
ADATOK KOVASZNA MEGVE N~PESS~Gl:HEZ 
~S NÉPESEDÉS~HEZ 

BALINTR GYULA 

Megyénk pontos népességszámát csak a XIX. század közepétől is
merjük. A régebbi századokból saj1nos nem állanak adatok rendelkezé
:;ünkre, mivel a népszámlálások sorozata csak a fent jelzett időtől indult 
meg. Igy csak 1857-től követhető ponttosabban a mai napig- község- Vl(lgy 
falu-bontásban -·a lakosság számereje. A korábbi századokra kimutatni 
azonba!n a lakosság · sziámát már nehezehib feladat. Ehhez történeti forrá
:;okra és korszerű statisztikai módszerekre van szükség. 

Tanulmányunkban megkíséreltük megállapítani, meg,yénk mai te
rületének megfelelően, a népességszámOlt a XIV., majd pedig a XIII. szá
zad foiyamá'n. Természetesen, hogy ez a vállalkozás tabb fontos kérdést 
vet fel. Először is a XV. századiban még említ.ett, de később eltűnt 
helységek számbaV1ételét, az a'zokra vonatkozó okleveli ad.a~tok helyessé
sét, majd pedig egy oly,an statisztikai modell alkalmazását, amely a lehető 
legjobb, le.gmegbizhatóbb eredményeket adja a népesség és népesedlés 
mérlegelésében. · 

A XIX. század előtt ta:r1tott különiböző összeírások ~XVII., XVIII., 
Llletve a XIX. sí'ázad első fele) sohasem voltak népességi felmérések, 
c:sak katonai vagy egyházi célra készültek, egyházi vagy világi kizsákmá
nyolás szolgálati:iban állottak . - s a lakosság csak egy bizonyos réte gé t 
ö}elték fel. A XVII. száz1ad előitt kele1tikez.ert:Jt "összeírások" vagy "számba
vételek" szintén aidózásf célm készülrtek. A megfigyelési tár·gy kizárólag 
a lakott helységek :Gplébániák) száma, a telek-, a kapuk száma stb. volt 
~s nem az ember. 

Különböző források alapján - ha a legmegfelelöbb mádszert hasz
jáljuk - következtethetünk egy adott terület . vagy helység lélekszámára 
is. Az így kis2'Jámított lakosségszám · természetesen rejthet magában hi
bát, és a becsült adatok csak megközelíltöleg tükrözik a valóságot. De ez 
nem azt jelenti, hogy a kiszámított adat "ferdített"' és felhasználhatóságát 
fenntartással kell kezeljük. A rendszeresen és elövigyázaJtosan kezelt for
rások · alapján kiszámított népességszlám felbecsülhetetlen értéket retjt 
nagáhan, mindeh hibalehetőség ellenére ls. 

Az elmúlt századok tör.ténetét aligha lehetne megírni a modern sta
tisztikai anyag felhas·ználása nélkül. Lehetetlen statisztika nélkül vizs-
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gál'ni, hogy melyik korban milyen volt a társadalom összetétele, ~r
:nelési viszonyok stb. 

Az erre vona1t1kozó imneretek nélkülözhetetlenségét (népesség, né
pesedés) társadalmi és gazdasági jelentőségélt a múlltban is, ma is az 
adja meg, hogy a népesség nem pusztán biológiai lények összessége, 
hanem a legfontosa/bb termelőerő, a gazdasági élet alanya és egyben 
~árgya, az általa termelt javak elfogyaszt6ja is. 

« 
A legrégibb forrásokat használtuk fel arra, hogy Háromszék (közel 

:1. mai Kovászna megye adminisztrathr területe) lakosság számára követ
keztethessünk. Biztos alappal az 1332-1335. évi pápai tizedlajs.tromok 
>zolgálnak. A kívánt adattok pedig a feltüntetett adózó pléibániák számá
nak segítségével számíthatök ki. A "Documente privind istaria Roma
niei, veacul XIV C. Transilvania, III. kötetben (1331-1340)", fel van 
3orolva az adózó plébániák névszerinti kimutatása, valamint a fizete1tt 
::~dó mennyisége is. 

Egy bizonyos terület települési-hálózatának "kiépítését", a becsül t 
értéket a forrás-any;ag mennyisége és minősége határozottan befolyá
solja. Minőség alaitt értjük i1lt a vizsgált század fa1lvainaik. (lakotit helysé
geinek) számá1t, a ~ö vetkező ismérvek alapján: egyházasifalvak száma 
'(plébániák); nem e,gyházasrfalvak száma. 

Az egyházasfalvak névszerinti kimutatása (száma) - a fent jelzett 
forrásból - nem ütközött nehézségbe. Ellenben nehézségbe ütkö?.tÖtt a 
nem egyházas-helységek lnévszerin'ti kimUitatása. Ez elsősorban azért 
is, mert a XIII. és a XIV. századból nem maradt- ránk olyan hivatalos 
okmány, amelyben feltüntetnék az akkori időszakban megyénk t,erüle1tén 
létező összes lakott helységeket. A "Székely Oklevéltár" I-VII. kötetét, 
valamint Orbán Balázs "A Székelyföld leírása"" I. és III. kötetét, va
l.ami:nt Orbán Balázs "Sajátkezű u1tójegyzeteit a Székelyföld leírásá!hoz" 
c. művének III. kötetét felhasználva, sikerült a XIII- XV. századból -
az egyházasfalvakon kívül, még 40 településsel bővíteni a meglévő hely
:;égek számát. Még felhasználtuk - Corialan Suciu, "Dictionar Istoric 
al Jocalitatilor din Transilv,ania" (l. és II. kötet) című mu'nkájáft is. Ebből 
a negyven helységböl, húszról a XV. számdban már nem tesznek em
lítést. Ezek az ún. "eltűnt-helységek", vagyis amelyek lakatlanná váltak, 
legyen az a tatár-mongol dúlás kiÖvetk.ezménye, vag:y a helység elha
:,syása, elnéptelenedése, különböző gazdasági vagy stratégiai okok miatt. 

Szükséges volt más forrás után nyúlini, hogy toválbb bövítsük a 
települési-hálózatot. Itt elsősorban a XV. s~zadban, okmányilag először 
~mlített helységeket vettük vizsgálat alá. Különböző "segédeszközökkel" 
boncoltuk a falu régiségét. Igy például alq.pul szolgált az illető falu temp
lomának építési éve, Kovászna megye történeti helységnévtára, nép
rajzi kurtatások eredményei, valamint a régészeti leletek. Ezt a módse:ert 
használtuk azoknál a helységeknél is, amelyek okmányilag először csak 
a XVL sziázad közepéi.,g voltak említve. A túlértékelés elkerülése végett 
több olyan helységet kihagytm1k a kimu:tatásból, amelyek, mint ikerfal
vak Kis-, Nagy-, Als·ó-, Felső- előnévvel jelerutkeztek. Ezeket nem rpin
:len esetben vettük külön íaluegységnek. 
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A lakott nelységek számának me~állaprtás.a rejthet magábain ht
ba:forrást, de az eltérések nagyon csekélyek és kevésbé befolyásolják a 
lélekszám nagyságát. 

A XIV. szá:zJad harmadik évtizedének :Kezdetén, a vizsgtálit ~rületen 
49 plébániát '(egyházas falut) említ meg a pápai regestrum, melyhez még 
tízet kell hozzáadnun.k, az Orhai-szék területén lévő plébániákat, ame
lyek kimaoodrtak a tizedlajsltromlból. Tehát, Kovászna megye területén, 
:t XIV. század elején 59 plébánia volt. 

A XIV. század népesség-kiszámításához alapként a falvak száma 
~ döntő tényező. Szakleírások szerint (Magyarország történeti demográ
fiája, Bp. 1953. 55 1.), minden plébánia két faluból állott áJtlagosan. A 
kettes e.gyütJthatót használva ;tehát 118 fa~u. illetve helység lehetett a 
megyénk területén 1332-1335-Jben. Ez a falu-tplélbáinia arány 2:1, egy 
kisebb területre vona:tko2'1tartva, nem minden eseltiben. elfogaldhaJtö arány. 
Szükségesnek tartottuk felülvizsgálni ezt az arányt, oly módon, ho~y 
különbözó források felhasználásával '(a fent említettek szerin:t)', rekonst
ruál tuk az ismert · helységek számát. Igy sikerült a valóságot megközelítő 
::1rányt kapni, amelyet 2,24-re becsültünk. 

Az ismert helységeket az aláhbi csoportokba osztottuk" be: 

l. A pápai tized}egyzékiben .feHüntetett plébán1ák. 

lAlUTA 

1. 'Ajta 
2. 'Angyalos 
3. Arapatak 
4. Árkos 
5. Bacon . 
ö. Bar,dóc 
7. Barót 
8. Besenyő 
9. Bibarcfalva 

10. Bita 
ll. Bodok 
12. Borosnyá 
13. Bölön 
14. Gidófalva 
15. HM'Vég 
16. Illye]alva 
17. Kálnok 

l. Alsócserriálton 
~. Altorja 
3. Dálnok 

Sepsi-szék · 

18. Kilyén 
19. ~öröspatak 
20. Lisznyó 
21. Ma.ksa 
22. Miklósvát 
23. Olasztelek 
24. Oltszem 
25. Rét.y 
26. Száldohos 
27. Szárazajta 
28. Szemerja , 
29. Se}'siszentg'yörgy 
30. Szentiván 
31. Sz;entkirály 
32. Uzon 
33. Vargyas 
34. Zalán 

Kézdi-tzék 

4. Esztelnek 
5. Felsótorja 
6. &tolyka 



7. !ka 12. Ozsdola 
8. Kl5vár 13. Polján 
9. Lécfalva 14. S22entkatolna 

10. Demhény 15. Szent1élek 
11. Nytij:tód 

(Orbai-szék 
\feltételezett egyházas falvak~ 

l. Barátos 6. Imecsfalv~ 
2. Gelence 7. Kavászna 
3. Papolc 8. Telek 
4. Páké 9. Zabola 
5. Tamásfalv,a 10. Zágon 

2. A XIII. és XV. századiban külön:böző forrásokhan említett hely
ségek (nem egyházas falvak). 

l. Kézrlimárkosfalva 4. Viártheg:y 
2. Málnás 5. Zoltán 
3. Szára2lpatak 

3. A XV. században, a különbözö forrásokb:an először emlitett 
·1ely~égek., 

l. Aldoboly 
2. Bereck 
3. Bodos 
4. Feldoboly 
5. Felcsőcsernáton 
fi. Felsőrákos 
7. Fotos 
8. Karatnavolál 

9. Kökö& 
10. Köpec 
ll. Kőrös 
12. Középajta 
13. Mártonfalva 
14. Mátisfalva 
15. Szatyor 

4. Eltűnt helységek (a XVI. sz. előtt önálló falvak) 

Sepsi-szék 

l. Almás 7. Kirtz 
2. Bedőháza 8. Pincehely 
3. Ddbó 9. Rakatyás 
4. Gerebenes 10. Sarvarod 
5. Gohán 11 . Vápavá'ra 
6. Kakucs 12. Zsombor 

l{ézdi-szék 

l. Bavthaialva. 4. Borzfalva 
2. BakSiéifal va 5. Reketyésvölgye 
3. Bálványosvár 6. Szentjános 



Orbai-s-zék 

1. Bod 2. Domokosíalv.a 

5.· 1501-1567 között először említett lakott helységek. 

l. Bélafalva 
2. Bikfalva 
2. Bodza 
4. Cófalva 
5. Csomortán 
6. Egerpatak 
7. Erdőfüle 

18. Kézdioroszfalu 
19. Kézdisárialva 
20. Kisbacon 
21. Kisborosnyá 
22. Kiskászon 
23. Komolló 
24. Kurtapatak 

8. Eresztevény 25. Magyarhermány 
9. Erősd 

10. :Éitfalva 
ll. Futásialva 

26. Páva 
27. Petőfalva 
28. Sepsimagyarós 

12. Haraly 
13. Hilib 

29. Sepsimárkosfalva 

14. Kantafalva 
15. Ké2'ldialbis 
16. Ké:?Jdialmás 
17. Kézdimártonos 

Összesítve : 

30. Sepsimártonos 
31. Szacsva 
32. Szörcse 
33 .Velence 

1. A pápai tizedlajstromban feltüntetett plébániák 49 

2. Orbai f'Zék!ben feltételezett egyházas falvak 10 

Osszesen plébánia 59 

3. A XIII. és XIV. s.zázadban említett helységek 
(nPm . egyházasf.alvak) . . . . . . . 5 

4. A XV. században emlitett helységek . . . 15 

5 Eltűnt helységek (a XIV. századba'n, 
i.Uetve a XV. században, önálló falvak), utoljára 
a XV-XVI. században emlitik . . . . . . 20 

6. 1501-. 1567 között említett helységek . 33 

Osszesen . . . . . . . . " . . . . 
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A kapott faluegységből t132 helysé~ k&\ret~e1Jtethetünk a vlzs
gMt t ·erület lélekszámára. A szakirodalomban "Mae:yarország történeti · 
demográfiája" (Bp. 1963 kiad. 55. old.)" a 1ö:kossá.g kis.Z.ámításához átlago
san falvankénit a lélekszámot 20 háznénre (100 főre) becsülik. ÁtlagoRA-n 
egy háznépre öt taggal számoln<lk. A Székely Oklevéltár ·(I-III. és VII. 
köt.~, több okleVléllben uta1liás lt!ö:r'bénik aznnban a SZ'ék•ely család tl::lgi~in~k 
:;zámára. 'A kijegyzett és összesiltett család- és családtagok S·zámából kö
ITetkeztethettünk az átlagos családtagok számára, amely számításunk sze
rint 5,22 tagnak f·elel meg. Em az átlagat használva, falvanikénrt 104,4 
főt kapunk. 

Tehát. átlagos•an falVianként 20 háznépelt véve a1anu1 "(132x20), 2640 
háznépet kapunk, vagyis 5,22 taggal számolva 13700-13800 lélekszámhoz 
jutunk. 

'A mai Kovászna meQ"ve teriiletét történeti tájee:vsée:re (székekre) s?.ét
':>ontva és a lakosságat külön-külön feltüntetve, a következő eredményt 
kapjuk: 

Pl é bá- XIH-XIV. sz. Hí01-1567 Hely,sé-han ismert Bl.tünt között niák helv-ségek hE>1vs·ég~ek PmlUett gek S2já- Kiszámított 
száma .száma (nem száma helvségek ma ös·z- lélekszám 
XIV. sz. egyházasfalv.) száma sz·esen 

Sen'Si-sZiék 34 12 12 17 75 7 830 
Ké21dii-szék 15 ö fl 12 :l!l 407 0 
Orhaf ... s.z;ék 10 2 2 4 18 1880 

Összesen: 59 20 20 33 132 13780 

Megjegyezni kfvá'njuk, hogy Sepsi székhez soroltuk Bardoc- és 
és Miklósvár sZ'éket is, mi:vel e két terület jelenleg Kovászna 
megye területéhez tartoz.ik. 

•A lélekszám 56,8 százaléka Sepsi-székre, 29.6 százaléka Kézdi-szék
~ és 13,6 százaléka Orbai-székre esett. rA népsűrűség a megye területén 
alacsony volt. Nem rérte el nlé,gyzetkilom1éterenként a né~y főt (3, 72 fő), 
~yakorlatilag e területnek 66-70 százaléka lakatlan volt (többnyire erdő). 
Ha ezt tekintebbe vesszük és erdőtől mentes területre számíta1nánk nép
sűrűséget, akkor a népsűrüsé:gi index a 10 főt is elérné. A lakotit helysé
geknek 88 százaléka a Feketeügy és az Olt völgyében helyezkedett el. 

A legsűrűbben lakott szék Kézdiszék voH, nrégyzetkilométere•nként 
4,2, Sepsiszéken 4, Orbaiszéken pedig 2,5 fő jutott. A Lakosság zöme (majd
nem 90 %-a) az összterület 30-35 százaléká~a zsúfolódott össze. Az át
lagos falutávolság valamivel vol1t több 5 kilométernéL Kézdiszéken 5, 
Sepsiszéken 5 kiloméltecr_onél valamivel több és Orbaiszéken 6,5 kilométer, 
l 00 km 2-re 3,6 helység jutott. 

A vizsgált terület népességszámát összevetve a Székelyföld ada1tai
va1, az átlag- és viszonyszámok azt mUitaltjá\k, hogy a XIV. század elején 
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:negyénk lakassaga ugyancsak számottevő volt, nemcsak Székelyföld, ha
tlem egész Erdély vohaltkozásában is. 

A XIV. század elején a székely székekiben 178 egyházas falut jelöltek 
a pápai · tizedlajstromok. Tehát a plébániák egyharmada (33,1 %), me
gyénk területén volt. Az ismert helységek száma 391, ennek szintén 
egyharmada (33,8%) a jelenlegi Kovászna megye · Iterületére esett. Itt 
?mlítjük meg, hogy az említett terület a Székelyföld 35,6%-át foglalta 
el és a lakosság egyharmada e~n a területen lakott. A XIV. század ele
jén Székelyföld Lakosságának száma kb. 40-42 ezer fő vol!t. Népsűrűség 
3,9 km2-enként, valamivel 1több mint megyénk népsűrűség-indexe. Maros
~s Udvarhely-szék, sokkal sűrűbben lakott terület volt. Ezeknek indexe 
5,7 fő, míg Csíkszéken ~b. 2,1 fő. 

Összefoglaló tábláza U 

Ismert 
Terület hely- Lélek- népsűrűség 

klm2 .ség ek szám k'm2 

száma 

flár,om\i2'1ék 370 5 
ebből: 

132 13780 3,7 

- Sepsiszék 1967 75 7 830 4.0 
- K~disZ'ék 981 3~ 407 0 4,2 
- Orbaiszék 757 18 1880 2,5 

Maros- és Udvarhely-
szék 3 600 196 20 420 5,7 
CsíksZiélk 310 0 63 6 500 2,1 

Székelyföld 10405 391 40700 3,9 

Megjegyezzük, hogy Maros-, U dv ar hely- és Csík szék népessegi 
adatait az álltalunk megálLapí:tott együttható segitségével számí
tot:tuk ki. 

Ismeretes ezek után az 1332-1335-ös évekből megyénk akkori la
kosságának száma. Ez alapként szolgálhat és felhasználható a ·tatár
d.úlás előtti évek népességi adatainak kiszámításában. Minden esetre a 
becsüLt adat csak messziről közelíttheti meg az akkori v,aJós ér:tékeket. 

Tatár-mdng:ol dúlás előtti évekre már fielbecsülték Székel~föld 
~akosságának számáit.. A növekedést az 1240-1332. évek között 60%-ra 
teszik: ("Magyarország történeti demográfiája" stb. 55. l.). Szerintünk 
a 60 %-os számbeli gyarapodás ig~n magas érték, mert 0,52%-os évi át
lagos szaporodási ütemnek felelne meg. Megkíséreltük kiszámítani Ko
vászna megye területére vonatkoztatva a %-os számbeli gyarapodást. 
S~irtásaink azt eredményezték, hogy 1240-1332 között ez nem lehetett 
több mint 42-44%, ami 0,38%-os évi átlagos gyal!'"apodási Ültemnek fe-lel 
meg . .Véleményünk szerint, ez elfogadhatóbb arány. 
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A 60%-os növekedést a jelzett forrásban azzal okolták, hogy Szé-
kelyföldön általában a számbeli gyarapodást nem gátolta semmi, azaz, e 
terület mentes volt a mongol-tatár pusZitírt:ástól (ami szerintük nagyon 
jelentéktelen veszteség), és még éhinség sem tizedelte a lakosságot, a 
.1agy "fekete-halál", a pestisjárvány elkerülte volna . a Szekelyföldet, be
leértve . IT1egyénk terülecét is. Megengedjük, hogy Székelyföldet, teljes 
terjedelmében nem érintette a tatár-dúlás, ellenben a Háromszéki me
Jence laküssaga számbeli veszteséget szenvedett. 

A tatárok egy része, Bochetor vezetése alatt, az Oj:tozi szoroson 
tört be Erdélybe. A Feketeügy folyását követve jutottak el Bareaságra 
és 1241. március 31-én Brassót, s 1241. április 11-én Szeberut dúlták fel. 
:Istoria Romfmiei in date, Bucure~ti, 1971, 66. l.). Egy másik csoport, 
valószínűleg a Barcaság felől vonult északra az Olt bal- és jobbpartján. 
Hídvég- és Barélt vidékét ekkor érte a nagy katase;trófa. 

Batu-kán 1242-be'n tatárjai egy részével az ojtozi szoroson vonult 
vissza, romboltak és pusztítottak. A fentiekből következtethető, hogy az 
=mberveszteség nem volt tehát jelentéktelen. 

A tatárok elől a lakosság a hegyekbe húzódott fel. Ezek jó búvó
~1.elynek bizonyul tak. 

Az itteni pusztulást azo'nban nem mérhetjük az ország más vidéké
hez, ahol a veszteség óriási volt, s a lakosságnak kb. a fele pusztult el. A 
Dunántúl és a Kisalföld lakosságának kb'. 20%-a, mfg az Alföldön kb. 
60%-a lett a tatár-dúlás áldozruta. (I.m. 54. oLd.}. 

Az emberveszteségben keletkezett rohamos csökkenés ·legnagyobb 
hányadát azonban a tatárok elvonulása Ultáni évekre tehetjük. A nagy 
járványok, az általános éhinség és a magas gyermekhalandóság okozta 
a lakosság pusztulását. A népességnek kb. 10-11°/o-a pusztult el 1241-
1247. évek között, a fent megállapított okok miatt. Tekintetbe véve te
hát a feni szaporodást gátló tényezőket, semmi esetre sem tehetjük a 
növekedést 60%-ra a mi területünk es·erLében. 

Számításaink azt mutatják - a fenti okokból következtetve, -, 
hogy a tatár-dúlást megelőző években a Háromszéki medence lakossága 
kb. 9600 fő lehetett. 

Ekkor jön közbe a Szászorbó környéki székelyek betelepítése, ame
lyet 155-170 háznépre, illetve 600-900 személyre becsülünk Az adatok 
azt igazolják, hogy ez a betelepítés sem péltolta az emberv~szteséget és 
hogy még több mint 20 év kellett -elmúljon, hogy a lakosság számereje 
a tatár-dúlás előtti létszámot elérje. 

A mellékelt grafikonból kilátszik, hogy a XIII. század utolsó évti
zedeiben, valamint a XIV. század első három évtizedében népességkor
látozó tényezők nem léptek fel. A gyarapodás normálisarr alakult. A .ta
tárok pusztítása után eltelt több mint három demográfiai év, helyre 
billentette a lakosság számát. Igaz, hogy a háromszékiek részt vettek 
1250-1330 'kö:aöU több csatában, de a területükön komolyabb "összetű
zés" nem volt, így az embervesZJteség jelentéktelen és nem befolyásolta 
kedvezőtlenül a gyarapodást. · 
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i{ísérletet tettünk, hogy k1szamítsuk a targyatt területen a XIV. 
század első negyedének különböző népesedési mutatóirt. 

lVIivel a halandóság é1:1téke az emberi élettartam és a halálozási 
arányszám összefüggéséből vezethető le, kiszámítható egy meghatáro
zott időre -, ha ismeretes vagy legalább megközelítőleg feltételezhető 
az élettartam é~ritélkte :-- halálozási arányszám. Az éle1ttart1am értéke 
Corcl\tva arlányos a halálozási arányszám értékéveL 

A sZJakirodalom a[apján, a XIV. században körülibelül 22 év voJ.t 
az emberi átlagos élettartam. A fenti meghatározásból adódott, hogy a 
halálozások száma egy év alatt .kJb'. 630 lehetett, amely 45,45%0-es ha
lálo~ási arányszámnak felel meg, ami napjaink halálozási arányszámá
ntak több mintt 4-szerese. A XIV. század első három éVít!izedében a lé
lekszám növekedése átlagosan egy évre 60 személy volt. Feltételezzük, 
hogy a ki- és oevándorlás egyenlege jelentéktelen volt, így tehát nem 
befolyásolhatta a gyarapodást vagy fogyást, vagyis a lakosság évi átlagos 
növekedése kizárólag a természetes szaporodás eredménye. Igy a szü
letések száma kb. 680-690, vagyis 49,35%o, a mai értékeket figyelembe 
véve, igen mag·as. A természetes szaporodás arányszámát teh!á:t 3,9%0-re 
tehetjük. Volt időszak, amikor az elhaltak száma meghaladta, sőt, tül 
is szárnyalta a születések számát. A hal<Hozások számának alakulása 
sokkal ingadozöbb, mint a születéseké. A gyermekhalandóság aránya is 
nagy lehetett. Ez vitte magával a halálozások számának :több' mint az 
'-"'gy harmadát. 

Röviden, tehát így mutatkozik kutatásunk és számításunk alapján 
megyénk XIV. századi történeti demográfiája. Természetesen a szorgal
mas kutatások eredményei még tárhatnak fel "pótló" adatokat, amelyek 
módosítha,tják a kiszámíto1Jt lakosságszámot és a különböző demogl'láfiai 
arányszámokat is. 
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KOVASZNA MEGYE TORTENETt HEI..YSEGNÉVTÁRÁ 

~ivonat) 

BALilNTH GYULA 

A most készülő "Kovászna megye történeti helységnévitára" c. ta
nulmány anyagából, összeállítottuk megyénk helységeinek névsorát, je
lezve azt az évet, amikor először volt említve okmányilag a település, 
valamint az akkori megnevezését az eredeti írásmód szerint. 

Kovászna meg.ye Jónéhá1ny helység nevének formai változását, ala
kulását, ha van is néhány, amelyet magyarázni tudunk - még nem 
okolhatjuk teljes hitelességgel. Va1amint azt sem tudhatjuk biztosan, 
hogy valamennyi település megtartotta-e az eredeti nevét és hogy igaz-e, 
amint a?Jt a történet hagyta ránk, hogy a kereszténység el1terjedése al- · 
kalmával a falvak jó részének neve is megváltozott, a régi neveket fel
cserélték többnyire bibliai alakok nevével. 

A települések kialakulására nézve, a XIV. század előtti időkről alig
ha tudunk vaLamit. Csupán négy helységről tudjuk biztosan, hogy lé
teztek az 1200-as évek legelején. De ez nem zárja ki azt a lehetőséget, 
hogy megyénk területének ne lett volna jelentősebb települési hálózata a 
XIII. század, sőt, ezt megelőző századokban. A XIV. század első felében 
már 132 helységről tudunk. Erre vonatkozólag a leggazdagabb forrás
anyagnak bizonyultak a pápai regestromok 1332-1335-ből, valamint az 
,,adózó-kapuk"' összeírása 1567 -ből. 

lorga lordan román akadémikus, fontosnak tartotta a történeti 
helységnévtárak összeállítását, nem egyszer hangoztatta: " ... ·toponomia 
poate fi socotita drept istoda nescrisa a uhui popor, o adevar.ata arhiva, 
unde se pastreaza amintirea atitor evenimente, intimplari ~i fapte mai 
mult sau mai putin vechi sau imorptante, care s-au petrecut de-a lungul 
timpurHor ~i au impresiOI'}at intr-un chip carecare sufletul popular"'. 
(Toponomia Romfmeasca, p. 2.). 

Ezzel a céllal készítjük Kovászna megye történeti helységnévtárát, 
ezzel a céllal közöljtik e rövid kimutatást. 

CONTRIBU'fii LA l>EMOGRAFIA JUDETULIII COVASNA 

de : BAlLINTR .GYULA 

Autorul reconstituie reteaua localitatHor judetului in secolul XIV, 
pe baza de documente ~i literatura de specialitate. Aplicind modele 
demografice moderne, incearca stabilirea numarului de poputatie ~i o 
serie de indiealtori demografici. 

In completare prezinta un extras dintr-o lucrare in curs de tn
tocmire privind toponímia crono'logica a pamintului Covasnean. 
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1211 
1211 

1224 
1251 

1307 
1311 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 

HELYSEGNEVTAR 
Okmányilag először megemlítve 

Helység megnevezése 
az eredeti írásmód 

sze ri nt 
A mai megnevezése 

2 

C ast ri N oilgian-t 
Cias1trum . 
Sanc.t. Nicolai 
Boralth 
Castrum · 
Zenth Lelewkh 
Thor)'la 
Zara~patak 
Besenczed 
Bud uk 
Dalnuk 
Torya inferiori 
P olyan 
Kuruakun 
Yskulnuk 
Lehmen 
Ysidula 
Nachitond 
Sancta Calthalfina 

3 

Aita Mare 

Micló~oara 
Baraolt 

Sinzieni 
Turia de Sus 
Valea Seaca 
Padureni 
Bod oc 
Dalnic 
Turia de Jos 
Poi1an 
Cern,altul dc J os 
Estelnic 
Lernnia 
Ojdula 
Lun~a 
Oa;talina 
Ha:tui'Ca Hatol ka 

ViUa Beze 
Birtka 
Moya 

(=Leze) Let 

villa l1ka . 
Pusulnic 
Sancta Johanne 
villa Sanotra Maria1 
Kalnuk 
Uzun 
Lizno 
Hy'dueg 
Ar.kus 
Za]Jdubus 

Bita 
Moatc~a 
Icafala u 
Petriceni 
Sin1tionlunca 
Simeiia 
Calnic 
O zu n 
Lisnau 
Hághig 
Arcu~ 
Ddbo~ni 

4 

Nagyajta 

Mikósvár 
Ba rótt 

Kézdisze111tléle k 
Felsőtorja 
SzMa~paltak 
Sepsiibesenyö 
Seps~b'odok 
Dálnok 
Altorja 
Po ján 
Alsócserináto n 
Esziteinek 
Lemhény 
Ozsdola 
Nyujltód 
Ké:Ddi's~entkia tolna 
Hato j ka 
Lécfa1lva 
Bita 
Maksa 
Ikafalva 
Kézdikővár 
Szenltiványlabor:falva 
Szemerja 
Kálnok 
Uzon 
Lisznyó 
HídJVég 
Ar kos 
SZJáldobos 
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1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1332 
1333 
1334 
1334 
1334 
1334 
1334 
1349 
1353 
1360 
1366 
1407 
1407 
1407 
1415 
1417 
1426 

1427 
1448 
1459 
1459 
1459 
1461 
1461 
1464 
1466 
1477 
1479 
1497 
1499 
1505 
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2 .3 

Buruzno Boro~neul Mare 
Okzmu Olrt.eni 
Keuruspotok Valea Cri~ului 
z ,alan Ziíltan 
villa Guidonis Ghitdfalau 
villa Helye Ilieni 
Sancto Georgia Sf. Gheorghe 
Byborch Bilborteni 
Bandachfolua Bradut 
Ola:oteluk T~i'li~oara 
Aruapot'Dk Arac:i 
Angelus Anghelu~ 
Zo:z;acha' Aita Seaca 
Sanctus Rex Sincraiu 
villa Marci Marc u~ a 
Ky He n Chilieni 
Belen Belin 
Reech Reci 
villa W1arclach Virghi!? 
Bachan Bataali 
ZoH1an Zoltan 
Castrum Waarheghij Celtate 
CaSitrum Baiuanus Bal\11anyo~ 
MainalS Maln<a~ 
Toria Wasara Tg. Secuiesc 
Martonfalwa Ma1il:'ineni 
Fathos Foto~ 
Borathfalua Brate~ 
Ra:kus Haco~ul de Sm> 
villa V alachalis 
Bereckfal ua 
K'aJraithna 
Zwthyor 
Keopeocz 
Bozos 
Kewzepaijtha 
Kewkews 
Doboilj 
Kewres 
Zabola 
Bykfalwa 
Zamalw 
Felsewcharnathon 
Sancti Ernerki 
Markos 

Bretcu 
Caratna 
Co~eni 
Cá!Peni 
B odo~ 
Ait'a Medie 
Chichi!? 
Doboli de Sus 
Chi uru~ 
Zabala 
B i díJalau 
Sasau~i 
Cernatul de Sus 
Ime ni 
Marcu~ 

4 

Nagyborosnyó 
O Ilszem 
Sepsiköröspatak 
Zalán 
Gidófalva 
Illyefalva 
Sepsiszentgyörgy 
Bibarcfa•lva 
Bardoc 
Ola,s:oteh~k 
Arapatak 
Angyalos 
Szá,raza~t:a 
Sepsisz€mtkirály 
Kézdimár kosfal va 
Kilyén 
Bölön · 
Réty 
Vargy1as 
Bacon 
Zoltán 
Várhegy 
Bálványos 
M:áJ.nás 
Kézdivásárhely 
Kézdimá-rtonfalva 
Fo tos 
Barátos 
Felsőrtátkos 

Bereck 
Karartnavolál 
SZ\Otyor 
Köpec 
Bodos 
Kö~épaj1ta 
Kökös 
Feldoboly 
Csomakőrös 
Zabola 
Bikf.alva 
Kézd'iszá.szfal u 
Felsőcsernáton 
Imecsfalva 
Sepsimárkos 



---~-.....- •. • "V . - -· · -· 

l 2 3 4 

1506 Chomo!"tan LU1toasa CsDmortán 
1512 Monyijoros Magheru~ Sepsimagyarós 
1520 Ere w sd Ariu~d Erősd 

1533 Bo za Inlt. Buz~ului Bodzafocduló 
1533 Wtlhas Oituz Ojtoz 
1536 viUa Byelafarua Belani Bélafalva 
1539 Gelrenebe Ghelinta Gelence 
1539 Albis Albi~ Kézdialbis 
1544 Fwtasfalwa Alungeni Fuitásfal VIa 

1547 Zewrche Surcea Szörcse 
1548 Ko w azna Cavasna Ko vászna 
1554 Alijdobol Doboli de Jos ~ld o boly, 
1566 Fwle Filia Erdőfüle 

1566 Kws Baczon Batanii Mici Kisbacon 
1566 Hermany Hereulitan MagyarhE?rmány 
1566 Kij.s Borosnij Boro~ n eu l Mic Kisborosnyó 
1567 Pa.wa P alVa Páva 
1567 Peteof!fal wa Peteni Petőfalva 

1567 Harali j Har al e Haraly 
1567 Hiilijb Hilib Hiliib 
1567 Egerpatihak Aninaasa Egerpatak 
1567 Komoilo Comolau Komolló 
1567 EDeZJtwen Eresteghin Eresztevény 
1567 Zachwa Saciov a SzacsV)a 
1567 Kyskázon Casinul Mic Kiskászon 
1567 Orozff'alw Ruseni Kézdioroszfalu 
1567 Salffalwa Tinaasa Kézdisárfal va 
1567 K wr\tlh(apa1lhaik V alea Scurta Kurtapatak 
1567 Almás Meren:i Kézdialmás 
1567 Mávton os Mavtanu~ KézdimáTita nos 
1567 Czoffalw:a Tufalau Cófalva 
1567 Thelek Telechia Orbaitelek 
1567 Zlágon Zag on Zágon 
1567 Tamásfalva Tama~falau Ttamásfal va 
1567 Papolcz Papauti Papolc 
1567 Páké Pachia Páké 
1567 Étthtialwa EltifaJau Étfalva' 
1740 Zalányi Evegcsür Valea Zalanului Zalánpatak 
1760 Doborló Do birlau Dobolló 
1760 Előpatak Vilcele Előpatak 

1782 Evegcsür Bicsad Sepsibü~szád 

1786 Boz·ana Sitla Buzaului Sziltabodza 
1786 Mikó Újfalu Micfa,lau Mikóúj]alu 
1786 Ny áraspartak I ara~ N v áraspaltak 
1786 BozZiana Talpaitak Floroaia Tálpatak 
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