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Bevezetés

Egy adott népesség reprodukciója többtényezős 
– demográfiai, biológiai, történeti és társadalmi-
gazdasági – folyamat eredménye. A folyamat össze-
tettségéből fakadóan az egyes részterületek gyakran 
találkozási pontokként szolgálnak a különböző tu-
dományágak számára. A család- és népességtörténeti 
kutatások a népességreprodukciót általában a va-
gyonátadás és az utódlás problematikája felől közelí-
tik meg. Nagyon gazdag kutatási hagyományról van 
szó, amelyből a demográfiai megközelítés sem hiány-
zik.1 Ezekben az elemzésekben az azonos földbirto-
kon gazdálkodó, és egymást követő nemzedékek kö-
zötti kapcsolat képezi a vizsgálat tárgyát. 

A téma kvantitatív jellegű kutatásában újabban 
előretörtek a történeti demográfiát és a genetikát ötvö-
ző kísérletek.2 E két tudományág képviselői a „repro-
dukciót megvalósító utód”3 fogalmának kidolgozásá-
val helyezték új megvilágításba a népességreprodukció 
vizsgálatát. Az Alain Bideau, Guy Brunet francia ku-
tatók és kanadai kollégáik szerint a népességreproduk-
cióban kitüntetett szerep illeti azt az egyént, akinek 
utódai a megfigyelt közösség keretei között fennma-
radnak. A fent említett kutatók a fogalom meghatá-
rozásában, gyakorlatias érvekből kiindulva, a földrajzi 
dimenziót is érvényesítették. A „helybéli reprodukci-
ót megvalósító utód”4-nak tekintik azt az egyént, aki 
megérte a felnőttkort, megházasodott és a helyi közös-
ség keretei között gyermekei születtek.5

A „reprodukciót megvalósító utód” (a továbbiak-
ban „RMU”) fogalma több demográfiai paramétert 
egyesít. Tömör formában fejezi ki a különböző té-
nyezők – például a szülői nemzedék termékenysége, 
a csecsemő- és gyermekhalandósági viszonyok, az 
örökösödés, a házasságkötés és végleges elvándorlás 
– komplex kölcsönhatásának eredményét. 

Alain Bideau és szerzőtársai a népességreproduk-
ció vizsgálatának viszonylag egyszerű mintáját vázol-
ták fel (1. ábra). A minta legfontosabb eleme az első 
– vagyis alapító – nemzedék. Az alapító nemzedék-
hez tartozás kritériumaként a vizsgált településeken 
egy jól meghatározott időszak alatti házasságkötés 
szolgál. Az első nemzedék gyermekei és unokái ké-
pezik a második, illetve a harmadik nemzedéket. 
A népességreprodukciót megvalósító gyermekek szá-
mának megfigyelése és a szülői nemzedékek szerinti 
csoportosítása a demográfiai események legalább há-
rom nemzedékre kiterjedő feldolgozását igényli. 

Jelen tanulmány a fenti megközelítés szellemében 
készült. Vizsgálatunk célja két udvarhelyszéki, tipi-
kusan havasalji település, Szentegyházasfalva és Ká-
polnásfalva népességreprodukciójának bemutatása 
a 19–20. századi egyházi anyakönyvi adatainak fel-
dolgozása révén.

A vizsgált falvak:
Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva

Szentegyházas- és Kápolnásfalva egymással szom-
szédos székelyföldi települések. A Hargita-hegység 
vonulatának déli lábánál, mintegy 860 méteres ten-
gerszint feletti magasságban, Székelyudvarhely és Csík-
szereda városok között félúton, tőlük mintegy 20–24, 
illetve 26–30 km távolságra találhatók. Tipikus hegy-
vidéki (havasalji) települések. Lakóik többsége római 
katolikus felekezetű.

A földrajzi közelség és az erdélyi fejedelmektől 
kapott közös kiváltságaik következtében a két tele-
pülés története szorosan összefonódott az évszázadok 
folyamán. Jól jelképezi mindezt, hogy 1838-ig egyet-
len egyházközséget, 1876-ig pedig egyetlen közigaz-
gatási egységet alkottak.6 A testvértelepülések 19. 
századi történetének fontos fejleménye a kiváltságok 

1 A magyar szakirodalomban példaként lásd HUSZ Ildikó 2000, 
továbbá Faragó Tamás összefoglaló jellegű tanulmányát: FARA-
GÓ Tamás 2000. A nemzetközi szakirodalomból magyar nyel-
ven is elérhető LEVI, Giovanni 2001.
2 BIDEAU, Alain – BRUNET, Guy 1996; BIDEAU, Alain – BRU-
NET, Guy – DESJARDINS, Bertrand –PROST, Michel 1995.
3 A francia szakirodalom szerint: „enfant utile”.

4 A francia szakirodalom szerint: „enfant utile sur place”.
5 BIDEAU, Alain – BRUNET, Guy – DESJARDINS, Bertrand 
–PROST, Michel 1995, 137–138.
6 A települések kiváltságainak történetét összefoglalja HER-
MANN Gusztáv Mihály 1999. Az 1870-es évekbeli közigazga-
tási átszervezést és a kiváltságok elvesztésének folyamatát részle-
tesen tárgyalja PÁL Judit 2003.  
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elvesztése. Gazdasági téren fontos fejlemény a tele-
pülések közelében található vasérclelőhelyek felfe-
dezése és a vasérc kitermelésének megindítása. Az 
1850-es években a településektől néhány kilométerre 
Szentkeresztbánya néven ipari telep jött létre, amely 
kiegészítő kereseti lehetőségeket teremtett a helybe-
liek számára. Az itteni bányászat a korabeli pénz-
ügyi és infrastrukturális viszonyok következtében 
alapvetően kisléptékű vállalkozás maradt. A vizsgált 
településeken élők gazdasági lehetőségei valójában 
a fakitermelésen és az állattenyésztésen alapultak, 
gazdasági-társadalmi helyzetüket leginkább a kisbir-
tokokon és a falvak közösségi erdőiben végzett inten-
zív mezőgazdasági munkával jellemezhetjük.

A két település népességét a 19. század második 
és a 20. század első felében dinamikus növekedés és 
fiatal korszerkezet jellemezte. Az 1850. évtől rendel-
kezésre álló népszámlálások szerint a két település 
együttes népességszáma 1850 és 1930 között 55 szá-
zalékkal emelkedett (1. táblázat).7

A népszámlálási adatok és az egyházi anyaköny-
vek adatai alapján kiszámolt természetes népmozga-
lom adatainak összevetése azt mutatja, hogy a népes-
ségnövekedés elsődleges forrása a magas természetes 
szaporulatban rejlett (2. táblázat). A természetes 
szaporulat értékeit a magas csecsemő- és gyermek-
halandóság csökkentette, de a népességnövekedés 
hatékony fékjének bizonyult az elvándorlás jelensége 
is, amely az 1850–1941 közötti időszak természetes 
szaporulatának 47%-át vette el.

források és módszerek

A vizsgált falvak népességreprodukcióját az egy-
házi anyakönyvek adatai alapján vizsgáljuk. Az 1838 
és 1941 közötti egyházi anyakönyvek adataiból szá-
mítógépes adatállományt hoztunk létre. A Louis 
Henry és Michel Fleury által kidolgozott családre-
konstitúciós módszer8 alapelveit követve és a számí-
tógépes adatkezelési technikák nyújtotta lehetősége-
ket kihasználva, rekord-összekapcsolási műveletek 
során rekonstruáltuk az egyének és családok legfon-
tosabb demográfiai életeseményeit. A családlapokra 
összesített egyéni és családi élettörténetek osztályo-
zása a családrekonstitúciós módszer szabályai sze-
rint történt. Eszerint külön csoportot alkotnak azok 
a családlapok, amelyek esetében rendelkezésre áll 
a házaspár házasságkötésének időpontja („M típus” 
családlap), illetve azok, ahol ez utóbbi információ 

hiányzik („E típus” családlap). A családtörténetek 
sajátos csoportját képezik a „lezárt” családlapok, 
amelyek tartalmazzák a házasság megszűnésének, 
vagyis az elsőként elhunyt házasfél elhalálozásá-
nak időpontját („MF” és „EF” típusú családlapok). 
A „nyitott” családlapokban – feltehetően a családok 
nagyobb fokú mobilitása következtében – hiány-
zik a házasság megszűnésének időpontja („MO” és 
„EO” típusú családlapok). Ezek a különbségtételek 
fontosak, hiszen a családlapok jellemzői nagyon 
gyakran befolyással bírnak az adatelemzési mód-
szerekre. A termékenység elemzése például nagyon 
gyakran csupán a helyben maradt családok (MF 
típusú családlapok) adatainak vizsgálatára korláto-
zódik. Az alábbi elemzésben csupán az „M” típusú 
családlapok vizsgálatára kerül sor, a „lezárt” és „nyi-
tott” családlapok megkülönböztetése nélkül. 

Az egymást követő nemzedékek demográfiai rep-
rodukciója két különböző nézőpontból vizsgálható. 
Az első vizsgálati fókusz a gyermekektől indul ki, és 
arra kérdez rá, hogy milyen arányt képviselnek közöt-
tük azok, akik ténylegesen hozzájárultak a következő 
nemzedék létrejöttéhez. A második vizsgálati fókusz 
az alapító házaspároktól indul ki, és azt vizsgálja, 
hogy a reprodukciót megvalósító gyermekek szülei 
milyen arányt képviselnek a megfigyelt házaspárok 
között. Az alábbiakban ezt a két kérdést próbáljuk 
megválaszolni.

A családrekonstitúciós adatok a megszületett gyer-
mekek későbbi sorsának vizsgálatában az alábbi 5 le-
hetséges kimenetel meghatározását teszik lehetővé: 

1) A típus: meghalt a 15. életéve – vagyis a házas-
ságkötés és a gyermekvállalás kockázatának megta-
pasztalása – előtt; 

2) B típus: meghalt a 15. életéve betöltését köve-
tően (nem ismert, hogy életük folyamán kötöttek-e 
házasságot);

3) C típus: elvándorolt (nem ismert a házasságkö-
tés, az elhalálozás és az elvándorlás időpontja sem);

4) D típus: házasságot kötött, de nem született 
gyermeke a vizsgált településeken (feltehetően meddő 
vagy a házasságot követően elvándorló gyermekek); 

5) E típus: házasságot kötött és további leszárma-
zottja született a településen (a reprodukciót megva-
lósító utód).

Az E csoportba sorolt gyermekek képezik ese-
tünkben a legfontosabb vizsgálati csoportot, hiszen 
ők azok, akik a vizsgált településeken történő házas-
ságkötés és gyermekvállalás révén biztosították a né-

7 Az 1850–1941 időszak népességnövekedése ennél magasabb 
(88%). Az 1941. évi népszámlálás népességszám adatát azonban 
fenntartásokkal fogadjuk. Feltételezésünk szerint az 1930–1941 
közötti több mint 20%-os népességnövekedés csakis közigazga-
tási változással – Szentkeresztbánya területének Szentegyházasfa-

luhoz történt csatolásával – magyarázható. Sejtésünk alátámasz-
tására jelenleg még nem rendelkezünk megfelelő adatokkal.
8 FLEURY, Michel – HENRY, Louis 1965; HENRY, Louis 
– BLUM, Alain 1988. Magyar nyelven: ANDORKA Rudolf 
1988.
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pesség reprodukcióját. Az „E” csoport mellett az „A”, 
„B”, „C” és „D” csoportok statisztikai eloszlásai is 
fontosak, hiszen információkkal szolgálnak a korabe-
li demográfiai realitások legfontosabb aspektusairól. 
Így például a 15. életévük betöltése előtt elhalálozott 
gyermekek aránya átfogó jellegű tájékoztatást nyújt-
hat a korabeli csecsemő- és gyermekhalandósági vi-
szonyokról. Az elvándorló családok és gyermekek 
aránya ugyanakkor a földrajzi mobilitás és végleges 
elvándorlás jelenségének mértékéről tájékoztathat. 
Az „A” és „B” típusba sorolt gyermekek értelem-
szerűen nem rendelkeztek leszármazottakkal. A „C” 
típusba sorolt gyermekek körében előfordulhatott 
házasságkötés és gyermekvállalás, de ezekre nem 
a vizsgált településeken került sor. A „D” típusba so-
rolt gyermekek a vizsgált településeken házasodtak, 
de házasságuk rövid időtartama, a házasságot követő 
elvándorlás vagy egyéb okok következtében nem szü-
letett leszármazottjuk a vizsgált településeken.

A második nemzedék: az 1838 és 1854 között
alapított családok leszármazottjai

Az 1838. január 1. és 1854. december 31. között 
első házasságot kötött házaspárok képezték a vizs-
gálat első nemzedékét. Ebben az időszakban a két 
egyházközségben összesen 383 első házasságkötésre 
került sor. A házasságok 91%-ában (348 családlap) 
rendelkezésre állt legalább az egyik házasfél halálának 
időpontja, amely azt valószínűsíti, hogy a házaspárok 
többsége a házasságkötést követően a vizsgált telepü-
léseken élt.

Az alapító nemzedékek házasságaiból Szentegyhá-
zasfalván és Kápolnásfalván összesen 1797 gyermek 
született. Ezek a leszármazottak ténylegesen csupán 
310 házaspárhoz – a rekonstruált házasságok 81%-
ához – köthetőek. A házasságok 13%-a gyermekáldás 
nélkül bomlott fel,9 a fennmaradt 6% pedig elhagyta 
a településeket. Ez utóbbiak feltehetően már a há-
zasságkötéssel egy időben máshol kezdték a családi 
életüket. A termékeny házaspárokkal számolva átla-
gosan 5,8 születés jutott egy házaspárra.

A 3. táblázat az alapító házaspárok fiú- és lány-
gyermekeinek életútjait összegzi a két szomszédos 
egyházközség szerinti csoportosításban. A táblázat 
adatai szerint a 19. század második felében megszü-
letett gyermekek 40%-a járult hozzá a népesség rep-
rodukciójához. Ez az érték meghaladja a nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatokból ismert – 18. század végi 
és 19. század eleji franciaországi és kanadai – értéke-
ket,10 amely tény a vizsgált házas kohorszok demog-
ráfiai reprodukciójának sikerességéről tanúskodik.

A reprodukció folyamatában a gyermek neme nem 
volt differenciáló tényező: a 726 utód között közel azo-
nos arányban (49 és 51%) találhatók fiú- és lánygyer-
mekek. A szülők nem törekedtek szándékosan arra, 
hogy a nemzetségi vonalat csupán a fiúgyermekük biz-
tosítsa, a család fennmaradásának és folytonosságának 
biztosításában a lányokra is fontos szerep hárult.

Az A, B, C és D csoporthoz sorolt gyermekek 
számának statisztikai eloszlása ugyanakkor további 
fontos információkra hívja fel a figyelmet. Az „A” 
típusú életutak magas aránya a kedvezőtlen gyer-
mekhalandósági viszonyokról tájékoztat. Eszerint 
a megszületett gyermekek 42%-a a 15. életév betöl-
tése előtt elhalálozott. A korabeli gyermekhalandó-
sági és általános halandósági viszonyok súlyosságát 
alátámasztja, hogy a 15. életévük betöltését követően 
elhalálozott gyermekek nagyobb része is fiatal, házas-
ságkötési életkorban hunyt el.11

A második nemzedék sorsának további fontos sa-
játossága a végleges elvándorlás. A gyermekek mint-
egy 8–9%-a a születés és a házasságkötés időpontja 
között elhagyta a települést.12 Nemzetközi összeha-
sonlításban ez az érték alacsonynak mondható.13 Úgy 
tűnik, hogy a 19. század második felében a felnőtt-
kort megért második nemzedék számára még létezett 
lehetőség a falusi közösség keretei közötti családala-
pításra. Külön vizsgálat tárgyát képezheti a folyamat 
összetevőinek feltérképezése. Feltételezhetjük, hogy 
a relatív földbőség, az öröklést „elősegítő” – elsősor-
ban a szülők nemzedékét sújtó – felnőttkori kedve-
zőtlen halandóság, továbbá az elvándorlás húzó té-
nyezőinek – az 1873. évi gazdasági válsággal és annak 

9 A gyermektelen házaspárok két nehezen elkülöníthető csoport-
ját a házasságkötést követő rövid időn belül felbomlott családok, 
illetve a ténylegesen meddő házaspárok alkotják.
10 A reprodukciót megvalósító gyermekek a kanadai Québec 
államban az 1680–1699. évi házas kohorsz leszármazottainak 
30,1%-át, a franciaországi Valserine-völgyben (francia Jura) az 
1760–1774. évi házas kohorsz leszármazottjainak 26%-át, a Val-
louise-völgyben (dél-franciaországi Alpok) az 1670–1684. évi, il-
letve az 1750–1764. évi házas kohorszok leszármazottainak 30,7, 
illetve 31,0%-át teszik ki (BIDEAU, Alain – BRUNET, Guy 
– DESJARDINS, Bertrand – PROST, Michel 1995, 141.).
11 A hasonló nemzetközi kutatások rendre alacsonyabb, illetve 
hasonló gyermekhalandóságról számolnak be: a 15 év alatt meg-

halt gyermekek aránya a franciaországi Valserine-völgyben 34,9, 
Vallouise-völgyben 27,1, illetve 44,6, Quebec államban pedig 
36,9% (BIDEAU, Alain – BRUNET, Guy – DESJARDINS, 
Bertrand – PROST, Michel 1995, 141.).
12 Forráskritikai szempontból fontos megjegyezni, hogy az elván-
dorlók kategóriájának arányát mesterségesen növelhette a csecse-
mőhalálozás alulregisztrációja.
13 A franciaországi Valserine-völgyben az 1760–1774. évi há-
zas kohorsz leszármazottainak 36%-a véglegesen elvándorolt 
(BIDEAU, Alain – BRUNET, Guy 1996, 163), a svájci Jussy 
településen az 1730–1759. évi házas kohorszhoz tartozó nők 
leszármazottainak egyharmada ugyancsak véglegesen elhagyta 
a települést (PERRENOUD, Alfred 1993, 454).
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következményeivel összefüggő – általános hanyatlása 
állt a folyamat hátterében.

A. táblázat a gyermekek felől mutatja a népes-
ségreprodukciót. További megválaszolatlan kérdés 
azonban, hogy az alapító házaspárok között milyen 
arányt képviseltek a népesség reprodukcióját megva-
lósító gyermekek szülei. Indokolt lehet ennek vizsgá-
lata, hiszen a gyermekek számának családonkénti át-
lagértékei eltakarhatják a családok eltérő helyzetéből 
adódó esetleges differenciákat.

A 4. táblázat az alapító családok eloszlását mu-
tatja az összes születés és a helybeli demográfiai rep-
rodukciót megvalósító gyermekek száma szerint. 
A táblázat rendkívül egyenlőtlen megoszlásra hívja 
fel a figyelmet. Amint azt már korábban láthattuk, 
a kezdeti 383 házaspárból 310-nek (81%) született 
gyermeke a vizsgált településeken. A magas gyermek-
halandóság és az életben maradt gyermekek végleges 
elvándorlása következtében azonban tovább csök-
kent a sikeres reprodukcióval – a helybeli demográfi-
ai reprodukciót megvalósító utóddal – jellemezhető 
házaspárok aránya (255 házaspár, vagyis a termékeny 
házaspárok 82%-a).

Az első nemzedék születésszám és a népesség-
reprodukciót megvalósító gyermekek száma szerin-
ti megoszlása rendkívül egyenlőtlen. Eszerint a két 
egyházközségben 71 házaspárnak 1, 50 házaspárnak 
2, 60 házaspárnak 3, és 74 házaspárnak 4 vagy annál 
több reprodukciót megvalósító utódot sikerült felne-
velnie. A két egyházközségben a legalább 4 „RMU”-
t adó 74 házaspárhoz összesen 375 gyermek, vagyis 
a népességreprodukciót megvalósító utódok 52%-a 
kapcsolható, vagyis a házaspárok 19%-a adta a né-
pességreprodukciót megvalósító következő nemze-
dék 52%-át.

A született gyermekek száma jelentős mértékben 
befolyásolta a reprodukció sikerességét. Értelemsze-
rűen, minél több gyermeke született egy házaspár-
nak, annál nagyobb volt annak az esélye, hogy kö-
zülük legalább egy gyermek családot alapítson, és 
hozzájáruljon a népesség demográfiai reprodukciójá-
hoz, és fordítva. Ezt az összefüggést igazolja, hogy az 
egy vagy két gyermekes házaspárok körében magas 
az aránya azoknak, akik nem rendelkeztek reproduk-
ciót megvalósító utóddal. A három vagy annál több 
gyermeknek életet adó házaspárok körében azonban 
már többségbe kerültek a reprodukció szempontjá-
ból sikeresnek tekinthető családok.

A harmadik nemzedék

Családrekonstitúciós adataink lehetővé tették 
a harmadik nemzedék (n=726) tapasztalatának 
összegzését is. A második nemzedék tagjai összes-

ségében 667 házasságot kötöttek, amelyek 87%-a 
(n=580) bizonyult termékenynek. A házasságok 
13%-a meddő maradt, ami részben biológiai okokra 
vezethető vissza, részben pedig az egyik házasfél ko-
rai halálával vagy az időskori újraházasodással állhat 
összefüggésben. A termékeny házasságokból összesen 
3679 utód született, tehát átlagosan 6,3 gyermek ju-
tott egy termékeny házasságra.

A második nemzedék termékeny házasságaiból 
született gyermekek életútját az 5. táblázat összegzi. 
A harmadik nemzedékhez tartozó gyermekek életút-
jainak legfontosabb tendenciája a demográfiai repro-
dukciót megvalósító utódok arányának csökkenése. 
Miközben a szülők nemzedékének 40%-a házasságot 
kötött és gyermeket vállalt a két település valamelyi-
kén, addig a gyermekek nemzedékében már csupán 
25%-ot ért el a hasonló csoportba tartozók aránya. 
A reprodukciót biztosító utódok arányának csökke-
nése két tényezővel hozható összefüggésbe. Egyrészt 
a harmadik nemzedékhez tartozó gyermekek kör-
ében a halandósági viszonyok leromlottak, erre utal 
tömör formában a 0–15 év között meghalt gyerme-
kek arányának látványos, közel 10%-os emelkedése. 
Másrészt, a szülők nemzedékéhez viszonyítva 7%-kal 
emelkedett a végleges elvándorlást választott gyerme-
kek aránya is.

Úgy tűnik tehát, hogy a harmadik nemzedék tag-
jai között a végleges elvándorlás egyre több személy 
esetében realizálódott. Másfelől azonban az életben 
maradt gyermekek többsége számára továbbra is re-
ális lehetőség nyílt a helyi közösség keretei közötti 
házasságkötésre és gyermekvállalásra. A fiú- és lány-
gyermekek életútjai között továbbra sem tapasztal-
ható éles különbség. Mindazonáltal megfigyelhető 
a férfiak kedvezőtlenebb halandósága, amelynek hát-
terében biológiai különbségek, illetve a fiatal férfiak 
többlet-halálozását okozó első világháborús harcok 
állhatnak.

A házaspárok születésszáma és a reprodukciót biz-
tosító utódok száma szerint részletezett kereszttábla 
(6. táblázat) nagy vonalaiban ismétli a második nem-
zedék tapasztalatát. A népesség reprodukciójában 
játszott szerep továbbra is egyenlőtlen eloszlást mutat 
az egyes családok között. Ebben a szülői nemzedék-
ben is létezett a házaspároknak egy kisebb csoportja, 
amely a saját csoport arányait jelentősen meghaladó 
mértékben járult hozzá a következő nemzedék lét-
rejöttéhez. Ugyanakkor egy kiegyenlítődési folyamat 
is megfigyelhető. Az első nemzedék tapasztalatához 
viszonyítva 19%-ról 8%-ra csökkent a 4 vagy annál 
több „RMU”-val jellemezhető családok aránya. To-
vábbá, ez utóbbi csoport „sikeres” utódai az összes 
„RMU” 28%-át adták, szemben a korábbi nemzedék 
azonos csoportjának 52%-ával. 
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A testvércsoportok vizsgálata

A nagyobb számú RMU felnevelése nyilvánvaló-
an szoros összefüggésben állt a házasság tartósságával 
és a termékenységgel. De ezen túlmenően, érdemes 
feltenni a kérdést, hogy a viszonylag tartós és több-
gyermekes házasságok esetében vajon a családok sze-
rinti differenciális csecsemő- és gyermekhalandóság 
vagy elvándorlás felelős az RMU számában megfi-
gyelt különbségekért? 

A fenti kérdés megválaszolása céljából a második 
és harmadik nemzedék köréből megvizsgáltuk a 4 és 
a 7 főből álló testvércsoportokat. A 7. és 8. táblázat 
ezek életútjait összegzi a reprodukciót megvalósító 
utódok száma szerint bontásban. Az eredmények 
alapján egyértelmű, hogy a testvércsoportok közötti 
különbségek túlnyomó részben a csecsemő- és gyer-
mekhalandósági viszonyokra vezethetők vissza. Az 
elvándorlás szerepe elmarad a halandósági viszonyok 
elsődlegessége mögött.

Általában elmondható, hogy minél több gyer-
mek maradt életben a felnőttkorig, annál nagyobb 
volt az esélye a reprodukció eredményességének. Ez 
az összefüggés hangsúlyosabban érvényesült az első 
nemzedék utódai esetében. A második nemzedék 
körében már megfigyelhető, hogy az „RMU” nél-
küli vagy 1–2 „RMU”-val jellemezhető családok 
körében az elvándorlás is szerepet játszott, jóllehet 
hatása így is elmaradt a csecsemő- és gyermekhalan-
dóság hatása mögött. Azokban a családokban, ame-
lyekben legalább három gyermek megvalósította a 
reprodukciót, az elvándorlásnak kevés tér jutott. 

Konklúzió

A fentiekben két székelyföldi havasalji település 
népességreprodukcióját vizsgáltuk. A „reprodukciót 
megvalósító utód” – vagyis a helyi közösség keretei 
közötti reprodukcióhoz hozzájáruló gyermek – fo-
galmának alkalmazásával új megvilágításba helyez-
tük a népességreprodukció kérdéskörét. A francia és 
kanadai család- és népességtörténészek által is alkal-
mazott módszer segítségével megvizsgáltuk, hogy az 
egyes szülői nemzedékek leszármazottainak hány szá-
zaléka járult hozzá – a helyi közösség keretei közötti 
házasságkötéssel és gyermekvállalással – a következő 
nemzedék létrejöttéhez. Továbbá a reprodukciót 
megvalósító gyermekek szüleire fókuszálva megvizs-
gáltuk, hogy ez utóbbi csoport milyen arányt képvi-
selt a szülői nemzedékhez tartozó házaspárok között. 

Az eredmények a vizsgált havasalji népességek 
demográfiai folytonosságát és stabilitását hangsú-
lyozzák. A magas csecsemő- és gyermekhalandóságot 
túlélő gyermekek legnagyobb részének – fiúknak és 

lányoknak egyaránt – sikerült a helyi közösség kere-
tei között családot alapítania és gyermeket vállalnia. 
A 19. század 40-es, 50-es éveiben családot alapító első 
nemzedék leszármazottait kevésbé sújtotta a gyer-
mekkori járványos halandóság. A második nemze-
dék leszármazottai viszont kedvezőtlen halandósági 
viszonyokat tapasztalhattak meg, és körükben emel-
kedett az elvándorlási hajlandóság is. Mégis minde-
zek ellenére a helyben kötött házasságokból született 
leszármazottak nagyobb része a szülőfalujában találta 
meg a későbbi boldogulást. Úgy tűnik, hogy a csalá-
dok gazdasági lehetőségei ebben az időszakban még 
nem voltak akadályai a gyermekek helyben törté-
nő családalapításának. A más vidékeken megfigyelt 
egymást kizáró logika – házasság és helyben történő 
reprodukció egyfelől, végleges nőtlen/hajadon álla-
pot vagy elvándorlás másfelől – itt nem, vagy csak 
nagyon elszórtan létezett. Egy más perspektívában 
viszont azt is mondhatjuk, hogy a magas csecsemő- 
és gyermekkori halandóság a gyermekek közötti ké-
sőbbi versengés „megoldásában” segített.

A szülői nemzedékekre fókuszáló vizsgálat jelen-
tősen árnyalta a fenti eredményt. Elsősorban azáltal, 
hogy rámutatott a családi reprodukcióban tapasztal-
ható egyenlőtlenségekre. A nemzedékről nemzedékre 
történő reprodukció folyamatának alapvető jellem-
zője, hogy a szülői nemzedék egy viszonylag kis cso-
portja nevelte fel a következő nemzedék családot ala-
pító és gyermeket vállaló tagjainak legnagyobb részét. 
Az elemzés rámutatott továbbá arra is, hogy a családi 
reprodukció leginkább differenciáló tényezőjének 
a csecsemő- és gyermekhalandóság tekinthető. Kö-
vetkezésképp a szülői nemzedékek csoportjai repro-
dukciós sikerüket a csecsemő- és gyermekhalandóság 
különböző mértékű tompításának köszönhetik.

A fenti információk a reprodukciós siker és siker-
telenség mélyebb elemzését teszik szükségessé. Meg-
válaszolandó kérdés, hogy miként sikerült néhány 
családnak a reprodukciót biztosítani, míg mások 
ebben sikertelenek maradtak. A választ minden bi-
zonnyal elősegítheti, ha a családok reprodukciójának 
vizsgálatában a házasságok időtartamát is sikerül be-
építenünk az elemzésbe. Úgy tűnik, hogy a leszár-
mazottak számára elsősorban nem az elvándorlás 
versus helyben maradás lehetőségei voltak nyitottak, 
hanem sokkal inkább az életben maradás versus hely-
ben maradás. Ilyen értelemben a szülők házasságának 
időtartama meghatározó lehetett, hiszen a hosszabb 
időtartamú házasság keretében a kedvezőtlen halan-
dósági viszonyok közepette is lehetőség nyílhatott az 
újabb gyermekvállalásra. Továbbá az életben maradt 
szülők gazdasági és társadalmi támaszt jelenthettek 
a felnőttkort megért gyermekeik számára a párvá-
lasztásban és a településen történő reprodukcióban.
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Források

Román Állami Levéltár Hargita Megyei Igazgatósága, Csíkszereda
- Fond 47: Egyházi anyakönyvek gyűjteménye 
Kápolnásfalvi római katolikus egyházi anyakönyvek: 81, 82, 83, 84, 85.
Szentegyházasfalvi római katolikus egyházi anyakönyvek: 728, 729, 730, 731.
Szentegyházasfalvi Római Katolikus Plébánia Levéltára
- Római katolikus egyházi anyakönyvek, 1776–1941, II–X. kötet 
Kápolnásfalva Római Katolikus Egyházközség Levéltára
-Római Katolikus egyházi anyakönyvek, 1776–1941. I–V. kötet.
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Familii şi generaţii: reproducţia demografică a populaţiei satelor din Secuime
(a doua jumătate a secolului 19 – prima jumătate a secolului 20)

(Rezumat)

Lucrarea prezintă procesul de reproducţie demografică a populaţiei a două sate din Secuime (Vlăhiţa şi 
Căpâlniţa, jud. Harghita). Folosind metoda demograficilor şi geneticienilor francezi şi canadieni, autorul 
analizează „descendenţii efectivi” a două generaţii de căsătoriţi pentru a determina câţi dintre ei au reuşit 
la rândul lor să aibă familii şi copii în cadrul comunităţii. Rezultatul analizei demonstrează diferenţa dintre 
familii în ceea ce priveşte numărul „descendenţilor efectivi”. Cu toate că mortalitatea infantilă şi mortalitatea 
copiilor juca un rol important în construirea diferenţelor, o mare parte a descendenţilor rămaşi în viaţă au 
reuşit să căsătorească şi să aibă copii în cadrul comunităţii. Migraţia descendenţilor juca un rol mai puţin 
deosebit, dar devenea tot mai important la sfârşitul perioadei analizate (primele decenii ale secolului 20).

Families and generations: demographic reproduction in rural Szeklerland
(second half of the 19th century – first half of the 20th century)

(Abstract)

The paper tries to examine the process by which the populations of two Transylvanian mountain village, 
Szentegyházasfalva and Kápolnásfalva (Vlăhiţa and Căpâlniţa) reproduce themselves from one generation to 
the next in the second half of the 19th century and first half of the 20th century. Using the method of French 
and Canadian demographers we analyze the „effective” progeny of couples to determine how many of them 
produce heirs who continue to live in these villages. The analysis could prove that there were considerable 
differences between couples regarding the number of „effective” children. The role of infant- and child mor-
tality was decisive in constructing these differences. The analysis shows that the role of out-migration was 
minor in contrast with the findings of French and Canadian studies, but the role played by out-migration 
became more and more important over time.
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Első      alapító házaspárok
nemzedék

Második    gyermekek  gyermekek
nemzedék            leszármazott nélkül               leszármazottal

Harmadik    gyermekek  gyermekek
nemzedék            leszármazott nélkül               leszármazottal

Negyedik       gyermekek
nemzedék

1. ábra A vizsgált nemzedékek közötti kapcsolatok mintái

Forrás: BIDEAU, Alain – BRUNET, Guy 1996; BIDEAU, Alain – BRUNET, Guy – DESJARDINS, Bertrand –PROST, Michel 
1995, 140.

1. táblázat A két település népességszáma az 1850–1941 időszak népszámlálásaiban

Év Népességszám Év Népességszám
1850 2999 1900 3993
1857 3050 1910 4161
1869 3512 1920 4275
1880 3623 1930 4652
1890 3744 1941 5646

Forrás: VARGA E. Árpád 1998.

2. táblázat A természetes és tényleges szaporulat és a vándorlási egyenleg becsült értékei a két településen

Időszak Születések
száma

Halálozások
száma

Természetes 
szaporulat

Tényleges
szaporulat

Vándorlási
egyenleg

szám éves átlag szám éves átlag szám éves átlag

1850–1856 978 870 108 15 51 7 -57 -8
1857–1869 2119 1266 853 66 462 36 -391 -30
1870–1879 2092 1663 429 43 111 11 -318 -32
1880–1889 2145 1899 246 25 121 12 -125 -13
1890–1899 2014 1343 671 67 249 25 -422 -42
1900–1909 1980 1340 640 64 168 17 -472 -47
1910–1919 1708 1296 412 41 114 11 -298 -30
1920–1929 2064 1296 768 77 377 38 -391 -39
1930–1941 2271 1363 908 76 994 90 86 8

1850–1941 17371 12336 5035 55 2647 29 -2388 26

Forrás: VARGA E. Árpád 1998; Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva római katolikus egyházközségek egyházi anyakönyvei. 
Megjegyzés: A települések adatai összesítve.
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3. táblázat A második nemzedék életútjainak jellemzői a két egyházközségben

Életút jellemzők
Fiúk Lányok Együtt

N % N % N %

A: Meghalt <15 év 389 42,5 357 40,5 746 41,5
B: Meghalt >15 év 45 4,9 35 4,0 80 4,5
C: Elvándorolt 80 8,7 75 8,5 155 8,6
D: Házasságot kötött, utód nélkül 47 5,1 43 4,9 90 5,0
E: Reprodukciót biztosító utód 355 38,8 371 42,1 726 40,4

A+B+C+D+E 916 100,0 881 100,0 1797 100,0

Forrás: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva római katolikus egyházi anyakönyvei.

4. táblázat Az első nemzedék családjainak a született és a demográfiai reprodukciót megvalósító
gyermekek száma szerinti eloszlása a két egyházközségben

Szülések száma A demográfiai reprodukciót megvalósító gyermekek száma 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Összesen

0 73 73
1 18 12 30
2 12 4 5 21
3 8 10 7 2 27
4 8 14 8 9 1 40
5 2 4 8 10 3 27
6 2 6 6 9 2 5 30
7 1 10 9 13 6 7 1 47
8 2 7 4 5 2 4 1 25
9 2 2 6 4 6 4 24

10 2 3 4 4 1 4 18
11 2 1 2 3 5 13
12 1 2 1 4
13 1 1 1 3
14 1 1

Összesen 128 71 50 60 25 26 17 5 1 383

Forrás: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva római katolikus egyházközségek egyházi anyakönyvei.
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5. táblázat A harmadik nemzedék életútjainak jellemzői a két egyházközségben

Életút típusok
Fiúk Lányok Együtt

N % N % N %

A: Meghalt <15 év 1013 52,9 884 50,1 1897 51,6
B: Meghalt >15 év 113 5,9 54 3,1 167 4,5
C: Elvándorolt 229 12,0 250 14,2 479 13,0

D: Házasságot kötött, utód nélkül 124 6,5 96 5,4 220 6,0
E: Reprodukciót biztosító utód 437 22,8 479 27,2 916 24,9

A+B+C+D+E 1916 100,0 1763 100,0 3679 100,0

Forrás: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva római katolikus egyházi anyakönyvei.

6. táblázat A második nemzedék családjainak a született és a demográfiai reprodukciót biztosító
gyermekek száma szerinti eloszlása a két egyházközségben

Szülések száma A demográfiai reprodukciót biztosító gyermekek száma 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Összesen

0 87 87
1 42 7 49
2 22 9 5 36
3 30 15 10 3 58
4 10 22 3 5 1 41
5 11 17 15 6 49
6 17 12 15 8 1 2 55
7 16 15 20 17 4 2 74
8 7 13 15 3 7 2 1 48
9 4 15 22 12 8 3 64
10 3 7 10 15 6 1 1 43
11 2 7 6 11 4 5 1 36
12 1 4 5 3 2 1 1 1 18
13 1 2 1 2 6
14 1 1
15 0
16 1 1
17 1 1

Összesen 252 144 128 87 33 18 3 1 1 667

Forrás: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva római katolikus egyházi anyakönyvei.
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Családok és nemzedékek...

7. táblázat A 4 és 7 gyermekes családok leszármazottainak életútja a népességreprodukciót megvalósító
utódok száma szerint a két egyházközségben. Az első nemzedék házasságai

Életút jellemzők
Reprodukciót megvalósító utódok száma Reprodukciót megvalósító utódok száma 

0 1 2 3 4 Összesen 0 1 2 3 4 5 6 7 Összesen

A típus 19 25 11 8 0 63 5 51 29 33 15 8 0 0 141
B típus 1 5 2 0 0 8 0 3 5 6 1 1 0 0 16
C típus 9 6 2 0 0 17 1 3 9 6 1 4 1 0 25
D típus 3 6 1 1 0 11 1 3 2 7 1 1 0 0 15
E típus 0 14 16 27 1 58 0 10 18 39 24 35 6 0 132

Gyerekek száma 32 56 32 36 1 157 7 70 63 91 42 49 7 0 329

Testvércsoportok 
száma 8 14 8 9 1 40 1 10 9 13 6 7 1 0 47

Forrás: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva római katolikus egyházi anyakönyvei. 

8. táblázat A 4 és 7 gyermekes családok leszármazottainak életútja a népességreprodukciót megvalósító
utódok száma szerint a két egyházközségben. A második nemzedék házasságai

Életút jellemzők
Reprodukciót megvalósító utódok 

száma Reprodukciót megvalósító utódok száma

0 1 2 3 4 Összesen 0 1 2 3 4 5 6 7 Összesen

A típus 28 41 5 4 0 78 69 50 79 43 11 2 0 0 254
B típus 0 5 0 0 5 10 8 5 5 1 0 0 29
C típus 7 12 1 1 0 21 27 26 14 12 1 1 0 0 81
D típus 5 8 0 0 0 13 6 6 2 8 0 0 0 0 22
E típus 0 22 6 15 1 44 0 15 40 51 16 10 0 0 132

Gyerekek száma 40 88 12 20 1 161 112 105 140 119 28 14 0 0 518

Testvércsoportok 
száma 10 22 3 5 1 41 16 15 20 17 4 2 0 0 74

Forrás: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva római katolikus egyházi anyakönyvei. 
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