63 0,70 2,40n 0,47 –b 

 

 Udvarhely megye        1,09 0,01 1,10 1,46 – 0,75 0,87 0,75 0,70 –a 0,74 

 –  Udvarhelyi kerület    1,35 -0,18 2,01 1,46 – 0,63 -0,70 0,70 0,69 – 0,74 

 –  Csíki kerület         0,83 0,23 0,77 – – 0,87 1,58o 0,77 –p – –b 

 

 Torda megye            0,89 0,57 3,28 1,39 1,89 0,34 0,25 0,86 0,57 0,45 0,97 

 –  Felső-tordai kerület  0,47 0,00 3,69 1,76 1,19 0,52 0,39 1,11 0,72 0,69 – 

 –  Alsó-dobokai kerület  1,25 0,95 3,28 1,06 2,24 0,28 0,18 0,68 0,38 0,47 – 

 –  Alsó-kolosi kerület   0,76 0,56 2,85 1,23 1,32 0,27 0,21 0,71 0,52 0,21 0,77 

 

 Belső-Szolnok megye    1,65 1,55 1,72 2,06 1,92 0,29 0,22 0,41 0,41 1,58 -0,51 

 –  Felső kerület         1,87 1,66 4,66r 4,37s – 0,35 0,22 1,61 0,67 – – 

 –  Alsó kerület          1,17 1,09 0,58 1,42 1,92 0,32 0,24 0,77 0,36 1,28 –b 

 –  Felső-dobokai kerület 1,96 1,92 1,69 2,15 – 0,20 0,19 -0,13 0,29 – -0,76 

 

 Közép-Szolnok megye    2,31 2,58 1,90 1,39t – 0,38 0,29 0,83 0,46 1,06 – 

 –  Szolnoki kerület      3,51 4,59 1,68 1,38 – 0,34 0,21 0,85 0,48 1,06 – 

 –  Krasznai kerület      0,68 0,28 1,70 1,39 – 0,47 0,38 1,19 0,46 0,00 – 

 –  Kővári kerület        1,88 1,84 2,39 1,46 – 0,37 0,35 0,15 0,08 1,63 – 

 

 Küküllő megye         1,08 0,82 2,43 1,32 0,33 0,42 0,33 0,26 0,60 0,26 0,63 



 –  Felső kerület        0,36 0,06 2,33 0,35 0,22 0,34 0,35 -0,42 0,89u 0,19v 0,57 

 –  Alsó kerület         1,27 1,53 0,46 1,69 0,50 0,39 0,34 1,01 0,41 0,32 0,54 

 –  Marosi kerület       1,51 0,98 2,65 1,45 – 0,50 0,29 0,42 0,56 – 0,69 

 

 Kolozs megye          1,66 1,69 2,28 1,68 1,17 0,33 0,27 0,64 0,36 0,47 0,26 

 –  Felső-kolosi kerület 1,67 1,62 1,84 1,74 1,64 0,34 0,25 0,84 0,29 0,29 -0,40 

 –  Alsó-tordai kerület  1,64 1,75 3,32 1,58 -1,17 0,31 0,28 0,07 0,49 -0,50 0,34 
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 Erdély összesenz 1,66 1,83 1,79 1,38 0,81 0,41 0,33 0,67 0,49 0,39 0,57 

 

 
a 1766-ban és 1832-ben nem írtak össze evangélikust. 
b 1789–1790-ben nem írtak össze unitáriust. 
c 1763-ban nem írtak össze római katolikust. 
d Az 1850-ben tévesen reformátusként felvett evangélikusok nélkül -0,17. 
e Az 1850-ben tévesen reformátusként felvett evangélikusokkal 0,31. 
f Az 1850-ben tévesen reformátusként felvett evangélikusok nélkül 0,33. 
g Az 1850-ben tévesen reformátusként felvett evangélikusokkal 0,30. 
h Kiugró növekmény Nagyszebenben, ahol 1763-ban nem írtak össze római katolikust. 
i A nagy mértékű növekedés Segesvárott következett be. 
j Az 1850-ben tévesen evangélikusként felvett reformátusokkal 0,57. 
k Az 1850-ben tévesen evangélikusként felvett reformátusok nélkül 0,48. 
l Az 1850-ben tévesen evangélikusként felvett reformátusokkal 0,62. 
m Nagy mértékű növekmény Brassóban, ahol 1763-ban nem írtak össze római katolikust. 
n A nagy mértékű növekedés Brassóban következett be. 
o A nagy mértékű növekedés Gyergyó vidékén következett be. 
p 1766-ban nem írtak össze reformátust. 
r Növekmény Lápos Bánya, Magyar és Oláh Lápos helységekben, ahol 1763-ban a római katolikusokról nincs adat. 
s Jelentősebb növekmény Magyar Lápos és Damokos helységekben, ahol 1766-ban a reformátusokról nincs adat. 
t Az 1766-os összeírásból hiányzik a megye, ezért itt a református növekmény erdélyi átlaga lett beállítva. 
u Az 1850-ben tévesen evangélikusként felvett reformátusokkal 0,91. 
v Az 1850-ben tévesen evangélikusként felvett reformátusok nélkül 0,17. 
z Az unitáriusok lélekszám-növekedésének éves átlaga 1766–1785 között: 0,53%. 
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 Erdély összesenz 1,66 1,83 1,79 1,38 0,81 0,41 0,33 0,67 0,49 0,39 0,57 

 

A felekezeti népösszeírások és a népszámlálások természetesen csak valószínűségeket 
kínálnak. Valószínűbb valószínűségeket, mint a korabeli országismertető irodalomban keringő 
ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen összesítő számok, vagy azok, amelyek az adószedő hatóságok 
félrevezetésére készültek. Ezek az adóösszeírások madártávlatból nagyon jól körvonalazott összképet 
kínálnak a népességszám és a társadalmi rétegződés alakulásáról. Kérdés, hogy mikor és miként? 

Az adózó családfőket (a családapákat és az özvegyeket) annak rendje és módja szerint évente 
összeírták. Az 1780-as évek népszámlálásának és adóösszeírásainak számait összehasonlítva az 
adóösszeírások tízezerrel több adózó családfőt mutatnak ki, mint a népszámlálás, és így ha az ötös 
szorzószámmal élünk, mintegy ötvenezerrel több lakost. Ez a fajta népességszámbecslés még reálisnak 
is tűnt valamikor, az 1820-as évekig mintha az adóösszeírások a népességszám alakulását követnék.51 
Utána viszont már nem. Kőváry László az 1840-es években úgy becsülte Erdély népességét, hogy az 
1772-es adóösszeírás családfőinek létszámát héttel szorozta meg.52 Az eredmény majdnem tökéletes: 
2,12 millió, igaz, Kőváry eltekintett a majdnem kétszázezres határőrnépességtől. Az 1850-es 
népszámlálás szerint Erdély népessége 2,07 millió. (Az 1848–49-es emberveszteségek mintegy 
18 ezerre tehetők, a korabeli román propagandában hangoztatott 40 ezer románnal és – az egyik román 
kortárs szerinti – 100 ezer magyarral szemben.) Csakhogy az adóösszeírásokkal jó lesz vigyázni. Az 
ördög mégcsak nem is a részletekben rejlik. Az 1780-as évek adóösszeírásainak családszámai a 
népszámlálás és a revíziói népességszámával nem mozognak együtt. Az adózó családfők száma nő, 
miközben a népszámlálás és a revíziók népességszáma csökken. Az adózó családfők száma 1785-ben 
298 746, 1786-ban 312 509, 1787-ben 314 430, 1788-ban 307 259, 1789-ben 307 958. Nagyobb baj, 
hogy 1847-ben (305 431) alig valamivel több, mint 1821-ben (301 164), míg 1805-ben (344 950) is 
több, mint 1831-ben (325 115). Ezek szerint Erdély lakosságának csökkennie kellett volna, de nem ezt 
tette, hanem az 1780-as évek 1,5 milliójáról az 1850-es évekre 2 millió fölé emelkedett. A 
határőrvidéki – megbízható – népességszámok arról szólnak, hogy amíg ott – tehát Erdély Kárpátok 
menti falvaiban – 1785 és 1810 között stagnálásnak lehetünk tanúi, utána már nekilendült a növekedés, 
és az 1840-es években az 1%-ot is meghaladta, míg 1785 és 1846 között csak 0,51% volt. A 
határőrvidéki adatok minden valószínűség szerint az erdélyi demográfiai helyzetet is jellemzik. Az 
adózó családfők létszáma 1831 és 1847 között azért csökkent, miközben a lakosság száma nőtt, mert 
az általános családnagyság nőtt meg, legalábbis ezt játszották meg az adóösszeírók előtt. Dózsa Dániel 
tapasztalata szerint „az apa haláláig gyermekei közt nem oszták szét a telket, azután is a kisebb 
testvérek a nagyobb köré húzódtak, s így éltek közös háztartással tűrhető jólétben, oly vagyon után, 
mely szétdaraboltan egyiküknek sem nyújtott volna életmódot”. A határőrvidéken pedig egy-egy 
házközösség tucatnyi embert foglalt magába. Igaz, itt már a reformkorban nem is kellett adózni, de a 
katonai szolgálat terheinek könnyítése érdekében tömörültek, és ezt maga a katonai vezetés is 
pártfogolta.53 Az adóösszeírások és a népszámlálás számainak összevetése és az eltérések magyarázata 
olyan feladat, amely megoldásához csak az összeírt személyek és családok egyenként való 
összehasonlításával lehet közelebb jutni. A községsoros vizsgálat sem segít, mert az adóösszeírásban 
és a népszámlálásban szereplő családfők községenkénti szúrópróbaszerű vizsgálata nem jelez semmi 
szabályszerűséget, hol itt nagyobb a családok száma, hol ott… Bár az lett volna logikus, hogy az 
adóösszeírásokban kevesebb családfőt találjunk, mint a népszámlálásban. II. József bölcsességére 
vallott, hogy az új adórendszer bevezetésekor fátylat akart borítani a múltra. De igazában uralma 
monumentális erőfeszítéseket, sok indulatot és hatalmas tömeg számot hagyott hátra. Ezek a számok pedig 
csak újabb kérdéseket tesznek fel. Minden úgy volt vajon, ahogy a számok mutatják? És ha igen, 
akkor miért és miként? Ugyanakkor új perspektívákat is kapunk! Ezek tudományosak is lehetnek, ha 
félretesszük az etnoszociális indulatokat! Vagy ezeket jó irányba kanalizáljuk. A jövő kérdése. 



Bajlódásunknak egyik eredménye lehet az is, hogy remélhetően véget vet a madártávlatból 
való spekulációknak, és térségünk történeti demográfiájának szebb és igazabb műveléséhez készíti elő 
a talajt, miközben azért ott dolgozik bennünk ama bizonyos „statisztikán kívüli élet” nosztalgiája. „Itt 
éles az elme, ott ködbe tébolyog” – írta Csokonai Vitéz Mihály, és eltűnődhetünk azon, hogy vajon hol 
is az az itt és ott… 

Itt és most viszont az érvényes, amit 1939. február 12-én Márton Áron püspökké szentelése 
alkalmával a kolozsvári Szent Mihály templomban mondott: „Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan 
igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkozniok kell. Ahogy Erdély földjén a 
hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, hófedte bércek a síksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak 
a népek Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek és hat-hét féle szertartás szerint imádják Istent, 
de van a krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy különféle ellentétek összhangba 
olvadjanak fel és a testvéri együttműködés útját egyengessék.” Köteteinket sokféleképpen lehet 
forgatni, de valahogy olyképpen kellene, hogy ne hozzunk szégyent arra a szellemre, amelynek 
Márton Áron hangot adott.54 
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