
F A L U K U T A T Á S 

„Itt tátong azon mélység, mely mindaddig nemzeti 
koporsó gyanánt tárva fog állani előttünk, mig azt az ön-
ismeret s javulásnak csak jobb emberek által gyakorolt 
szelleme.... bé nem töltik.” Széchenyi István. 

Ö T O L T M E N T I S Z É K E L Y K Ö Z S É G N É P M O Z G A L M A 

A NAGYHAGYMÁSBÓL eredő s a felcsíki szűk medencébe 
alázuhanó Olt felső folyása mentén népmozgalmi szempontból kü-
lön értékelhető egységterületet hat község alkot: Sândominic (SzD), 
Tomeşti (SzT.), Ineu (J.), Cârta (K.), Dăneşti (D.) és Mădăraş (M.). 
Hajdan e községek között a települési terület egysége mellett köz-
igazgatási kapcsoltság is állhatott fenn. A „hatközség havasa” 
legalább is erről tanuskodik. Ma azonban mindenik külön politi-
kai község, s egyházilag is csak K. és J. tartoznak össze. A né-
pesség szempontjából SzD. a legnagyobb település — elszűkült 
folyóvölgyben, az Olt forrásvidékén, gyengén termő határral ; SzT., 
J., K. és D. egymással szorosan egybeépült külön egység, az utóbbi 
három 1922-ig Nagyboldogasszony egyháza keretében szervezetileg 
is összetartozó községcsoport) — táguló, de azért még mindig sze-
gényes táj keretében, akárcsak a legdélibb falu, M. — a tágas, de 
szíkes Sósmező szélén. 

Adataink M. községre nem terjednek ki s így a „hatközség” 
természetes oltmenti egységterületét csak az északibb öt falu szám-
sorában mutathatjuk be. Ez a kényszerítő körülmény azonban tá-
volról sem befolyásolja eredményeink értékét, mert a tanumányo-
zott községek így is minden szempontból mutatják a táj különle-
ges problémáit: 

KÖZSÉG 
Terület 

kat. 
holdak-

ban 

J e l e n l e v ő p o l g á r i n é p e s s é g 1 ) 
KÖZSÉG 

Terület 
kat. 

holdak-
ban 

1869 1880 1890 1900 1910 1920 1929 KÖZSÉG 
Terület 

kat. 
holdak-

ban é v v é g é n 

Sândominic 22.535 3.883 4.161 3.996 4.424 5.391 5.028 5.762 
To meşti 12.774 2.143 2.403 2.381 2.500 2.791 2.317 3.089 
Ineu 8.203 1.646 1.974 1.790 2.142 2.237 2.072 2.303 
Cârţa 5.648 933 943 905 1.092 1.245 993 1.318 
Daneşti 10.772 2.262 2.266 2.253 2.437 2.700 2.411 2.727 

Összesen 59,932 10.827 11.747 11.325 12.595 14.364 12.821 15.199 

1 Források: 1869—1910: Magyar Statisztikai Közlemények; 1920: Jakabffy 
Elemér dr . : Transsylvánia Statisztikája; 1929: Indicatorul statistic — Az 1920. évi 
számsor nem népszámlálási adatokat tartalmaz; minden okunk megvan helyessé-
gében kételkedni. 
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Általánosságban: oly területen mozgunk, mely megközelíti a 
hatvanezer kat. holdat s ahol a lakosság ma már — ütemes sza- 
porodása eredményeképpen — túlhaladta a tizenötezret. A terület 
és a népesség viszonya azonban sajátos megítélést kíván. Hegyes 
vidék ez, hol a tágabb keret is szűk lehetőségeket tartogat. 

I. Általános áttekintés. 

AZ ÖT KÖZSÉG (nevezzük: oltmenti egységterület) hetvenöt 
éves népmozgalmát félévtizedes összegekben az alábbi táblázat 
foglalja össze: 

ÉV Házas- 
ság- 

kötések 

Szüle- 
tések 

Halál- 
esetek 

Termé- 
szetes 
szapo- 
rulat 

Az év végén kiszámitott 
népesség 

Ki- 
vándorolt 

a természe- 
tes szapora- 
lat alapján 

a különböző 
népszámlálá- 
sok alapján abszolut száma 

1860—64 460 1.983 1.386 597    
1865—69 527 2.165 1.406 759  10.827  
1870—74 504 2.303 1.397 906 11.733  998 
1875—79 409 2.234 1.404 830 12.563 11.747  
1880—84 442 2.395 2.243 152 12.715 1.385 
1885—89 430 2.356 1.506 850 13.565 11.325 
1890—94 589 2.516 1.508 1.008 14.573  943 
1895—99 463 2.782 1.538 1.244 15.817 12.595 
1900—04 489 2.635 1.776 859 16.676 235 
1905—09 666 3.002 1.979 1.023 17.699 14.364 
1910—14 581 3.144 2.092 1.052 18.851  
1915—19 305 1.892 1.770 122 18.973  2.354 
1920—24 640 2.735 1.641 1.094 20.067   
1925—29 759 2.588 1.541 1.047 21.114 15.199  
1930—34 632 2.258 1.402 856 21.970   
1860—1934 7.826 36.988 24.589 12.399 21.970 kb. 16.000 kb. 6000 

A tanulmányozott háromnegyedszázad jellegzetes és népmozgal- 
mi szempontból külön figyelmet érdemlő tanuságokat rejt magában: 
1. A születéseknek a mult század első felében még csak gyen- 
gén emelkedő vonala a hatvanas években erős lendülettel hág fel 
a 40,9 ezrelékes szintre, hol közel három évtizedig ingadozik, majd 
a mult század utolsó évtizedében új fejlődésnek indul, s 
1905 és 1910 között országos figyelmet keltve2 a 46.3 ezrelékes 
arányt is eléri, amely közel tíz ezrelékkel haladta meg az akkori 
országos arányszámot s jobb a háború előtti Románia falvaiban 
általános 40.0 ezreléknél is. A hadviselés természetesen, mint min- 
denütt, itt is roppant erővel nyomja el ezt a páratlan lendületet, 
amely a különleges helyzet megváltozása után sem tér vissza, sőt a 
háború után a születések állandó csökkenésével kell számolnunk. 
S amennyire vígasztaló a háború előtti példátlan fölemelkedés — 
éppen abban az időben, mikor a régi Magyarország születési szá- 
 

2 M. Stat. Közl. Új sorozat, 32. k, 10. l. 
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Az oltmenti egységterület népmozgalma 1858—1935. 

ma nemhogy fejlődőben, de a népesség növekedéséhez viszonyítva 
visszaesőben van, éppen annyira megdöbbentő a háború utáni zu-
hanás, amely ma már túlhaladja a törzsmagyarságnak állandóan 
sülyedő születési arányszámait is3. 

2. A halálozás számsorának vizsgálata már több részletezést, 
körültekintést kíván, elsősorban a halottak korszerinti külön cso-
portosítását (amit sietünk is megtenni), de már itt az általános 
részben is megfigyelhetjük az 1882—83. évi difteritisz járványtól 
eltekintve a halálozási szám állandó romlását egészen az 1914— 
15.-i járványos halálesetek előidézte maximumig, de ugyanakkor 
megállapíthatjuk a halálozási arányszám kisebb-nagyobb zökke-
nőkkel akadályozott, de azért következetes javulását is. 

3. A természetes szaporulat a születések és a halálesetek függ-
vénye. Az általános irányvonal nem kétséges a már elmondottak 
alapján: a mult században emelkedik — eltekintve az 1882—83. 
évi mély hullámvölgytől; a fejlődés azonban már a századforduló-
kor megáll s a sorozatos járványok: az 1907-es himlő és difteri-
tisz, az 1914—16. évi különféle s az 1918. évi spanyolnátha jár-
vány egyrészt nem engedik meg a születésekkel arányos termé-
szetes szaporulatot, másrészt fokozzák a születések megcsappaná-
sával anélkül is nagymérvű veszteségeket, A háború után a ter-
mészetes szaporulat is visszafejlődőben van, ami azonban távolról 

3 V. ö. Thirring Gusztáv: A születések csökkenése és népmozgalmunk újabb 
fejleményei. M. Stat. Szemle, 1931, IX. évf. 7—8. és 12. l. 
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sem jelenti azt, hogy emberszükséglettel állnánk szembe, sőt a fö-
lösleg rajokban hagyja el ma is az Oltvölgyét. A tanulmányozott 
75 esztendőben úgy hatezerre tehetjük a kivándoroltak számát, mi 
a mai népességnek több mint egyharmada (37.5 százaléka). 

Mindehhez még csak azt kell hozzátennünk, hogy ez az egy-
ségterület a transsylván magyarság kebelében népmozgalmi szem-
pontból igen előkelő helyet elfoglaló Ciuc megye egyik jellegze-
zetes területe, s akkor nyilvánvaló, hogy a helyzetkép általános 
szempontból is figyelemreméltó. Nem Kemse ez : „sülyedő falucso-
port az Oltmentén”) sőt ma még fejlődőben lévő népsziget. De ha 
már itt is kórokozókkal találkozunk, minő lehet a kórjelzés más 
helyeken, hol a betegség nyomairól már is hírt hallunk. Mindez 
gondolkodásra késztet s külön érdekességet tulajdonít a számso-
rok sokak előtt unalmas rengetegének. 

II. Nehány részletes eredmény. 

SZŰKEN MÉRT terjedelmünkhöz mérten a népmozgalmi 
kérdések három jellegzetes csoportján belül részletezzük ada-
tainkat. 

1. Csökkenő születés-számok. 

A NEMZETKÖZI statisztikatudománynak s népesedéspoliti-
kának immár félévszázada kétségkívül legizgalmasabb kérdése a 
születések nagymérvű és állandó csökkenése, valamint az ezzel 
járó népmozgalmi problémák. A születéseknek csökkenése a XIX. 
század utolsó évtizedében vált nyilvánvalóvá s azóta Európaszerte 
állandó ütemben folyik: 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 

Születési ‰ 
szerint hányadik 
volt az oldalt jel-

zett államok 
sorában 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 

Születési ‰ 
szerint hányadik 
volt az oldalt jel-

zett államok 
sorában 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 

Születési ‰ 
szerint hányadik 
volt az oldalt jel-

zett államok 
sorában 

ÁLLAM 
Ezer lélekre 

jutott 
születés 

1881-90-ben 

Ezer lélekre 
jutott 

születés 
1929-ben 

Születések 
arányszámá-

nak 
1881—1929 

közötti 
csökkenése 
százalékban 1881—90 1929 

Ausztria 37.9 16.7 56.0 4 12 
Németország 36.8 17.9 51.4 6 8 
Anglia 32.5 16.3 49,9 10 13 
Svédország 29.1 15.1 48.2 12 14 
Magyarország 44.1 25.0 43.4 1 5 
Norvégia 30.0 17.5 41.7 11 10 
Finnország 35.0 21.0 40.0 8 7 
Svájc 28.1 17.0 39.5 13 11 
Olaszország 37.8 25.1 33.6 5 4 
Németalföld 34.2 22.8 33.4 9 6 
Franciaország 23.9 17.7 24.9 14 9 
Románia 41.4 32.4 21.8 2 2 
Spanyolország 36.2 28.9 20.2 7 3 
Bulgária 39.4 37.3 5.4 3 1 
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Az európai születéscsökkenés jelensége4 nyilvánvalóan szám-
beli „Untergang des Abendlandes”, hiszen elsősorban a nyugati ál-
lamokat veszélyezteti, hol a születési arányszám feltűnően alacsony 
(l. Franciaország erősen féltett 17.7 ezrelékét). Azonban a kérdés 
számunkra sem idegen, főleg azóta, mióta a számsorok tudtul ad-
ják, hogy bár még viszonylag emelkedett szinten, de az európai 
zuhanásba a mi születési arányszámunk is belekerült: 

A születések csökkenése az oltmenti egységterületen 1905—32. 

ÉV 
1000 lélekre 

jutott 
újszülött 

Ha az 
1905. évi 

‰ 100-zaI 
egyenlő 

1905 40.0 100 
1906 43.5 108.7 
1907 44.0 110 
1908 46.3 115.7 
1909 42.4 106 
1910 43.9 109.7 
1911 42.0 105 
1912 46.1 115.2 
1913 38.9 97.5 
1914 41.0 102.5 
1915 30.2 75.5 
1916 20.6 51.5 
1917 20.3 50.7 
1918 20.2 50.5 

ÉV 
1000 lélekre 

jutott 
újszülött 

Ha az 
1905. évi 

‰ 100-zal 
egyenlő 

1919 39.8 99.5 
1920 38.6 96.5 
1921 39.7 99.2 
1922 36.6 91.5 
1923 36.2 90.5 
1924 39.5 98.7 
1925 33.0 82.5 
1926 37.0 92.5 
1927 37.1 92.5 
1928 34.9 87.2 
1929 32.6 81.5 
1930 32.2 80.5 
1931 33.4 83.5 
1932 26.0 65.0 

Ha kiinduló pontul a háború előtti emelkedés kezdő eszten-
dejét, 1905-öt, vesszük — 40.0 ezrelékes arányszámával, akkor az 
eltelt három évtizedet öt időszakra oszthat juk: a) 1905—12: két 
csúcseredménnyel: 1908: 46.3 ezrelék és 1912: 46.1 ezrelék; b) 
1913—18: állandó esés az 1918. évi 20.2 ezrelékes minimumig: c) 
1919—24: ingadozás valamivel az 1905. évi alap-arányszám alatt ; 
d) 1925—32 következetes csökkenés az 1932. évi 26.0 ezrelékes 
minimumig; e) 1933 óta: ingadozás a 26.0—26.4 ezrelékes sülyedt 
arányszámok között. — Az 1908. évi maximum és az 1932—33. 
évi minimum különbsége 20.3 ezrelék, ami 43.9 százalékos csök-
kenésnek felel meg. Ez a csökkenés, mely a legutóbbi évek alatt 
sem javul, sőt a születéskorlátozás általánosulásával esetleg még 
romlani fog, annál inkább tragikus, mert egyrészt erre a mély 
pontra az említett községek félannyi idő (24 év) alatt jutottak, 
mint az előbb áttekintett államok, másrészt a mostani 20.0—20.6 
ezrelékes születési arányszám bár még nem rossz, de már kielégí-
tőnek semmikép sem mondható. Főleg akkor, amikor a román 
községek a zuhanás ellenére is még mindig magas színten állanak. 
Igy pl. a Muscel megyei (Munténia) Nucşoara község5 nyolc évtized 

4 V. ö. Thirring:i . m, 1. l. — Megjegyzés: táblázatunkban Bulgária adatai 
1891—1900, illetve 1926-ból valók. 

5 Eugenia Lupescu: Contribuţii la studiul mişcărei populaţiei pe un secol, 
intr’un sat de munte, Nucşoara—Jud. Muscel. Cartea Căminului Cultural, 1.: Echi-
pe studenţeşti la sate, 324. l. 
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2. A halandóság kérdésköre. 

A SZÜLETÉSEK csökkenésével párhuzamosan lesz mindin- 
kább fontosabbá népesedési szempontból a halálozás színvonalá- 
nak leszorítása, az emberi élet megőrzését elősegítő okok erősí- 
tése. Ez a kérdés a mai statisztikatudománynak és népesedéspoli- 
tikának ép oly hangsúlyos törekvése, mint a születéskorlátozás 
következményeinek helyes föltárása és kiszámítása. Annál is in- 
kább, mert a nemzetközi viszonylatban állandóan javuló halan- 
dóság távolról sem követi mindenütt a születési mutató hanyatlását. 
Ebből a szempontból az európai államokat két csoportba soroz- 
hatjuk. Vannak államok, amelyeknek népmozgalma a születések 
csökkenésének és a halálozás javulásának párhuzamosságáról ta- 
nuskodik; de vannak számosan olyanok, ahol a születések nagy- 
mérvű csökkenésével szemben a halálozás igen kis mértékben 
javult. Franciaország erőteljes népesedéspolitikája 42.3 százalékos 
különbséget tudott kierőszakolni, amely szerfölött szép eredmény 
(míg a születések 8.6, addig a halálozás 14.9%-kal csökkent). Ál- 
talánosságban kielégítő nyugateurópai népesedéspolitikát mulat 
Németalföld is, hol a halálozás javulása 29.0 százalékkal haladja 
meg a születések csökkenését. Ugyanilyen eredményt találunk 
Olaszország népmozgalmában is. Romániában 33.6, Bulgáriában 
22.6, Magyarországon 14.0 százalékkal nagyobb a halálozás javu- 
lása, mint a születések csökkenése. Azonban Németországban, 
Svájcban, Ausztriában, Angliában és a skandináv államokban már 
alul marad a halálozás javulása. Németországban 16.3, Svájcban 
26.0, Norvégiában 37.6, Angliában 48.9 százalékkal kisebb a halá- 
 6 P. Georgescu: Evoluţia demografică a satului Cornova 1817—1930. Arhiva 
pentru ştiinţa şi reforma socială, 1932. X. évf. 1—4. sz. 80. l. 

7 Roman Cressin: Monografia comunei Şanţ. Sociologie Românească, 1936, 
I. évf. 5. sz. 21. l. 

8 Buletinul Demografic al României. 1936, V. évf. 5. sz. 

alatt ugyan 56.7 ezrelékről leesett 46.2 ezrelékre, ez a csökkenés 
azonban nem oly nagy (18.6 százalék) s a 46.2 ezrelékes arány- 
szám példátlanul magas. Hasonlókép szép eredményt találunk a 
besszarábiai Cornova községben6, hol 100 év alatt mindössze 29.3 
százalékkal esett a születési arányszám és ma is 43.7 ezreléket 
mutat. Persze ezek csak kiragadott példák. A kezünkben lévő ki- 
adványok éppen ezekről szólanak. Távolról sem akarunk általáno- 
sítani, hiszen vannak gyengébb eredmények is, mint pl. a Şanţ-i 
(Năşăud megye)7, hol közel egy évszázad alatt 44.4 százalékkal 
romlott a születési arányszám, bár igaz, hogy még ma is 32.0 ez- 
reléket lesz ki. Egyet azonban semmikép sem tagadhatunk le: az 
egységterület születési arányszáma 1935-ben8 általánosan lemaradt: 

az oltmenti egységterület születési arányszáma : 26.3 ezrelék 
Ciuc megyei falvak „ „ 27.9 „ 
transsylvániai „ „ „ 27.2 „ 
romániai „ „ „ 33.0 „ 
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lozás javulása, mint a születések csökkenése. De különösképen 
Ausztria és Svédország mutat feltünően rossz eredményt. Az 
előbbiben a születések csökkenése 47.2% a halálozás 18.6%-os 
javulásával szemben, ami 60.6 százalékos különbséget jelent. Ez a 
különbség Svédországban még rosszabb, hol a születések 36.7 és 
a halálozás 13.1%-os csökkenése úgy aránylik egymáshoz, mint 
100:35.7, vagyis a születési mutató csökkenéséhez viszonyítva a 
halálozási javulás 64.3 százalékkal kisebb.9 

Ha a halandóság történetét az oltmenti egységterületen vizs-
gáljuk, úgy a javulás általános európai törvényét csak a legutóbbi 
másfél évtizedben állapíthatjuk meg. a) A mult század folyamán 
a halálozás 20—30 ezrelék között ingadozik, kivéve az 1882—83. 
évi, a difteritisz járvány folytán egészen különleges arányokat 
öltő halálozási görbét. b) Századunk első két évtizedében a soro-
zatos járványok teszik szeszélyesen ingadozóvá a halálozási arány-
számokat: maximumok: 1908: 36.0 ezrelék, 1914: 38.6 ezrelék és 
1918: 28.4 ezrelék; minimumok: 1903: 19.6 ezrelék, 1917: 19.5 ez-
relék és 1919: 19.8 ezrelék. c) Az utolsó másfél évtized maximuma 
1922: 29.6 ezrelék, a halálozási arányszám azóta folytonosan 
sülyed az 1933. évi 15.0 ezrelékig. Ezt a fejlődést összehasonlítva 
a háború előtti Magyarország, illetve a törzsmagyarság halálozási 
arányszám-fejlődésével, jellemző eltérést találunk: a) 1905-ig álta-
lában magasabb az országos halálozási arányszám; b) 1905 óta 
azonban az egységterület halálozási arányszáma meghaladta az 
országos arányszámot s fölötte áll a törzsmagyarság halálozási 
arányszámának is.10 Kétségkívül a fokozatos romlást kell megálla-

9 V. ö. Schneller; i. m 880. l. — Megjegyzés: a születések és a halálo-
zások arányszámának csökkenését 1905. és 1927—28 évek között számítottuk ki. 

10 Igaz, hogy a születési arányszám is állandóan meghaladta és meghaladja 
1918 előtt az országos és 1918 óta a törzsmagyarság kebelében megállapítható 
születési arányszámot. 
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A HALÁLOZÁS kérdéskörén belül a statisztikatudománynak 
általános megállapítása, hogy „az elhalálozás rendje az élet kü- 
lönböző szakaiban típikus: sűrűn hull a csecsemők zsenge hajtása 
és nagy a halál aratása az öregek között, ellenben felettébb élet- 
életerősek a serdülő kor évjáratai (5—20 évesek) és csekély az 
az elhalálozás a produktívaknak fiatalabb tagozatában (20—40 
évesek), míg a felcseperedett, de még az iskolás koron innen álló 
gyermekek (1—4 évesek) és a munkabírók meglettebb csoportja 
(40—60 évesek) mortalitás dolgában átmenetet mutatnak a halá- 
lozás hullámhegyei és hullámvölgyei közt”.17 

A nyugateurópai államokban törvényszerű, hogy a legnagyobb 
arányszámot a 60 éven fölüli halottak képviselik. Ha három kor- 
csoportot veszünk figyelembe, úgy a gyermekhalálozásnak van a 
legkisebb nyugateurópai arányszáma. Ez az arány azonban Közép- 
európában már torzul, Keleteurópában pedig ép a fordítottja áll: 
a magas gyermekhalálozással szemben viszonylag alacsony a 60 
éven fölüli életkorban elhaltak arányszáma. 

Ha nehány rendelkezésünkre álló adatot a korszerinti halá- 
lozás szempontjából összevetünk (l. grafikonunkat), a transsylván 
magyar népesedéspolitika egyik érdekes problémája tárul elénk: 
a) Svédország, Norvégia, Franciaország, Svájc, Dánia, Auszt- 
ria, Finnország, Németalföld, Németország, Csehszlovákia, Olasz- 
ország, Spanyolország, Magyarország és Bulgária 1920—21. évi 
 11 Thirring: i. m. 12. l. 12 Schneller: i. m. 880. l.

13 Georgescu: i. m. 80. l. 
15 Cressin: i. m. 21. l. 
17 Schneller: i. m. 845. l. 

14 Lupescu: i. m. 325. l. 
16 Bul. Demogr. 1936. V. évf. 5. sz. 

az oltmenti egységterület     halálozási     arányszáma 16.2 ezrelék 
Ciuc megyei falvak „ „ 17.4 „ 
transsylvániai „ „ „ 19.0 „ 
romániai „ „ „ 21.5 „ 

pítanunk az egységterület halálozási történetében, s a javulás is, 
mit 1922 óta tapasztalunk, csak önmagában értékes. Hiszen amíg 
az oltmenti egységterület halálozási arányszámának 1910—30 kö- 
zött 11.5 százalékos javulását állapíthatjuk meg (27.0 ezrelékről 
23.9 ezrelékre), addig ugyanebben az időszakban a törzsmagyar- 
ságé 13.9 százalékkal (21.7 ezrelékről 18.7 ezrelékre)11, Romániáé 
13.7 százalékkal (24.2 ezrelékről 20.9 ezrelékre)12 javult. S ha 
összevetjük nehány román község halálozási arányszám-javulásával, 
a kérdés csak tisztázódik: Cornova13 39.6 százalékos javulást 
mutat, ami 1911—20 közötti 36.6 ezrelékes átlag-halálozását 22.1 
ezrelékre sülyesztette (1921—30); hasonlókép kielégítő eredményt 
találunk Nucşoara-n14, hol a javulás 13.5 százalék s az 1930. évi 
arányszám 23.3 ezrelék; igaz, hogy van lanyhább fejlődés is, mint 
pl. Şanţ-on15, hol a javulás csak 8.7 százalék, ami legfeljebb a 21.0 
ezrelékes halálozási arányszám mellett bocsájtható meg. 1935-ben16 

a halálozási arányszám szempontjából azonban már viszonylagosan 
kiélégítő a helyzet: 
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adataiból kiszámított európai átlag (v. ö. Schneller: i. m. 878. l.) 
szerint 60 éven fölüli életkorban az összes halottak 39.4 százaléka, 
5—60 éves életkorban 34.5 százalék s 5 éven aluli életkorban 
26.9 százalék hal el. A skandináv államoknak, valamint Francia- 
országnak és Svájcnak az adatai a legjellegzetesebbek: átlag 50 
százalékos öreg-halálozás, 15 százalékos gyermekhalálozás, Német- 
országban és a szomszédos államokban (Dánia, Ausztria, Német- 
alföld) az öreghalálozás alacsonyabb: 35—45 százalék, a gyermek- 
halálozás magasabb: 20—30 százalék. Mindinkább jövünk kelet 
felé, ezek a számok annál inkább eltolódnak. Igy 

b) a háború utáni Magyarország (törzsmagyarság) kebelében 
a tipikus középeurópai és a Balkán, valamint Keleteurópa szélén 
uralkodó arányszámokat találjuk: tömegesebb gyermekhalálozás 
(37,1 százalék), csökkentebb öreghalálozás (28.6 százalék), mely 
arányszámok már a szomszédos Bulgáriában 22.1 százalékos öreg- 
halálozásra és 43.0 százalékos gyermekhalálozásra módosulnak. 

c) A Balkánon és Keleteurópában a további eltolódások jel- 
legzetesek, Bulgária adatai már példát mutatnak. De típikusan 
megtaláljuk ezt a jelenséget éppen a tanulmányozott egységterü- 
leten, mely ebből a szempontból tiszta Keleteurópa. Három évti- 
zedes átlagban tekintve (1906—1935) az összes elhaltakból az 
 1 éven aluli      életkorra   esik       29.5 százalék 

1—4 éves „ „ 19.9 „ 
5 éven aluli „ „ 49.4 „ 

5—19 éves „ „ 7.2 „ 
20—39  „ „ „ 7.5 „ 
40—59  „ „ „ 9.4 „ 
60 éven fölüli „ „ 26.1 „ 

arányszámok nemcsak az oltmenti egységterületre érvényesek, ha- 
nem kisebb-nagyobb eltolódással, módosultsággal ez a helyzet 
Ciuc megye, a székelyek lakta területek s az erős népmozgalmú 
 

Ezek az
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transsylván m a g y a r szigetek mástájain is. Itt csak Odorheiu megyé-
ből a Hargita alatti Dealul község adatait mutatjuk be : az öreg-
halálozás 24.6 százalékával szemben a gyermekhalálozás 51.0%18. 

A korszerinti elemzés feltünő eredménye tehát kétségkívül az, 
hogy csecsemő- és gyermekhalálozásunk messze túlnövi a vizsgált 
európai átlagot (összehasonlításba csak Bulgária jöhet), viszont más 
korcsoportjaink arányszáma igen jónak mondható.19 

A GYERMEK-, de főként a csecsemőhalandóság vitathatatla-
nul a leghatékonyabb tényező az oltmenti egységterület népessé-
gének alakításában, A gyermekhalálozás harmincéves átlaga közel 
50 százalék, de 1914-ben meghaladja a 65 százalékot is. A cse-
csemőhalottak száma viszont átlag a gyermekhalottak 3/5 része, ill. 
az összes halottaknak közel 30.0 százaléka. Örvendetes tényként 
szögezhetjük le azonban, hogy a legutóbbi években dícsérendő ja-
vulással találkozunk: 

A csecsemő- és gyermekhalandóság fejlődése az oltmenti 
egységterületen. 

ÉV 

100 élveszü-
löttre esett 

csecsemőkor-
ban, 1 éven 
alul elhalt 

100 halottra 
esett 5 éven 
aluli halott 

ÉV 

100 élveszü-
lőttre esett 

csecsemőkor-
ban, 1 éven 
alul elhalt 

100 halottra 
esett 5 éven 
aluli halott 

1906 22.8 53.2 1919 11.8 34.8 
1907 23.4 60.5 1920—21 22.0 48.4 
1903 19.0 60.9 1922 30.6 57.7 

1909—10 15.9 50.9 1923—24 16.7 49.1 
1911 26.3 55.1 1925—26 21.1 40.9 

1912—13 20.0 52.6 1927 24.5 51.5 
1914 25.8 65.6 1928—29 20.4 46.4 
1915 26.3 54.5 1930 30.9 56.7 

1916—17 24.0 45.7 1931—32 19.7 43.8 
1918 22.0 29.1 1933—35 15.2 33.7 

Sajnos, hogy adataink nem ölelik fel az ú. n. újszülöttkori 
halandóság, azaz az egyhónapon aluli életkorban elhaltak arány-
számait, és hogy nélkülöznünk kell a halál-okok számbavételét is 

18 Érdekes, hogy a gyenge népmozgalmat fölmutató transsylván magyar kö-
zösségek korszerinti halálozása mindinkább megközelíti az európai átlagot. A Cluj 
megyei Baciu a Középeurópa keletén jellegzetes arányszámokat mutatja; az ugyan 
e megyéből való Leghia-n a törzsmagyarság átlagát találjuk meg; viszont Körösi 
Csoma Sándor kihalásnak indult faluja (Chiurus, Treiscaune-megye) az európai át-
laghoz hasonul. Ebben a tényben kétségkivül nagy tanulság rejlik. A gyenge nép-
mozgalom Európához hangolja a számsorokat és egyben kiszélesíti a „Nyugat al-
konya” határterületét. 

19 Ha az összehasonlító példaként eddig is emlegetett Şanţ és Cornova ro-
mán községeket tekintjük, úgy ott a keleteurópai arányszámok másik jellegzetes-
ségével is találkozunk, éspedig az 5—60 éves korosztályok viszonylagosan magas 
halálozási arányszámával, mely az öreghalálozás arányszámát még inkább leszorítja. 
Ez a rendezetlen népegészségügyi viszonyoknak s a népbetegségek korlátlan ural-
mának következménye. 

Erdélyi Magyar Adatbank



Öt székely község népmozgalma 41

TERÜLET20 Meghalt 
1 éven alul az 

ugyanazon 
években élve 
születettek 

százalékában 
EURÓPA 1931—33 

Románia 18.0 
Magyarország 16.3 
Litvánia 14.4 
Lengyelország 13 8 
Csehszlovákia 13.3 
Spanyolország 11.4 
Németország 7.9 
Franciaország 7.6 
Irország 6.8 
Svájc 4.9 
Németalföld 4.7 

ROMÁNIA 1934—35 
Oltenia 16.2 
Transsylvania 16.7 
Muntenia 17.7 
Bănat 18.2 
Románia 18.9 
Moldova 19.4 
Crişana 19.7 
Dobrogea 20.9 
Bucovina 21.4 
Basarabia 21.5 

TRANSSYLVÁNIA 1934—35 
Braşov 12.7 
Târnava-Mare 13.9 
Făgăraş 14.1 
Sibiu 14.6 
Treiscaune 14.8 
Ciuc 15.6 
Târnava-Mică 16.3 
Mureş 16.4 
Alba 16.4 
Transsylvánia 16.7 
Hunedoara 17.1 
Năsăud 17.2 
Turda 17.3 
Caraş 17.6 
Someş 17.7 
Cluj 17.7 
Severin 18.2 
Maramureş 18.2 
Csatolt terület 18.2 
Odorheiu 18.4 
Satu-Mare 18.8 
Románia 18.9 
Sălaj 19.5 
Arad 20.7 
Bihor 20.7 

Igaz, hogy a nyers csecsemőhalan- 
dósági arányszámok is sokat mon- 
danak. S egyet leszögezhetünk (bár 
nem nagy vígasztalás), hogy a cse- 
csemőhalandóság szempontjából nem 
éppen előnyös helyzetben lévő álla- 
munk keretében az oltmenti egység- 
terület kétségtelenül igen előkelő he- 
lyen áll. Mert 1934—35-ben21 száz 
élveszülöttre esett csecsemő halott 

3. Népfölösleg. 

A NÉPESEDÉSPOLITIKÁT ter- 
mészetesen a születések és a halá- 
lozások száma nem csak önmagáért, 
hanem az eredményért, a természe- 
tes szaporulat milyenségéért izgatja. 
Minket azonban elsősorban nem ez 
ösztökélt, mert székely népünk sza- 
porasága ma sem kétséges, hanem 
inkább az, hogyha már az európai 
népésedés rákfenéje: a születéskor- 
látozás elérte a mi falvainkat is, minő 
a pusztítása s vajjon a halálozási 
arányszám javulása mennyiben pó- 
tolja a veszteségeket. Az eredmény 
maga egyelőre kielégítő. Az oltmenti 
egységterület természetes szaporu- 
lata még ma is — zuhanása ellenére 
is — bíztató. Igy 1934—35-ben22 

1000 falusi lélekre esik természetes 
szaporulat 

20 A csecsemőhalandóság európai adatait
l. Lupescu: i. m. 324. l.; a romániai adatokat
v. ö. Bul. Demogr. 1935. IV. évf. 5 sz. és
1936. V. évf. 5. sz. 

21, 22 Bul. Demogr. 1935. IV. évf. 5. sz. és
1936. V. évf. 5. sz. 

országos átlagban 18.9 
transsylván „  16.7 
Ciuc megyei „  15.6 
az oltmenti egységterületen 15.1 

országos átlagban 11.6 
transsylván „  8.2 
Ciuc megyei „  9.9 

az oltmenti egységterületen 10.3 
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Természetes szaporulat (összehasonlító táblázat)23

1000 lélekre jutott természetes szaporulat

ÉV Svéd- 
ország 

Francia 
ország 

Japán Románia Transsyl- 
vánia 

Ciuc 
megye 

Oltmenti 
egység 
terület 

Törzs- 
magyar- 

ság 
1920 9.0 3.0 10.8  8.5 12.5 16.3 10.0 
1921 6.8 1.8 12.4  10.5 17.3 18.3 10.6 
1922 7.4 2.4 11.9  10.1 11.6 7.0 9.4 
1923 6.1 1.8 12.1  9.0 12.8 13.0 9.7 
1924 5.8 1.5 12.6 14.1 8.6 15.5 22.3 6.5 
1925 5.8 1.6 14.7 14.1 7.3 14.5 10.3 11.2 
1926 5.1 1.3 15.6 13.4 7.4 12.4 13.8 10.7 
1927 3.4 1.6  11.9 6.5 9.9 13.6 8.0 
1928  1.7  15.1 9.8 12.6 17.5 9.1 
1929    12.3 7.8 9.8 14.8 7.3 
1930    15.4 10.7 14.8 11.7  
1931    12.5 8.5 11.1 10.2  
1932    14.2 8.2 10.9 12.1  
1933    13.3 7.0 11.1 10.9  
1934    11.7 6.5 9.2 10.6  
1935    9.6 5.2 9.9 10.0  

Természetes szaporulatunk esik. De ez még távolról sem ag- 
gasztó — itt, az oltmenti egységterületen. A szaporulat — sajnos 
térbeli és gazdasági viszonyaink folytán —még így is fölötte nagy- 
nak mutatkozik, hiszen falvaink évente százakat dobnak ki a 
nagyvilágba — bolyongónak, iparosnak, kültelki munkásnak, nap- 
számosnak és cselédnek. A Hitel mult évi 4. számában az egység- 
terület egyik községének, D.-nek adataiban mutattunk rá ennek a 
jelenségnek egyes kérdéseire, melyek általánosak. Itt, a felvett egy- 
ségterületen, sincs olyan időszak, amikor a tényleges és a természe- 
tes szaporulat közti különbség ne jelezné, hogy immár megint szá- 
zak hagyták el az ősi tűzhelyt, hogy szerencsét próbáljanak más- 
fele, városokban, az ősi földmívelő élethivatástól idegen foglalko- 
zás keretében. 1869 óta mintegy 6000-re tehető az elvándoroltak 
száma. Persze ez magába foglalja az idegenbe férjhez ment lányok 
seregét is. De mindenképpen jelentős „nép-mozgalom”, mely kellő 
megszervezéssel kétségkívül nagy, sőt hódító erőt jelenthet. 

III. Befejezés. 

AZ OLTMENTI ÖT FALU, említettük, az erős népességű 
Ciuc megye egyik legjellegzetesebb területe. Számadatainknak te- 
hát nem önmagukban, hanem viszonylatukban van jelentőségük. 
 

23 Külföldi adatokra vonatkozólag l. Schneller: i. m. 844. l.; a törzsmagyar- 
ság adatait v. ö. Thirring: i. m. 12. l.; a romániai adatokat R. Szeben András dol- 
gozta fel (Transylvania népmozgalma, Hitel, 1936 évi 2. sz.). 
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Hiszen transsylván magyar 
népesedéspolitikánk (!) legke-
vésbbé féltendő tája ez : szá-
munkra az optimum. De ami 
itt veszély: az — általános 
probléma. S ami itt problé-
ma: az — gyors megoldást 
kíván, mert az általános ve-
szedelem akkor már közelről 
olálkodik. Ime : 

már itt, a kívánatosan jó 
népesedés területén is, komor 
valóság a születéskorlátozás 
az, amit a nagy német statisz-
tikus, Burgdörfer, „rezigná-
ció”-nak, az érvényesülésről 
való lemondásnak, a „nép ér-
elmeszesedésé”-nek nevez. Még nem tragikus nagy általánosságban, 
de két községben, K. és J.-ben máris természetes apadáshoz 
segítette hozzá a népesedést. — Ezzel szemben igaz, hogy 

a gyermekhalandóság javulóban, mint egyáltalán a halálozás 
arányszáma. Ez a csökkenés azonban még távolról sem akkora, 
hogy a születésekben való veszteséget pótolni tudná. Máskülönben 
is a halálozási arányszám ellensúlyozó szerepe csak kellő nép-
egészségügyi, főleg csecsemő- és gyermekvédelmi készültség mel-
lett képzelhető el. Ezzel pedig nem rendelkezünk. De miért is 
rendelkeznénk? Akkor, 

amikor a falvainkból kiáradó emberfölösleget csak úgy a világ 
sodrára hagyjuk, vajjon van-e értelme a születéskorlátozás elleni 
küzdelemnek, meg az esetleges népegészségügyi óvatosságnak? 

Egymással szorosan kapcsolódó kérdések. Veszedelmet előz 
megoldásuk, veszedelmet mélyít bármelyiknek elodázása. 

EZZEL KAPCSOLATOSAN három kívánalom követeli már 
régóta az aprólékos kifejtést és a gyakorlati megvalósítást: 

Az első kívánalom: falusi népességünk kivándorlóinak cél-
szerű megszervezese: 

Idemutat a beszüntetett Tudósító „figyelő”-jének is szenvedélyes hangja 
,,Évek óta jajgatjuk, hogy népünk emberfölöslege, főkép a leszegényedett vidé-
kekről, évről-évre, megszakítatlan folyamként, ezres tömegekben hagyja el ottho-
nát s máshol keres megélhetést. Jajgatjuk, de tenni nem tettünk és ma sem te-
szünk semmit, hogy legalább egyrészét, legalább gyenge, szivárgó erecskét Tran-
sylvania belsejébe indítsunk. Pedig minden adottság és lehetőség megvolna. Fa-
lusi népünk értelmessége, megbízhatósága jó ajánlólevél mindenütt, igénytelensége, 
olthatatlan földéhsége pedig képesíti arra, hogy gyökeret verjen bárhol. Csak a 
gondolat és a látószem hiányzik s hiányos, kétségbeejtően fogyatékos a felelősség-
érzete azoknak, akik a kezükben tartják a szükséges és elégséges eszközöket”. 
(1936. XIX. évf. nov.—dec. sz. 310. l.) Valóban semmi többről nincs szó, mint-
hogy a transsylván magyarság politikájában új fejezetet kell nyitni a napszámos, 
cseléd, munkás és kódorgó magyarság számára. Egyszer már világosan kell lát-
nunk, hogy ez a réteg már távolról sem csak átmeneti embercsoport, hanem ép 
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olyan állandó társadalmi osztály, mint Széchenyi „nyolcmillió jobbágy”-a s a mai 
Magyarország zsellér-milliói: új transsylván magyar társadalmi rend: a gyökérte-
lenek, de az ismeretlen új életet hódítók rendje. S talán nem érdektelen, hogy 
ezek az új hódítók kinek a számára szerzik meg az Ókirályság és a csatolt terü-
letek városainak kültelkeit. 

A második kivanalom: az otthoni életkeret (földmívelés, ál-
lattenyésztés, erdő- és kertgazdaság, stb.) szélesítése: 

A röghöz kötést otthon kell első ízben megpróbálni. Szűk a térség, igaz, 
de az okszerű tudás pótolja a hiányokat. Mi sem természetesebb tehát, hogy e 
pontban mindenekelőtt a falusi gazdasági népnevelésre gondolunk, aminek kere-
tében gazdasági iskolák és tanfolyamok, gazdasági egyletek és szövetkezetek, gaz-
dasági vezérek és szaktudósok — ha összedolgoznak és csak a magyar közösség 
érdekeit tekintik — bámulatos eredményt hozhatnak létre. Gondolunk azonban 
másodsorban, de nagyon hangsúlyosan arra, hogy immár elodázhatatlan a gazda-
sági kérdéseknek területi egységekre vonatkozó lelkiismetetes szétbontása, külön-
külön kifejtése és a megoldásoknak tájak szerinti alkalmas csoportosítása. Vég-
eredményében: gazdasági egységterületeknek kialakulása: gyújtópontjukban egy-
egy mintagazdasággal — ez lehetne eszménnyé. S hogy mennyire nem ábrándos 
gondolat ez, bizonyítja ama mezőségi mintagazdász, kinek sikerült mellé-
kesen társadalmi osztálya, az arisztokrácia számára is megtalálni az egyedül 
lehetséges transsylván kiútat azzal, hogy birtokát a környék példájának szánta s 
személyében megvalósította a középkori „beneficium”-ot, ami ugyan az újabb idők-
ben a „kiváltságosság” jelölésére sajátítódott ki, de ami eredeti értelmezésében 
„szolgálat, melyet maga jószántából olyan teszen, ki — magasabban áll, hogy 
sem tőle azt valaki kívánhatná”. 

A harmadik kivánalom: az emberanyag nemesítése: 
Sokszor elismételt feladatkör: az orvos, éspedig a néporvos tennivalója, A 

gyermek- és csecsemőhalandóság ugyanis járvány-következmény igen sok esetben, 
de mind gyakoribb a veleszületett gvengeség kórjelzése. (Később talán erről is kö-
zölhetünk pontos statisztikát). Nem kétséges, hogy megfelelő népegészségügyi vi-
gyázat nélkül — talán éppen legértékesebb emberanyagunk vesz el csecsemő és 
gyermek korában. Ha látókörünk kiszélesül: ez a vigyázat a pap és a tanító, az 
erkölcsi és a szellemi nevető mellett működő egyházközségi „védőnővér” munka-
körévé tudatosulhat. 

(Az adatok összegyűjtését, csoportositását és nyers földolgozását 
a Kat. Öregcserkészcsapat tagjai végezték, névszerint: Bereczki Mihály, 
Borbándi Zoltán. Gotsmann Árpád, Havadtői Imre, Monoki Lajos, 
Nagy Gyula, Nagy János, Nonn György, Orbán Sándor, Régeni Ti-
bor, Rotter László, dr. Sáry István, Schiller József, Szombathelyi 
László.) 

VENCZEL JÓZSEF. 
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