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M. kir. rendőrség csíkszeredai 
kapitánysága
Szám: 729/1-1944.
Tárgy: A piac rendjének biztosítása

Rendelet*

A nyári időszakban megnöve-
kedő piaci rend biztosítása és 
az árusítás fokozott ellenőr-

zése végett az alábbiakat rendelem el:
Kedden 16.30-tól 20 óráig 2 fő 

őrszemélyzeti tag teljesít piacellen-
őrzést a szerdai napra megállapított 
irányárak pontos megtartását ellen-
őrizve. Ugyancsak a kirendelt őrsze-
mélyzeti tagok ellenőrzik, hogy a 
piacra hozott áruk lerakása – a csa-
toltan kiadott vázrajzban feltüntetett 
helyeken – az általános egészségügyi 
és tisztasági szempontok szigorú 
szem előtt tartásával történjék. Ellen-
őrzik azt is, hogy az árusítás a lerakott 
áruk teljes rendezése után kezdődjék.

Az árusítás megkezdésének 
időpontját /kedden délutánra vo-
natkozólag/ a polgármester által 
kijelölt piaci biztos állapítja meg 
ha a piacon tartózkodik, egyébként 
az ott szolgálatot teljesítő rendőr-
közeg. Az árusítás azonban 17 óra 
előtt nem kezdődhetik meg.

Itt hívom fel a vezényelt rend-
őrök figyelmét arra is, hogy erélye-
sen meg kell akadályozni azt is, hogy 
a helybéli piaci árusok /kofák/ és ke-
reskedők továbbeladás végett össze 
ne vásárolhassák – a fogyasztó kö-
zönség elől – a piacra hozott árukat.

Szerdán reggeli 6 órától a piac 
tartama alatt 5 fő őrszemélyzeti tag 
teljesít szolgálatot és pedig 2 fő a 

zöldségpiacon, 1 fő a gyümölcsös 
szekereknél, 1 fő a burgonyaárusí-
tóknál és 1 fő a szekerek elhelyezke-
désének ellenőrzésénél.

A vezényeltek eligazítását künn 
a piacon a mindenkori központi 
őrszobaparancsnok teljesíti. Amíg 
az új rendet az őrszemélyzeti tagok 
elsajátítják az őrszemélyzeti pa-
rancsnok személyesen köteles reg-
gel 7 órától a szolgálat teljesítését 
ellenőrizni. Ő rendelkezik a vezé-
nyeltek létszámának szükségesnek 
látszó felemeléséről, apasztásáról 
is. Utóbbit a forgalom csökkenésé-
nek megállapítása után is csak 9 óra 
után eszközölheti.

A vezényeltek kötelessége az 
irányárak betartásának ellenőrzése 
mellett az árak kifüggesztésének el-
lenőrzése és a nyugodt vásárlás biz-
tosítása. Ha valahol torlódást észlel 
a rendőr, azonnal intézkedni köte-
les. Sorba állítja a vásárlókat s csak 
így engedi meg a további árusítást. 
A sorbaállásig is megtiltja a kiszol-
gálást, hogy lehiggassza a vásárlók 
idegeskedését.

Nem engedi meg azt sem, hogy 
a vevőközönség az elárusító asz-
talok mögé álljon és az elárusítót 
közrefogva vásároljanak. Ezt az 
alkalmat használják fel ugyanis a 
vásári tolvajok arra, hogy fizetés 
nélkül jussanak áruhoz. Éberen kell 
figyelni, mert ily módon súlyosan 
károsodhatik az eladó. 

Ismételten figyelmeztetem a 
rendőrközegeket, hogy a közönség-
gel szemben őrizzék meg nyugal-
mukat. A figyelmeztetés és intéz-
kedés erélyes, határozott hangon, 
de sohase durván és ingerülten 

történjék. Szigorúan kerüljék a 
kivételezést, mert csak így tudnak 
tekintélyt tartani és intézkedéseik-
kel megnyugvást kelteni. Legyen a 
rendőrközeg intézkedéseiben pár-
tatlan, kivételt a testület tagjai, a 
bajtársak hozzátartozói sem képez-
hetnek.

Az árukat a szekerekről le kell 
rakni. Nem szabad megengedni, 
hogy a zöldségpiacon szekér áll-
jon, és arról történjék az árusítás. 
Tudni kell, hogy a fogatolt jár-
művek parkírozására a patakon 
túl levő kerthelyiség van kijelölve. 
Ezt a helyet a szekeret ellenőrzé-
sével megbízott rendőrnek állan-
dó megfigyelés alatt kell tartani. 
Nem szabad megengedni, hogy a 
járművekkel tetszés szerint, össze-
vissza foglalják el a helyeket és így 
lehetetlenné tegyék a piacon meg-
jelenő többi fogat elhelyezését. Ha 
szükségesnek látja a rendőri közeg 
sorbaállítással szoktassa rendre a 
fogattulajdonosakat. 

Ha a vezényeltek figyelmeztetése-
imet szem előtt tartva teljesítik szol-
gálatukat, biztosított lesz a piac rend-
je s a közönség nyugodt vásárlása.

Elvárom, hogy az őrszemélyzet 
megértse a testületre háramló ezen 
kötelesség fontosságát és szolgálatuk 
ellátása ellen kifogás nem merül fel. 

Csíkszereda, 1944. május hó 
23-án.

A kapitányság vezetője
Farkas Pál (jól olvasható aláírás 

– szerk. megjegyzése)
m. kir. rendőrtanácsos

*írógéppel írt szöveg

Fazakaspiac Csíkszeredában a harmincas években. Vámszer Géza felvétele

Gyakran nem titok, és mégis 
rejtve marad az átlagember 
szeme elől, s levéltárak mélyén 
alussza örök álmát. Ez történik 
a legtöbb tanácsi jegyzőkönyv-
vel, rendőrségi rendelettel, fő-
szolgabírói helyzetjelentéssel, 
fizetési jegyzékkel, belépési 
nyilatkozattal és a  különbö-
ző intézmények, a hivatalok, a 
vállalatok és magánszemélyek 
által tonnaszámra gyártott kü-
lönböző irattal, feljegyzéssel, 
kérelemmel vagy éppen érték-
telen fecnivel.  Most induló, 
kéthetente jelentkező Irattár 
rovatunkban néhány ilyen elfe-
lejtett, rejtett, de mai szemmel 
is érdekesnek tűnő dokumentu-
mot közlünk. 

Mai lapszámunkban olvasha-
tó valamennyi irat a csík-
szeredai rendőrkapitányság 

munkájával kapcsolatos: szinte meg-
mosolyognivaló, hogyan tartott ren-
det a piacon a rendőrség 1944 nyarán, 
miközben minden épkézláb embert 
már besoroztak, s a fronttól-menekü-
léstől alig néhány hónapnyi távolságra 
volt a város lakossága. Elgondolkodta-
tó – és talán újabb kutatás tárgya lehet 
–, hogy milyen pártokba tömörültek 
a csíkiak, és a történtek ismeretében 
ugyancsak továbbgondolásra érdemes 
az 1944. augusztus 24-én táviratilag 
kiadott ezredesi parancs is. Valameny-
nyi irat eredetije a Román Országos 
Levéltár csíkszeredai kirendeltsége, F 
7 Csík vármegye iratai, 22. ltsz. alatt, a 
Főispáni iratok között található. 

4593. számú híranyag valamennyi 
Erdélyrészi főispán, Rendőrkapi-
tányság és kirendeltségének

Tudomásomra jutott, hogy a ro-
mán viszonyok következtében 
egyes román világi és egyházi 

férfiakat nyilvánosan nappal megbi-
lincselve szállítanak, miután ezen 
eljárás a magyar lovagiassággal nem 
egyeztethető össze, utasítom, hogy az 

összes román preminens vezető szere-
pet játszó világi és egyházi férfiakat vé-
tesse védőőrizetbe és lakásukon őriz-
tesse mindaddig, amíg nemzetellenes 
ténykedésükre vonatkozólag konkrét 
adatokat nem kapunk. Ezen esetben 
a törvény szerint járjon el. Fentneve-
zettek rádióját vegye őrizetbe, a tele-
fonját pedig kapcsoltassa ki. Minden 
ezen túlmenő intézkedést megtiltok. 
A védő /házi/ őrizetbe vettek neveit a 

B.M. közb. osztályához jelentse.
15.519/1944. VII. Res. B.M. 
Király ezredes

Leadva: 1944. évi augusztus hó 
24-én 20 óra 15 perckor

Vette: Kovács József
m. kir. r. őrmester
A másolat hiteléül
(Olvashatatlan aláírás)
hiv. főtiszt

M. kir. rendőrség csíkszeredai 
kapitánysága
4/8-1944. biz. szám.
Tárgy: A m. kir. rendőrség csík-
szeredai kapitányságának hely-
zetjelentése 1944. június hó 1-től 
június hó 15-ig.
Rendeletszám: 1/1944.biz.

Főkapitány Úr!

A m. kir. rendőrség csíkszere-
dai kapitányságnak 1944. 
évi június hó 1-től június 

hó 15-ig terjedő időre vonatkozó 
helyzetjelentését két példányban a 
következőkben terjesztem elő:

I./ Általános helyzetkép.
1. / Jobboldali politikai moz-

galmak:
Magyar Élet Pártja
Nem működik.

Magyar Megújulás Pártja
a./ Erőviszonyok: Taglétszáma 

250 főre emelkedett.
b./ Célkitűzések és szándékok: 

A magyar erők összefogása a hábo-
rú következtében előállott súlyos 
helyzet leküzdésére. Alkotmányos 
úton, a szociális reformok megva-
lósítása révén új alapokra építeni az 
országot.

c./ Mozgalmi eredmények: A 
szervezési munka fokozódik, a párt 
taglétszáma napról-napra emelkedik.

d./ Általános benyomás: A párt 
szervezkedésére a lakosság minden 
rétege felfigyelt. Teljes bizalommal 
tekintenek Imrédy személyére, s 
benne látják a nemzet egyetemes 
óhaját magábafoglaló célkitűzések 
megvalósítóját.

e./ Javaslatok a teendő intézke-
désekhez: A jobboldali pártok egye-
sítése feltétlen kívánatos volna a cél 
tökéletes megvalósítása érdekében.

Nyilaskeresztes Párt
a./ Erőviszonyok: Taglétszáma: 

kb. 100 fő. Tagjai kisebb kereske-
dők és iparosok.

b./ Célkitűzések és szándékok: 
A társadalom életszínvonalának 
emelését hangoztatva átvenni a 
kormányhatalmat s a zsidókérdést 
még radikálisabban megoldani.

c./ Mozgalmi eredmények: A 
párt szervezkedése szünetel.

d./ Általános benyomás: A párt 
jelenlegi állapotában nem mond-
ható életképesnek. A pártszervezet 

itteni vezetője jelenleg katonai szol-
gálatot teljesít. A tagok pártéletet 
nem folytatnak.

e./ Javaslatok a teendő intézke-
désekhez: Különösebb intézkedé-
sekre szükség nincsen.

Magyar Nemzeti Szocialista 
Párt. /: Pálfy-Baky csoport.:/

Nem működik.

Erdélyi Párt
a./ Erőviszonyok: Taglétszáma 

kb. 1400 fő a társadalom minden 
rétegéből.

b./ Célkitűzések és szándékok: 
Az erdélyi magyarság összefogása 
és érdekeinek megóvása mellett a 
szociális reformok megvalósítása. 
Tagjai más jobboldali pártokhoz 
közelednek.

c./ Mozgalmi eredmények: A 
párt vezetősége jelenleg is várako-
zási állásponton van, szervezési 
munkát nem folytat.

d./ Általános benyomás: A párt 
összetartó ereje tovább lazul. 

e./ Javaslatok a teendő intézkedé-
sekhez: Intézkedésre szükség nincs.

Keresztény Néppárt
Nem működik

2./ Baloldali politikai pártok
Nincsenek

3./ Nemzetiségi mozgalmak
Nem voltak észlelhetők

II./ Események
Különösebb esemény, amelyre 

a kormányzat figyelmét fel kellene 
hívni, nem történt.

Csíkszereda, 1944. évi június 
hó 15-én.

A kapitányság vezetője: 
Farkas Pál (jól olvasható aláírás 

– szerk. megjegyzése)
m. kir. rendőrtanácsos

Rendőrségi tevékenység 1944 nyarán


