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1. Kérdésfeltevés 
 

A disszertáció témája az Udvarhely vármegyei Havasalja kistérség falvaiban a 19. 

század második felében lezajlott demográfiai változás. A vizsgálat alapvetően kettős 

célkitűzésnek próbál megfelelni. Egyfelől annak a kérdésnek a megválaszolására törekszünk, 

hogy a kistérség falvainak – kiemelten pedig Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva (ma 

Hargita megye, Románia) – népessége egyéni, családi és közösségi szinten milyen 

demográfiai válaszokat adott az archaikus gazdasági szerkezettel és tőkeszegénységgel 

jellemezhető gazdasági környezetben. Másfelől, a demográfiai differenciák vizsgálatán 

keresztül megpróbáljuk feltárni a falusi családok társadalmi és demográfiai reprodukciójának 

mozgatórugóit. Összességében, a dolgozatban azoknak a stratégiáknak a feltárására 

vállalkozunk, amelyek mentén a székelyföldi települések lakói saját életstruktúráik 

folyamatosságának, megújításának és reprodukciójának biztosítása érdekében cselekedtek, és 

a változásokhoz alkalmazkodtak. A dolgozat általános kérdésfeltevése, hogy átalakulásban 

levő falusi közösségekben melyek azok az utak, amelyeket az egyének a számukra fennálló 

lehetőségek közül kiválasztanak, figyelembe véve korábbi élettörténetüket, családi 

kontextusaikat, társadalmi környezetüket és saját egyéni elvárásaikat. 

A téma vizsgálata több szempontból is fontossággal bír. Először is, a Havasalja 

kistérség falvaiban a 19. század második felében lezajlott demográfiai változások 

megrajzolása az országos- és vármegyei léptékű feldolgozásokból származó ismereteink 

gazdagodását és árnyalását ígéri. A szentegyházasfalvi és kápolnásfalvi római katolikus 

egyházi anyakönyvek adataiból rekonstruált egyéni és családi élettörténetek mikro-

demográfiai elemzése a demográfiai viselkedés ok-okozati összefüggéseinek feltárása révén 

lehetővé teszi a demográfiai átalakulás mélyebb megértését. Másodszor, a rekonstruált 

élettörténeti adatok időbeni mélysége és gazdagsága lehetőséget nyújt arra, hogy a falusi 

családok működésében a nemek és nemzedékek közötti, illetve nemzedékeken belüli 

kapcsolatok jellemzőit jobban megismerhessük. 

A disszertáció a család- és népességtörténet kérdésfelvetéseivel a székelyföldi falusi 

társadalmak gazdaság- és társadalomtörténetével foglalkozó kutatásokhoz szeretne 

becsatlakozni. A korszak gazdaság- és társadalomtörténeti feldolgozásai a 19. század második 

felére teszik a hagyományos közösségek bomlását, melynek okait a növekvő állami 

beavatkozásban, a közföldek határszűkülésében és funkcióvesztésében, valamint a házi-ipari 

termékek piacainak megszűnésében látják (Egyed 1975; Egyed 1981; Imreh 1993; Szász 

1987; Venczel 1937; Venczel 1942). A gazdasági válságra adott egyértelmű választ az 
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elvándorlásban azonosítják. A jelenség részletesebb leírását, elméleti keretbe foglalását 

Venczel József végezte el, aki az elvándorlást a gazdasági erőforrások beszűkülésével 

magyarázta, és a túlnépesedési válságra adott reakcióként szemlélte. Ezek a munkák 

elsősorban aggregált adatok feldolgozásán alapulnak, és makroszinten vizsgálják a 

demográfiai jelenségek és a gazdasági krízisek közötti összefüggéseket. Hiányoznak azonban 

az olyan mikroközösségi szintű feldolgozások, amelyek a külső (itt gazdasági) hatások által 

kiváltott válaszlépéseket kisközösségi, családi és egyéni szinten vizsgálnák. A 19. század 

végi, 20. század eleji demográfiai realitások jobb megértését remélhetjük azáltal, hogy a 

vándorlás mellett a házasodást, a halandóságot, és a termékenységet is a vizsgálat tárgyává 

tesszük.  

 Az alábbi munka szerves részét képezi egy nagyobb népesedéstörténeti kutatásnak, 

amely a kárpát-medencei demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli 

különbségeinek feltárására törekszik.1 A kutatás makro- és mikroszinten részben megyei, 

részben településszintű demográfiai adatok segítségével próbálja a demográfiai viselkedés 

térszerkezetét megragadni, regionális és lokális demográfiai rendszereket elkülöníteni. A 

makroelemzés során kiválasztott néhány település anyakönyvi mikroelemzésével pedig a 

feltárt különbségek értelmezésére törekedik. Az alábbi dolgozatban a mikro-demográfiai 

vizsgálat kerül hangsúlyosan előtérbe. Ennek ára van: a mikrovizsgálati megközelítésmódból 

fakadóan vállalnunk kell a kutatás behatároltságát. Összességében azonban azt várjuk, hogy 

esettanulmány jellege ellenére a jól fókuszált kutatás jelentős mértékben bővítheti az 

ismereteinket a széleskörű és általános folyamatokról.  

A dolgozat három nagyobb részből áll. A települések és a források valamint a 

módszerek bemutatását követően a testvértelepülések szintjén megragadható demográfiai 

átalakulást mutatjuk be. Az elemzés hangsúlyát a lokális és mikro-regionális demográfia 

összetevőinek bemutatására helyeztük. A fellelhető népszámlálási adatok felhasználásával, 

valamint az egyházi anyakönyvi adatok nem nominatív módon történő feldolgozásával 

azonosítottuk a korabeli demográfiai rendszer legfontosabb alkotó elemeit. 

A dolgozat második részében a család képezte a vizsgálat fókuszát. A családot 

igyekeztünk az egyén szempontjából is meghatározni. A háztartások szerkezeti leírása mellett 

megvizsgáltuk, hogy milyen háztartási és rokonsági kontextus jellemezte az egyének helyzetét 

a saját életútjuk folyamán. Külön fejezetben vizsgáltuk a falusi társadalmak demográfiai 

                                                 
1 Az OTKA által támogatott kutatás címe: Demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli 
differenciái a 19-20. századi Magyarországon. A kutatás irányítója Őri Péter.  



 5 

reprodukcióját, ahogyan az a helyben alapított családok demográfiai folytonosságában 

megragadható.  

A dolgozat harmadik részében az egyéni dimenziót helyeztük előtérbe. A családi 

reprodukció demográfiai aspektusainak jobb megértése érdekében az egyéni életszakaszokra 

fordítottuk figyelmünket, és részletesen megvizsgáltuk a településeken élt emberek életének 

nagyobb fordulópontjait: a csecsemő- és gyerekhalandóságot, a felnőtté válást és 

házasságkötést, a gyerekvállalást, majd a megözvegyülést és az esetleges újraházasodást. 

Ezzel a szükségképpen leegyszerűsítő vázlattal azokra a töréspontokra irányítottuk a 

figyelmet, amelyek az egyének életútját meghatározták. Először a fordulópontok időzítését 

azonosítottuk, majd megvizsgáltuk azokat a tényezőket, amelyek leginkább magyarázzák a 

demográfiai differenciákat. 

 

 

2. A vizsgált egyházközségek 
 

Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva egymással szomszédos települések. A mai 

Románia területén, Belső-Erdély keleti részén, a Hargita-hegység vonulatának déli lábánál, 

mintegy 860 méteres tengerszint feletti magasságban találhatók. A vizsgált terület a korszakban 

az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. A korabeli Erdély gazdasági központjaitól távol fekvő, 

úgynevezett peremterületi falvak. Népességük az 1900-as évben együttesen elérte a 4000 főt. 

Lakosaik többsége a római katolikus felekezethez tartozott. A földrajzi közelség (2 km) és az 

erdélyi fejedelmektől kapott közös kiváltságaik következtében a két falu története szorosan 

összefonódott: 1838-ig egyetlen egyházközséget, 1876-ig pedig egyetlen közigazgatási 

egységet alkottak. 

A térség 19. századi történetének fontos fejleménye a települések közelében található 

vasérclelőhelyek felfedezése és a vasérc kitermelésének megindítása. Ennek köszönhetően az 

1850-es években a településektől néhány kilométerre Szentkeresztbánya néven ipari telep jött 

létre, amely napszámos munka és fuvarozás révén kiegészítő kereseti lehetőségeket teremtett 

a helybeliek számára. Az itteni bányászat a korabeli pénzügyi és infrastrukturális viszonyok 

következtében azonban alapvetően kisléptékű vállalkozás maradt.  

A zömében kisbirtokos falusi családok megélhetését a közösségi – később 

közbirtokossági – tulajdonú erdőkben végzett fakitermelés, fafeldolgozás és a külterjes 

állattenyésztés biztosította. Az 1895. évi összeírás szerint az erdő- és legelőterület a két 

település teljes területének mintegy 56%-át jelentette. Ez a terület jelentős részben 
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közbirtokossági tulajdonként működött. A közösségi birtoklási forma a közösségen belüli 

vagyon megoszlásának mechanizmusaként egyfajta védőháló szerepet töltött be a gazdasági 

egyenlőtlenségekkel szemben. A közbirtokossági erdőkben végzett fakitermelés és 

feldolgozás házi ipari keretek között történt, amely az egymással rokoni kapcsolatban álló 

családok szoros együttműködését igényelte. A testvérek és közeli rokonok által közösen 

üzemeltetett, vízi meghajtású fűrészek száma az 1909. évi kataszter szerint elérte a 100-at. A 

belső-erdélyi gazdasági fejlődés megnövelte a faáruk iránti keresletet. Az építkezésben és a 

mezőgazdaságban felhasználható faárut a szentegyházasfalvi és kápolnásfalvi családok 

férfitagjai szekereken szállították a mezőgazdasági szempontból fejlett és városiasodott dél-

erdélyi régiók felé. A zömében kisbirtokos gazdák bérmunkát ritkán alkalmaztak, földjüket 

maguk és családjuk munkaerejével művelték, a családtagok viszont rendszeresen vállaltak 

bérmunkát, hogy az évi gabonaszükségletet fedezni tudják. A lányok kora serdülőkortól 

kezdve az erdélyi szász városok – Medgyesen, Szebenben, Segesváron – polgárosult 

családjainál szolgáltak.  

 

 

3. Források és módszerek  
 

A demográfiai jelenségek jellemzőinek leírása mellett a dolgozat hangsúlyosan a 

demográfiai viselkedéseket meghatározó egyéni és családi tényezők vizsgálatára törekedtünk. 

Mindezt a családrekonstitúciós módszerrel létrehozott adatok többváltozós statisztikai 

elemzésével valósítottuk meg. A természetüknél fogva mikroszintű és hosszmetszeti adatok 

többváltozós statisztikai elemzésével a nemzetközi család- és népességtörténeti kutatások új 

irányvonalainak a magyar történeti szakirodalomban történő meghonosítására tettünk 

kísérletet. 

A dolgozat legfontosabb forrásait az 1830 és 1943 közötti időszak szentegyházasfalvi 

és kápolnásfalvi egyházi anyakönyvek képezték, amelyek adataiból épült fel az elemzés 

alapjául szolgáló számítógépes adatállomány. A Louis Henry és Michel Fleury által 

kidolgozott családrekonstitúciós módszer alapelveit követve és a számítógépes adatkezelési 

technikák nyújtotta lehetőségeket kihasználva, hosszas és időigényes rekord-összekapcsolási 

műveletek során sikerült rekonstruálnunk a családok és az egyének élettörténeteit. 

A családrekonstitúció megvalósítása a Myron P. Gutmann, David S. Reher és 

szerzőtársai által leírt fél-automatikus módon történt. A számítógép az adatok rendezésében – 

raktározásában, sorozatba rendezésében, szűrésében – segített, a rekordok összekapcsolásának 
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komplex módszere viszont alapvetően az emberi tényezőn alapult. A számítógép 

használatával sikerült eltávolítani a családrekonstitúció legtöbb időt felemésztő részét: az 

újrarendezést és a másolást. Az adatkezelés lehetővé tette az információk könnyű 

reprodukcióját, javítását, rendszerezését és válogatását. A rekordok összekapcsolása azonban 

manuálisan módon történt.  

A családrekonstitúciós adatok legfőbb gyengéje, hogy nincsenek vándorlási adataink, 

következésképp nem ismerjük a kockázat alatti népességet. A demográfiai elemzés 

szempontjából alapvető fontosságú, hogy információkkal rendelkezzünk arról, hogy egy adott 

személy mikor van jelen a településen. Legfontosabb információink: az egyén 

megfigyelésének kezdete (születés, bevándorlás) és vége (elvándorlás, halál).  

Az általunk követett módszer szerint kizárólag azokat a családokat vizsgáltuk, 

amelyek a két település egyikén történő házasságkötéssel jöttek létre, illetve amelyek hosszú 

időn keresztül többé – kevésbé stabil családoknak tekinthetők. Ez utóbbi kritérium teljesülését 

voltaképpen a házaspárok halálozási időpontjának ismeretében határoztuk meg. Azt 

feltételeztük tehát, hogy azok a családok, amelyek formálódásának – házasságkötés – és 

megszűnésének – házaspárok halálozása – időpontja a helybeli anyakönyvekben 

megtalálható, többé-kevésbé stabil, tehát kockázat alatti népességnek tekinthető. Az elemzés 

módszertani szempontból gyenge pontja az adatok úgynevezett baloldali csonkolása – vagyis 

mindazon családok kizárása az elemzésből, ahol a szülők házasságkötési időpontját nem 

ismerjük. Ennek következménye, hogy a vándorló családok kimaradtak az elemzett mintából. 

Az alkalmazott statisztika utóbbi években tapasztalt fejlődése ugyanakkor megnyitotta 

az utat a rendelkezésünkre álló családrekonstitúciós adatok eredményesebb felhasználása 

előtt. A lehetőségek bővülését azoknak a statisztikai technikáknak az elterjedése hozta, 

amelyeket összefoglaló néven eseménytörténeti elemzésnek (event history analysis) 

nevezünk, és amelyek lehetővé teszik a halandósági tábla információinak és a regressziós 

elemzésnek az összeegyeztetését.   

Ez a módszer azokra a statisztikai technikákra alkalmazott általános kifejezés, amelyek 

segítségével az egyén élettörténetének változásait leíró adatok elemezhetők. A módszer a 

halandósági tábla egyfajta kiterjesztésének is tekinthető, amelynek keretében lehetővé válik a 

többváltozós regressziós elemzés. Elemzésünk alapegysége az egyén. Ez azt jelenti, hogy a 

családot mindig az egyén szemszögéből vizsgáltuk. Ilyen módon lehetővé vált a folyamatosan 

változó kontextusok azonosítása és figyelembe vétele. A családrekonstitúciós adatok 

jellegéből következően a háztartási kontextus figyelembe vételére nem volt lehetőségünk. 

Ennek hiányában a kétgenerációs családot tekintettük az egyén elsődleges kontextusának. 
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4. Eredmények 
 
4.1. Népesedési folyamatok 
 

Az elemzés első részében a 19. század második felében bekövetkezett népesedési 

folyamatokat vizsgáltuk. Az elemzés hangsúlyát a lokális és mikro-regionális demográfia 

összetevőinek bemutatására helyeztük. A fellelhető népszámlálási adatok felhasználásával, 

valamint az egyházi anyakönyvi adatok nem nominatív módon történő feldolgozásával 

azonosítottuk a korabeli demográfiai rendszer legfontosabb alkotó elemeit. A hegyvidéki 

falvak olyan peremterületeknek bizonyultak, ahol az emberi terjeszkedés lehetőségei 

korlátozott módon ugyan, de továbbra is adottak voltak. A két testvértelepülés 

népességszámát mérsékelt növekedés jellemezte. A demográfiai átmenet előtti hagyományos 

demográfiai világ meghatározó maradt a vizsgált időszak végéig. A nyers születési 

arányszámok és a Princeton-féle vizsgálatban használt termékenységi mutatók értéke 

mindegyik népszámlálás alkalmával magasnak bizonyult. Ezekben a falvakban, ahol a 

házaspárok számára nagyobb lehetőség mutatkozott gyerekeik jövőjének helyben történő 

megteremtésére, a gyerekvállalási kedv is hangsúlyosabb volt, mint a megye gazdasági 

erőforrásokban szegényebb településein. A magas születésszám által kiváltott dinamikus 

népességnövekedést az elvándorlás és a halandóság fékjei szabályozták. A viszonylag 

kedvező halandósággal jellemezhető évtizedekben a fokozódó demográfiai nyomást az 

elvándorlás csökkentette. A válságos halandóság időről időre visszatért a 19. század 

folyamán. A század kilencedik évtizedében egy több évig tartó epidemiológiai válság 

tizedelte a két falu népességét, amelynek jelenléte elsősorban a kedvezőtlen higiéniai 

viszonyokra, a közegészségügyi viszonyok elmaradottságára és a zsúfolt lakáskörülményekre 

vezethető vissza. A járványos megbetegedések elsődleges áldozatai a kiskorú gyerekek 

voltak.  

 

 

4.2. Családok és háztartások  
 

A dolgozat második részében a család képezte a vizsgálat fókuszát. Az 1868. évi 

egyházi lélekösszeírások adatait felhasználva bemutattuk a háztartások és a családrendszer 

legfontosabb jellemzőit. A háztartások vizsgálatában a háztartásra és az egyénre irányuló 

elemzési perspektívát egyaránt érvényesítettük. A háztartásszerkezeti tipológia bemutatása 
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egyértelművé tette az egyszerű családos háztartások dominanciáját a két egyházközségben, 

ugyanakkor pedig felhívta a figyelmet az egyéb háztartásszerveződési formák – sajátosan a 

kiterjesztett és többcsaládos háztartástípusok – meglehetősen magas arányára is. A két 

egyházközségben a háztartások több mint 70%-át a kiscsaládos háztartások alkották, vagyis a 

nem házas gyerekekkel együtt élő házaspárok. A két egyházközség népességének közel 

egyharmada bonyolult szerkezetű – kiterjesztett vagy többcsaládos – háztartásokban élt. A 

fölfelé kiterjesztett és a többcsaládos háztartások a törzscsaládos háztartás- és 

családszerveződés működésére utaltak. A háztartásszerveződés legfontosabb funkciója a 

kölcsönös támogatás és az időskori elszigeteltség elleni védelem volt. A legtöbb háztartásnak 

szembe kellett néznie a családi ciklus kezdeti szakaszában a háztartásra nehezedő kedvezőtlen 

gazdasági helyzettel, ugyanakkor azonban a legtöbb háztartás sikeresnek bizonyult a 

sérülékenyebb családtagok védelmében, vagyis a törzs-család szerveződési forma 

megakadályozta a sérülékeny háztartástagok elszigetelődését.  

 

 

4.3. A család mint rokoni hálózat 
 

Az egyházi lélekösszesírások és az egyházi anyakönyvek adatainak összekapcsolása 

lehetővé tette, hogy az 1868-ban a településen élt személyek legfontosabb rokoni kapcsolatait 

rekonstruáljuk. Az egyházi anyakönyvek információi az egyén felmenőinek 

rekonstrukciójában segítettek, amely által lehetővé vált egy adott pillanatra vonatkozóan a 

rokoni kapcsolatok megrajzolása. Kérdésünk arra irányult, hogy miként változott az 

„elérhető” rokonok konfigurációja az egyén életútja folyamán, vagyis hogyan változott azon 

rokonok száma, akiknek a támogatására az egyén életútja különböző szakaszaiban 

számíthatott.  

A fejezet eredményei – a korábbi eredményekkel összhangban – alátámasztották azt a 

megállapításunkat, miszerint a családi struktúrák – legyen szó a háztartásról vagy a rokoni 

hálózatról – az egyén életútja folyamán módosultak. Gyerekkorban az egyén nagy létszámú 

háztartásokban élt, amelyekben körülvették szülei, testvérei, esetenként pedig a nagyszülők 

és/vagy nagybácsik/nagynénik is. A felnőttkorba történő belépést a háztartásméret csökkenése 

és a testvércsoportok együttélési formáinak bomlása jellemezte. A testvérekkel való 

együttélést fokozatosan a leszármazottak jelenléte váltotta fel. A felnőttkorba történő belépés 

ugyanakkor a felmenők fokozatos elvesztésének megtapasztalását is jelentették. A 20–24 év 
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közötti férfiak és nők közel 50%-a megtapasztalta legalább az egyik szülő elvesztését. Az 50. 

életév felett legalább az egyik szülő jelenléte már csak kevesek kiváltságának bizonyult.  

A testvéri kapcsolatok alapját képezték azoknak a rokonsági frontoknak, amelyek a 

korai és általános nupcialitással jellemezhető falvakban kialakultak. Az édestestvérek 

jelenléte meghatározó volt az egyén életútja folyamán. Az egyén számára a településen 

elérhető testvérek száma az életút előrehaladtával párhuzamosan csökkent, de a 60 év feletti 

személyek testvéreinek száma átlagosan így is meghaladta az egy főt. 

A közeli rokonok közül a szülők elvesztésével párhuzamosan a felnövekvő gyerekek 

jelenléte vált meghatározóvá. A családapák és családanyák tapasztalatában az eltérő 

házasodási életkor differenciáló tényezőt jelentett. A nők esetében a korai házasság egyben a 

korai gyerekvállalást is jelentette, amely összességében azt jelentette, hogy a családi életciklus 

átmeneteit a nők férjeiknél átlagosan 4-5 évvel korábban megtapasztalták. A reproduktív 

életszakasz végén vállalt gyerek biztosították a támaszt időskorú szüleik számára. A nemek 

szerinti eltérő házasságkötési életkor és a házasságot követő virilokális és neolokális 

lakóhelyválasztás következtében az időskori támaszt leginkább a legfiatalabb fiúgyerekek, 

illetve azok házastársai biztosították az idős szülők számára. A szűkebb és tágabb családhoz 

tartozó rokonok kiterjedt hálózata azt tanúsította, hogy az egyének időskori elszigeteltségről 

sem a szűkebb családi körben, sem a tágabb család esetében nem beszélhetünk.  

 

 

4.4. A családok demográfiai reprodukciója 
 

A negyedik fejezet a székelyföldi havasalji családok reprodukciójának fontosabb 

demográfiai aspektusait vizsgálta. A fejezet a genetika tudományban elterjedt „eredményes 

gyerek” – vagyis a helyi közösség keretei közötti reprodukcióhoz hozzájáruló gyerek – 

fogalmának alkalmazásával új megvilágításba helyezte a családi reprodukció kérdéskörét. A 

francia és kanadai család- és népességtörténészek által is alkalmazott módszer segítségével 

megvizsgáltuk, hogy az egyes szülői nemzedékek leszármazottjainak hány százaléka járult 

hozzá – a helyi közösség keretei közötti házasságkötéssel és gyerekvállalással – a következő 

nemzedék létrejöttéhez. Továbbá a reprodukcióban „eredményes” gyerekek szüleire 

fókuszálva megvizsgáltuk, hogy ez utóbbi csoport milyen arányt képviselt a szülői 

nemzedékhez tartozó házaspárok között.  

Az eredmények a vizsgált havasalji népességek demográfiai folytonosságát és 

stabilitását hangsúlyozzák. A magas csecsemő- és gyerekhalandóságot túlélő gyerekek 
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legnagyobb részének társadalmi nemtől függetlenül sikerült a helyi közösség keretei között 

családot alapítania és gyereket vállalnia. A legfiatalabb nemzedékeket a leromlott halandósági 

viszonyok erősebben sújtották, mint szüleik nemzedékét. Körükben növekedett az 

elvándorlási hajlandóság is. Mégis mindezek ellenére a vizsgált időszak alatt a fiatalok 

legnagyobb része a szülőfalujában találta meg a későbbi boldogulást. Úgy tűnik, hogy a 

családok gazdasági lehetőségei ebben az időszakban még nem voltak akadályai a gyerekek 

helyben történő családalapításának. A más vidékeken megfigyelt egymást kizáró logika – 

házasság és helyben történő reprodukció egyfelől, végleges nőtlen/hajadon állapot vagy 

elvándorlás másfelől – itt nem, vagy csak nagyon elszórtan létezett. Egy más perspektívában 

viszont azt is mondhatjuk, hogy a magas csecsemő- és gyerekkori halandóság a gyerekek 

közötti későbbi versengés „megoldásában” segített. 

 A szülői nemzedékekre fókuszáló vizsgálat jelentősen árnyalta a fenti eredményt. 

Elsősorban azáltal, hogy rámutatott a családi reprodukcióban tapasztalható 

egyenlőtlenségekre. A nemzedékről nemzedékre történő reprodukció folyamatának alapvető 

jellemzője, hogy a szülői nemzedék egy viszonylag kis csoportja nevelte fel a következő 

nemzedék „eredményes” tagjainak legnagyobb részét. Az elemzés rámutatott továbbá arra is, 

hogy a családi reprodukció leginkább differenciáló tényezőjének a csecsemő- és 

gyerekhalandóság tekinthető. Következésképp a szülői nemzedékek csoportjai reprodukciós 

sikerüket a csecsemő- és gyerekhalandóság különböző mértékű tompításának köszönhették. 

 

 

4.5. Csecsemő- és gyerekhalandóság 
 

Az ötödik fejezetben a vizsgált közösségek legfiatalabb tagjainak életkilátásait 

vizsgáltuk. A csecsemő- és gyerekhalandóság leíró jellegű statisztikáinak ismertetését 

követően megvizsgáltuk azoknak az egyéni, családi, biológiai és közösségi tényezőknek a 

szerepét, amelyek köztudottan összefüggésben állhatnak a csecsemő- és gyerekhalálozás 

kockázatával. A 0–5 év közötti gyerekek életútját szakaszokra bontottuk, és az egyes 

életszakaszokat elkülönítve vizsgáltuk. Célunk arra irányult, hogy a halandóságban szerepet 

játszó biológiai tényezőktől indulva eljussunk a családi, közösségi és társadalmi jellegű 

tényezőkig. 

Az életút kezdetén a társadalmi nem szerepe meghatározónak bizonyult. Az életút első 

fél évében a fiúk a lányoknál sérülékenyebbeknek bizonyultak. A csecsemőkori 

halandóságban érvényesülő nemek szerinti különbségek az életkor előrehaladtával 



 12 

lecsökkentek. A 2. életévtől a fiúkat már jobb életkilátások jellemezték, mint a lányokat, de ez 

a fajta különbség a fiúk javára az 5. életévtől kezdve érvényesült leginkább.  

A halálesetek többsége a családok egy részében csoportosult. A kutatás jelenlegi 

szakaszában még nem ismertek a jelenséget magyarázó mechanizmusok. Azt láthattuk, hogy a 

vizsgált gyerek születését megelőző születési időintervallum terjedelme összefüggésben állt a 

gyerek halálozási kockázatával. Minél rövidebb volt a korábbi születési időintervallum, annál 

nagyobb volt a halálozás kockázata, és fordítva a hosszú születési időintervallumok általában 

alacsonyabb halálozás kockázattal jártak. A családok közötti különbséget ezen a szinten 

legalábbis ebben tudtuk megragadni: a veszélyeztetett gyerekek családjaiban a születések 

rövid időn belül követték egymást. A rövid születési időintervallumok nem tették lehetővé az 

anya szülés utáni felépülését, a megszületett gyerekek között a szűkös szülői erőforrásokért 

folytatott küzdelem hangsúlyosabbá vált, és ez összességében alacsony születési testsúllyal 

való születést és magasabb halálozási kockázatot eredményezett.  

A szülők jelenléte meghatározta a gyerekek továbbélési esélyeit. Az anya jelenléte 

különböző mértékben, de mindenik életszakaszban döntő módon befolyásolta a halálozás 

kockázatát. Az apa jelenléte is fontosnak bizonyult, de hatásának erőssége elmaradt az anya 

jelenlétének hatásától.   

A két település közötti különbségek hangsúlyosak maradtak a vizsgált időszak alatt. A 

nagyobb kiterjedésű és zsúfoltabb lakáskörülményekkel jellemezhető Szentegyházasfalván a 

járványos megbetegedések gyorsabban terjedtek és erősebben sújtották ott a helybéli 

családokat, mint Kápolnásfalván.  

Az időbeli tendenciák tekintetében az adatok a halandóság időszak közepi jelentős 

mértékű romlását, majd lassú javulását mutatták. A 19. század utolsó és a 20. század első 

évtizedében lényeges javulást az 1 hónapos csecsemők és a 2 év feletti gyerekek halandósága 

mutatott.  

 

 

4.6. Családi összetétel, születés és házasságkötés 
 

A dolgozat hatodik fejezetében a hajadon nők és nőtlen férfiak felnőtté válási 

folyamatának egyik fontos fordulópontját, a házasságkötést vizsgáltuk. A házasságkötést nem 

elszigetelt jelenségként tárgyaltuk, hanem a családi jellegű megfontolások komplex 

összefüggésrendszerébe helyeztük. A házasságkötés elemzése során megpróbáltunk 

rávilágítani a családi dinamikák fontosságára. Legfontosabb kérdésfeltevésünk arra irányult, 
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hogy az egyénnek a születési sorrendben betöltött helye, illetve a testvérek és a szülők 

jelenléte milyen módon befolyásolták a helyben kötött házasság valószínűségét, és a 

házasságkötés időzítését.  

 Az elemzés eredményei a családi összetétel hatásának érvényesülését mutatták a 

fiatalok házasságkötési esélyeiben és a házasodási életkorában egyaránt. Az egyén életútját – 

többek között a házasságkötéssel kapcsolatos döntését is – mélyen meghatározták a 

testvéreivel és a szüleivel szembeni kötelezettségek. A hajadon nők és nőtlen férfiak 

házasságkötési esélyeiben és házasodási életkorukban differenciáló tényező erejével bírt az 

egyén születési sorrendben betöltött helye, a testvérek száma, a szülők jelenléte és a születés 

időszaka. Az egyedüli fiúk és lányok a legkedvezőbb házasságkötési esélyekkel bírtak, és a 

legfiatalabb életkorban házasodtak. Az azonos nemű testvérek számának emelkedésével 

párhuzamosan emelkedett az elvándorlás valószínűsége a születési sorrendben alacsonyabb 

sorszámú fiúgyerekek, illetve a születési sorrendben magasabb sorszámú lánygyerekek között.  

Fontos ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy mindezek ellenére, a törzsökös kisbirtokos-

földműves családok felnőttkort megért, leginkább hátrányos helyzetben levő gyerekeik 

mintegy kétharmadának sikerült a két testvértelepülés valamelyikében házasságot kötnie. A 

szülők törekedtek tehát arra, hogy fiaikat és lányaikat a lehetőségekhez képest egyenlő módon 

hozzásegítsék a házasságkötéshez. 

Míg a házasságot kötött fiúgyerekek házasodási életkorát a születési sorrendben 

elfoglalt hely kevésbé befolyásolta, addig a lányok esetében ez utóbbi tényező 

meghatározónak bizonyult. A fiatal lányok születési sorrend szerint házasodtak, amely 

közvetett módon a szülői befolyás érvényesülését bizonyítja.  

A szülők jelentős erőforrásként szolgáltak a gyerekeik számára. A törzsökös 

kisbirtokos családok nagyon szoros társadalmi kapcsolathálót alkotva megteremtették azokat 

a feltételeket, amelyek mentén, a házasság időpontjában örökségként kapott kis parcellák 

egyesítésével és a kölcsönös segítségnyújtás intézményei révén, lehetőség nyílott a fiatalok 

számára a családalapításra.   

 

 

4.7. Termékenység és születésszabályozás 
 

A vizsgált települések élt házaspárok termékenységét bemutató fejezetben arra 

kerestük a választ, hogy a házaspárok gyerekvállalási döntéseikben érvényesült-e a 

szabályozásnak a gyerekvállalás halasztásában megnyilvánuló formája. A születések 
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időzítésének kérdését eseménytörténeti statisztikai modellek segítségével vizsgáltuk. A 

vizsgált mintát leszűkítettük azokra a házaspárokra, akik körében egy adott gyerek születését 

egy újabb szülés követte. Ez utóbbi feltétel érvényesítése a születések időzítésének 

vizsgálatában kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen ezáltal sikerült biztosítani, hogy kizárólag 

a termékeny házaspárok képezzék a gyerekvállalás kockázata alatt álló népességet.  

 A demográfiai szakirodalom szerint a tudatos születéskorlátozás bizonyításának 

nehézsége abból fakad, hogy a fogamzó képesség szerinti különbözőségek rendkívül 

heterogénné teszik a vizsgált népességeket. Ezt a problémát a nő életkorának, a házasságban 

eltöltött évek számának és a házasság keretében a születési intervallum kezdetéig született 

gyerekek számának a figyelembe vételével kezeltük. Egy adott életkorig és adott házassági 

időtartam alatt szült gyerekek száma együttesen tükrözték a fogamzó képesség szerinti 

különbözőségeket. A vizsgált népességnek a fogamzó képesség szerinti és egyéb gazdasági-

társadalmi jellegű különbözőségeinek a pontosabb kiszűrése érdekében a statisztikai 

modellünket a családok szintjén érvényesülő véletlen hatással egészítettük ki. 

 A házasságban eltöltött évek számának és az intervallum kezdetéig született gyerekek 

számának kontrollját követően a születések közötti időintervallumok hosszát jelentős 

mértékben befolyásolta az életben maradt gyerekek száma. Az életben levő gyerekek 

számának emelkedésével párhuzamosan növekedett az újabb fogamzásig eltelt időtartam 

hossza. A családméretnek az időintervallum hosszára gyakorolt hatása a házasságban eltöltött 

évek számának emelkedésével párhuzamosan csökkent, vagyis az életben maradt gyerekek 

számának emelkedése leginkább a házasság első éveiben éreztette az időintervallum hosszára 

gyakorolt negatív hatását. A házasság első évei képezték azt az időszakot, amikor a 

házaspárra a legnagyobb gazdasági teher hárult, részben az idős szülők és nőtlen/hajadon 

testvérek gondozása, részben pedig a még munkaképtelen saját gyerekek eltartása és 

gondozása következtében. Következésképp a házasság első évei jelentették azt az időszakot, 

amikor a házaspárok a gyerekvállalás tudatos halasztásához leginkább folyamodhattak.  

 Az eredmények megerősítették és alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy a 

székelyföldi havasalji házaspárok tudatosan szabályozták termékenységüket. Különösen a 

házasságuk első éveiben ezek a házaspárok gazdasági megfontolás által vezetve a 

gyerekvállalásaik halasztásához folyamodtak. Ezek alapján nagyon valószínűnek tűnik, hogy 

a 19. századi székelyföldi havasalji házaspárok gyerekvállalásai ebben az időben is „ésszerű 

kalkuláción alapuló döntések” voltak. A termékenység szabályozása a gyerekvállalás 

befejezése helyett, inkább annak későbbi időpontra halasztásán keresztül valósult meg. 
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4.8. Megözvegyülés és újraházasodás 
 

A házastárs halála jelentősen befolyásolhatta az életben maradó háztartástagok 

életszínvonalát. A vizsgált településeken az újraházasodás elterjedt reakció volt a házastárs 

elvesztése okozta stressz hatásaival szemben. Az újraházasodás gyakorisága nemzetközi – 

elsősorban nyugat-európai – összehasonlításban is jelentősnek bizonyult. Az egyének számára 

az újraházasodás nyereséggel járhatott, de minden bizonnyal ára is volt. Következésképp nem 

volt elég hozzá az egyéni akarat, hanem az egyénnek a környezete szemében is kelendőnek 

kellett lennie a házassági piacon.  

 Eredményeink megerősítették a téma szakirodalma által már korábban 

megfogalmazott megállapításokat. A társadalmi nem szerepe az újraházasodásban 

hangsúlyos: a férfiak minden életkorcsoportban jóval nagyobb arányban kötöttek újabb 

házasságot. A különbségek az idősebb korosztályokban csökkentek. Az újraházasodási 

hajlandóság az életkor előrehaladtával lineárisan csökkent. Az életkor negatív hatása 

erősebben érvényesült a nők esetében. Az újraházasodás, amennyiben sor került rá, 

viszonylag rövid időn belül követte a házasság megszűnését.  

 A szakirodalomban fellelhető általános megállapításoktól eredményeink egy ponton 

eltérnek. Miközben a nyugat-európai és ázsiai közösségekkel foglalkozó tanulmányok 

evidenciaként kezelik az újraházasodási gyakoriság időbeni csökkenését, amelyet többek 

között a halandóság javulásával, attitűdbeli változásokkal, a helyi házassági piacok 

átalakulásával, a nemi szerepekkel és a család funkciójával kapcsolatos képzetek 

átalakulásával magyaráznak, addig a mi adataink ezt a fajta szekuláris csökkenést nem 

támasztották alá. Az általunk vizsgált – 1840 és 1910 közötti – időszakban az újraházasodási 

hajlandóságnak egyáltalán nem, vagy csak nagyon enyhe csökkenését tapasztaltuk. 

 Magyarázatul szolgálhat erre az a tény, hogy történeti távlatból szemlélve viszonylag 

rövid időtartamot vizsgáltunk. Másfelől pedig azt is látnunk kell, hogy az elemzésben használt 

minta alapvetően mezőgazdaságból élő, településeinkhez kötődő, stabil paraszti rétegekből 

áll. Elképzelhető, hogy a vizsgált időszakban éppen ez a réteg képes a leghosszabb ideig 

őrizni a hagyományosabb demográfiai magatartásformákat. 

 Az újraházasodással összefüggésben álló tényezők vizsgálata során hangsúlyoztuk, 

hogy az életkor és a megözvegyülést követő időszak befolyásolta leginkább a nők és férfiak 

újraházasodását. Mindezek mellett a megözvegyült személyek családi kontextusai is 

meghatározónak bizonyultak. A kiskorú és fiatal felnőtt gyerekek jelenlétére utaló változók a 

demográfiai jellemzők kontrollváltozóként történő bevezetését követően is szignifikáns 
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módon befolyásolták az újraházasodási kockázatokat. Eszerint a megözvegyült házastársra 

nehezedő teher nagysága, amelyet az ellátásra szoruló gyerekek jelenléte mutatott, elsősorban 

a férfiak esetében az újraházasodást ösztönző tényezőnek bizonyult. A teher elviselését 

segítette, következésképp az újraházasodás kockázatát csökkentette a munkaképes korú fiú(k) 

jelenléte. Mindez összefüggésben állhatott az öröklés és tulajdonátadás komplex 

kérdésköreivel is, hiszen a fiatal fiúgyerek jelenlétének hatása a nők esetében bizonyult 

szignifikánsnak. Az újraházasodás hasznos eszköznek bizonyult egy újabb család 

megalapítására, valamint az egyéni és háztartási továbbélés biztosítására. 

 

 

5. Konklúzió és további kutatási feladatok 
 

Jelen dolgozat megpróbálta bemutatni két tipikusan hegyvidéki testvértelepülés 

családjainak demográfiai reprodukcióját. A családrekonstitúciós adatoknak az új statisztikai 

technikák segítségével való feldolgozása új ismeretek megszerzését tette lehetővé, 

egyszersmind pedig igazolta, hogy a családrekonstitúciós adatok felhasználása továbbra is a 

múltban élt családok és népességek vizsgálatára irányuló kutatások nagyon fontos első 

lépésének tekinthető. 

 Jövőbeni kutatási távlatként a kutatás további folytatását látjuk célszerűnek. 

Mindenekelőtt a különböző részvizsgálatokból származó és a jelen dolgozatban bemutatott 

eredmények világosabb feldolgozása és koherensebb formában való összefoglalása 

szükségeltetik. Nagyon fontos lenne a családrekonstitúciós adatokat egyéb forrásanyagokkal 

összekapcsolni, amelyekből a vizsgált népesség társadalmi, foglalkozási és vagyoni 

megoszlására nyerhetünk információkat. Ezáltal pedig a demográfiai differenciák talán egyik 

legfontosabb tényezőjének vizsgálatára nyílna lehetőség. Megfelelő források hiányában az 

anyakönyvek szegényes foglalkozási adatának a felhasználása is megfontolásra érdemes. A 

demográfiai folyamatok hosszú távú átalakulásának kérdése ugyanakkor szinte követeli a 

vizsgálat időhatárainak kiterjesztését a két világháború közötti időszakra. Az így lefektetett 

alapokra építkezve lehetne a földrajzi, gazdasági, társadalmi, politikai értelemben az általunk 

vizsgált településektől eltérő feltételek által jellemezhető települések anyakönyves vizsgálatát 

egy összehasonlító kutatás keretében elvégezni. 
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