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A felmérésből kiderül, hogy a 
székelyföldi lakosság termé-
szetes fogyása (fi gyelmen 

kívül hagyva a vándorlási folyamato-
kat) 2019 első háromnegyed évében 
23,3 százalékkal alacsonyabb, mint 
amit 2018 ugyanezen időszakában 
mértek. Míg a 2018-as év első három-
negyed évében 881 fő volt a születé-
sek és elhalálozások különbségéből 
adódó népességfogyás, addig 2019 
ugyanezen periódusában ez 676 fő 
volt. Ehhez képest erdélyi viszony-
latban a természetes fogyás mind-
két időszakban csaknem teljesen 
azonos, több mint 12 ezer fős hiányt 
regisztráltak mindkét év első kilenc 
hónapjában. A Székelyföldön kötött 
házasságok száma szintén csökkenő 
tendenciát mutat, azonban a vissza-
esés kisebb mértékű, mint a többi 
erdélyi régióban.

Marosszékkel vagy anélkül?

Bár a közleményben következetesen 
Székelyföldre hivatkoznak, a szöveg-
ből kiderül, hogy a felmérés egyedül 
Hargita és Kovászna megye lakossá-
gát érinti. Székelyföld területi határát 
illetően a szakemberek/politikusok 
között jelenleg nincs konszenzus. 
Az Erdélystat weboldalán összegzett 
felmérés a régió úgynevezett leszű-
kítő defi níciós kísérletét alkalmaz-
za, ami Székelyföld alatt egyedül a 
két székely többségű megyét érti, 
fi gyelmen kívül hagyva a történelmi 
Székelyföldhöz tartozó, máig jelen-
tős magyar lakossággal bíró egykori 
Marosszék területét. A kolozsvári Ki-
sebbségkutató Intézet Székelyföldet 

mint turisztikai régiót vizsgáló köte-
te a történelmi régió mára kérdésessé 
vált területeire is kitér. Ilyen például 
a magyar többségét már a XIX–XX. 
században elveszítő, területileg is 
elkülönülő Aranyosszék, a valami-
kor Gyergyószékhez tartozó, mára 
Neamț megyéhez csatolt települések, 
a Bákó megyéhez került Kóstelek, 
vagy Gyimesbükk, a Maroshévíz kör-
nyéki vegyes falvak, az elmúlt évti-
zedekben román többségűvé lett Ma-
rosvásárhely és vonzáskörzete. Ide 
sorolható ugyanakkor Maros megye 
területének kétharmada, a bodza-
fordulói románság, vagy a Kovászna 
megyéhez csatolt, Olt menti, immár 
többségében román ajkú cigányok 
lakta Hídvég és Előpatak, amelyek 
korábban nem képezték a történelmi 
régió részét, de mára a három székely 
megye területén találhatók. A tanul-
mány összegzésképpen megállapít-
ja, hogy a régiósítási törekvések célja 
a magyar többségű területek közös 
egységbe szervezése. S amennyiben 
a régióépítés megyei szintű együtt-
működésként valósul meg, a legége-
tőbb kérdést Maros megye csatlako-
zási szándékában látja. A statisztikai 
hozzáférést nyilván megkönnyíti a 
megyei bontás, mégis egyáltalán 
nem mindegy, melyik az a Székely-
föld, amelyre vonatkozóan megálla-
pításokat fogalmazunk meg. A több-
ségében román és cigány lakosságot 
magában foglaló Maros megyét be-
leértve, vagy leválasztva? A Székely 
Nemzeti Tanács által elfogadott, a 
régió határait kijelölő statútumban 
például az egykori Marosszék nyu-
gati határát képező úgynevezett 

Székely-Mezőség vegyes falvai is sze-
repelnek, úgymint Mezőbánd, Mező-
sámsond vagy Mezőcsávás.

Hogy a székelyföldi lakosság ked-
vezőbb népesedési trendjeit megért-
sük, érdemes korábban végzett, hosz-
szabb távú kutatások eredményeit is 
elővenni. A 2002-es és 2011-es statisz-
tikai adatokat összevetve Kiss Tamás 
és Barna Gábor tanulmányában az 
erdélyi magyar népesedést összetett 
módon elemzik, meglátásuk szerint 
ezt három tényező befolyásolja: a ter-
mészetes népmozgás (erről tudósít az 
Erdélystat decemberi közleménye), a 
migráció és az asszimiláció. De hogy 
túl messzemenő következtetéseket ne 
vonjunk le a mérséklődő természetes 
fogyásból, érdemes egy pillantást vet-
ni az adatok etnikai bontására.

Etnikai bontásban

A népszámlálási adatok a romák vo-
natkozásában köztudottan megbíz-
hatatlanok, a hivatalos számsorok és 
a mindennapokban romáknak tekin-
tettek között óriási szakadék tátong. A 
felmérés szerint a magukat romának 
vallók számához viszonyítva az ön-
kormányzatok háromszor több cigány 
lakosról adtak hírt. Az önkormányzati 
becslések alapján 2011-ben Hargita 
megye lakosságának 7,5 százaléka te-
kinthető romának, ami közel 23 ezres 
népességet jelöl, Kovászna megyében 
ugyanez az arány 13,5 százalék, ami 
majdnem 28 ezer főt jelent. A kutatás 
itt az egykori Marosszékkel számít, 
azonban csak a magyar dominanci-
ájú településekkel, Marosvásárhely 
és vonzáskörzetét nem számolva ide. 

Az így számított Marosszék esetén is 
a lakosság 16,8 százalékát becsülték 
romának, ami több mint 21 ezres né-
pesség. Az ilyenképpen körülhatárolt 
Székelyföldön a romák tényleges ará-
nya 2011-ben 11,3 százalék, mintegy 
72 ezer fő. A romák legkevésbé Gyer-
gyóban, Erdővidéken és Marosszéken 
vallották magukat magyarnak, a töb-
bi székely szék területén a romának 
tekintett lakosság körében 70–90 
százalék körüli a bevallottan magyar 
nemzetiségű. Ha a romák környeze-
tüknél nagyobb arányú természetes 
szaporulatát fenntartjuk, mára a szé-
kelyföldi romák 12–13 százalék körüli 
arányáról beszélhetünk, bármelyik 
régiómegjelöléssel is élünk az említet-
tek közül. 

Az elvándorlás hatása

Az Eurostat legutóbbi migrációs 
adatai szerint hárommillió román 
állampolgár tartózkodik valamelyik 
európai uniós országban, amivel a 
28 tagország közül magasan a legna-
gyobb kibocsátó ország vagyunk. Az 
elvándorlás tendenciái Székelyföldet 
sem hagyták érintetlenül, azonban 
ez a régió az évezred első évtizedé-
ben más romániai régiókhoz képest 
pozitívabb mérleget mutatott. Az el-
vándorlás által leginkább Moldva és 
Dél-Erdély volt érintett.

Az asszimiláció hatása

Az asszimiláció magyar népesség-
re gyakorolt hatása nem meglepő 
módon elsősorban a szórványban 
élőket érinti. A tanulmány szerint az 
asszimilációból adódóan Dél-Erdély 
egyes megyéiben megegyező termé-
kenység és korstruktúra esetén is 
egyharmaddal lenne kevesebb a szü-
letési arányszám, mint Székelyföl-
dön. A vizsgált időszakban Kovászna 
és Hargita megyében a magyar–ma-
gyar házasságok aránya 95 százalé-
kos, és az elenyésző számú vegyes 
családokban a kiegyenlített szocia-
lizációnak köszönhetően nincs asz-
szimilációs veszteség. A két székely 
többségű megyében a viszonylag 
kismértékű fogyás elsősorban annak 
köszönhető, hogy a népesség kevés-
bé elöregedett, és hogy a Nyugat-Eu-
rópa felé vezető migrációba kevésbé 
kapcsolódtak be.

Kovászna megye népmozgásos 
egyenlegére utalva a tanulmány 
egyértelműen megfogalmazza, hogy 
az a roma népesség tényleges arány-
számával hozható összefüggésbe. Ha 
a lakossági adatokat nem árnyaljuk, a 
számok mögött meghúzódó társadal-
mi folyamatok láthatatlanok marad-
nak és nem bírnak magyarázóerővel. 
A későbbi elemzések bizonyára fényt 
derítenek majd e különbségekre is.

Van okunk a bizakodásra
Javuló demográfi ai mutatók Székelyföldön?
• Az elmúlt hetekben a 
sajtó nagy teret szentelt 
az Erdélystat legújabb 
közleményének, amelyben 
Székelyföld lassuló üte-
mű fogyásáról és pozitív 
népesedési trendekről 
számolnak be. Mivel a 
régió a köztudatban álta-
lában homogén tömbként 
jelenik meg, az elemzés 
ebben a formában önkény-
telenül azt sugallja, hogy 
a székelység demográfiai 
mutatói erdélyi viszony-
latban kiemelkedők. De 
vajon milyen társadalmi 
folyamatok húzódnak meg 
a számok mögött? És egy-
általán melyik Székely-
földről beszélünk?

Mégsem omlunk össze, mint egy legóvár? Kiderül... ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y
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