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Csíkszentmártoni járás főszolga
bírája
Szám: ad.40/1944
Tárgy: Főszolgabírói havi jelentés
H. sz. 1/1943 fi. és 128/1942 ai.

Főispán1 
Alispán2 úrnak

Csíkszereda
A csíkszentmártoni járás 1944 

évi június havi közállapotairól tisz-
telettel a következőket jelentem:

Külső és belső közigazgatás. A 
főszolgabírói hivatalnál a jelentés 
havában is Tódor János szolgabíró, 
Lukács Zoltán vm. kezelő és Bodó 
Mihály vm. altiszt állandó tényle-
ges katonai szolgálatot teljesítettek. 
Lukács Zoltánné vm. díjnok f. évi 
május hó 15-től kezdődőleg a hónap 
végéig alispán úr által engedélyezett 
szabadságon volt. Nevezett további 
szabadságolás iránti kérése Alispán 
úrhoz felterjesztetett. Szigethy Kál-
mán j. gazdasági felügyelő betegsége 
folytán a hónap egész folyamán hiva-
talától távol volt. Ambrus Ferenc vm. 
kisegítő munkaerőt a hónap 30-ával 
előterjesztésem (alapján – hiányzó 
szó – a szerk. megjegyzése) Alispán 
úr állástól felmentette. A hivatal köz-
igazgatási teendőit alulírott főszol-
gabíró, egy vm. díjnok, egy kisegítő 
munkaerő látja el jelentésem idősza-
kában. Ezenkívül mint szakelőadók 

h. tisztiorvos, járási m. kir. állatorvos 
és a szociális megbízott szakelőadó 
működtek. A közigazgatás ügyvitelét 
fentiek miatt megelégedésre ellátni 
nem lehet. A f. év első hat hónapjá-
ban munkakönyvem tanúsága szerint 
2866 közigazgatási ügyirat osztatott 
ki nekem és ezenkívül 105 elnöki, 30 
Om., és 27 Om. biz. ügyirat érkezett 
iktató hivatalomba, mely ügyek elin-
tézése kizárólag az én ügykörömbe 
tartozik. Ezek szerint havi átlagos 
ügyforgalmam több mint 500 drb. 
ügydarabot tesz ki, s ha ehhez hozzá-
számítom hivatalfőnöki teendőimet 
is kiszállásaim mellett: úgy a közigaz-
gatási ügymenet zavartalanságáért fe-
lelősséget nem vállalhatok.  (...)

Tisztelettel bejelentem, hogy a hó-
nap folyamán az M. kir 68. honv. csoport 
parancsnokság Székelyudvarhelyről 
Csíkszentmártonba tette át székhe-
lyét. A Tusnádfürdőn állomásozó né-
met katonai parancsnokság onnan a 
hónap első felében eltávozott.

Tűzesetek, balesetek. Június 
havában a járás községeiben tűzeset 
nem fordult elő. A hónap folyamán 
az Úz-völgyi Faipar r.t. Úz-völgyi 
fatelepén fordult elő 6 könnyebb 
természetű üzemi baleset. Sérültek 
kórházi ápolásra nem szorultak. 
Ezenkívül a hónap 14-én Tamás 
Lajos kászonújfalui gazdasági cse-
léd szenvedett erdőlés közben bal 
lábszár csontján csonttörést, míg a 
hónap 7-én Cseke László csatószegi 
máv. pályamunkás munka közben 
szenvedett önhibájából származó 

kisebb sérülést. Öngyilkosságot a 
hónap folyamán nem jelentettek.

Középítkezések. A kozmási köz-
ségháza és közbirtokossági székház 
belső építtetési munkálatai a hónap 
folyamán – miután a község erdejének 
idei vágtere eladatott – megkezdőd-
tek. (...)

Közbiztonság. A járás közbiz-
tonsági állapota a tárgy. hónapban 
is jónak mondható. Rendzavarás 
egyáltalában nem fordult elő. A 
lakosság hangulata nyugodtnak 
mondható. Az elkövetett bűntet-
tek, vétségek és kihágások a szokott 
mérvet nem haladták felül. 

Mezőgazdaság és állattenyész-
tés. (...) Folyó évi június hónapban a 
hasznos állatok egészségügyi állapo-
ta kedvezőtlenebb volt, mint május 
hónapjában, mert a ragadós száj- és 
körömfájás a járás 8 községében ter-
jedt el látványos jelleggel. Június 30-
ig Csíkcsekefalva, Csíkszentmárton, 
Kászonaltíz, Ká szon  feltíz, Kászon im-
pér, Ká szon jakabfalva, Kászon újfalu, 
Koz más és Lázárfalva szarvasmarha-
állományának 73%-a betegedett meg 
ragadós száj- és körömfájásban. – A 
betegség elég enyhe lefolyású, elhullá-
sok nem voltak. A behurcolás Három-
szék vármegye fertőzött területeiről 
történt a menekültektől vásárolt és 
Kászon vidék erdei legelőin át, zug-
legeltetéssel továbbhajtott állatokkal. 
Az elterjedéseket elősegítette a hadi 
szolgálatra fuvarozás végett kirendelt 
és igénybe vett állatok összeterelése 
fa- és kavicsszállítás céljából, s az ilyen 

állatoknak erdőkön, szanaszét történt 
legeltetése és éjjeleztetése. A hónap 
folyamán bivalyvész sertéseknél 2 ud-
varban Csíkszentsimon községben 
nyert megállapítást. A lovak rühös-
sége Csatószeg, Csíkszentmárton, 
Csík szentsimon, Kozmás és Tusnád 
községekben áll fenn. A gázkamarai 
gyógykezelések Csíktaplocán a kato-
nai kén-dioxydos gázkamrák igény-
bevételével történtek. – Sertésorbánc 
Csíkbánkfalva és Tusnád községben 
lépett fel 2-2 udvarban szórványosan. 
Baromfipestis Tusnádban lett megálla-
pítva 10 udvarban. Hivatalosan meg-
állapított betegségek közül a bivaly-
vész Csíkszentsimonban szűnt meg és 
a rühösség Csíkszentgyörgy község-
ben. Védő- és gyógyítóoltásokat a hó-
nap folyamán csak sertésorbánc ellen 
a járási m. kir. állatorvos végzett. 399 
sertés első oltással oltatott be. 13 beteg 
sertés szérummal lett kezelve. A szi-
multán oltás teljes eredményt adott, a 
13 beteg sertés közül 12 meggyógyult, 
egy elhullott. Ezenkívül 87 sertésnél a 
második oltás is elvégeztetett. (...)

Csíkszentmárton, 1944. július 5.

Dr. Márton3

Főszolgabíró

1 Vitéz Gaáli Ernő – a szerkesztő 
meg jegyzése

2 Dr. Ábrahám József – a szer-
kesztő meg jegyzése

3 Valószínűleg Dr. Márton Lász-
ló – a szerkesztő meg jegyzése

Csíkszentmártoni képeslap. Kömény Pál tulajdona

A csíkszentmártoni, a csíkszeredai és a szépvízi járás főszolgabíróinak 
1944 nyarán a főispánhoz, illetőleg az alispánhoz címzett helyzetjelen
tése ugyanazon szempontok alapján készült, ugyanazokat az alpon
tokat tartalmazza, mégis csak részben fedi egymást. A közigazgatás 
ügyvitele az alkalmazottak katonai szolgálata, vagy nemegyszer be
tegsége miatt mindenütt akadozik, de az emberhiány okozta gondokat 
leginkább a csíkszentmártoni járás főszolgabírója részletezi. Leírása 
alapján fogalmat alkothatunk a hivatal felépítéséről, vagy ma divatos 
kifejezéssel, „organigrammájáról”. Ugyancsak ő számol be kimerítően 
az állatokat sújtó járványokról, betegségekről is (miközben a legrész
letesebb jelentésben sem esik szó a lakosság egészségügyi állapotá
ról). A csíkszeredai járás főszolgabírója a pártharcra fakad ki, míg a 
szépvízi járás főszolgabírója röviden, szinte tőmondatokban ad átfogó 
helyzetjelentést. Valamennyi irat eredetije a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai kirendeltsége, F 7 Csík vármegye iratai, 22. ltsz. alatt, a 
Főispáni iratok között található. 

Csíkszeredai járás főszolgabírája
Szám: ad.42/1944
Tárgy: A közállapotokról szóló 
jelentés
H. sz. 1/1943 fi. és 128/1942 ai.

Főispán1 úrnak
Csíkszereda

A csíkszeredai járás területéről, 
az 1944. évi június hóról az alábbi-
akat jelentem: (...)

A lakosság hangulata nyu-
godt; megérti a helyzet komoly-
ságát és a veszély nagyságát és 
kötelességét annak megfelelően 
végzi. Bár szórványosan pana-
szok hangzanak el az áldozatok 
nagysága miatt, de elégedetlen-
ségről nincsen szó.

A nyugodt hangulatot végle-
tesen befolyásolhatja a pártharc, 
amelyet a politikai pártok végez-
nek a taggyűjtésekkel és ennek 
során a komoly embereknek nagy 
része félreáll, becsülettel végzi 
munkáját, míg az olyan egyének, 
akik a pártharcokból személyi 
előnyt vagy dologtalan életlehe-
tőséget remélnek, egyik vagy má-
sik pártba igyekszenek bejutni, és 
hangoskodással a saját elgondolá-
sukat és hangulatukat majd olyan 
formában állítják be, mintha az a 
széles néprétegeknek általános és 
egységes hangulata volna. 

Ezen meggyőződésem nem vo-
natkozik a politikai pártok megyei 
vezetőinek személyére, hanem 
azokra a személyekre, akik eddig 
olyan ügyesen álltak a szélső bal-
oldali eszmék szolgálatában, hogy 
ellenük bizonyítékot szerezni nem 
lehet, s most valamelyik jobboldali 
pártba belépve aknamunkájukat 
ezen jobboldali pártokban, azok 
céljával ellenkezően titokban to-
vább folytatják.

Csíkszereda, 1944. július 3-án. 

Olvashatatlan aláírás2

Főszolgabíró

1 Vitéz Gaáli Ernő – a szerkesztő 
meg jegyzése

2 Valószínűleg dr. Szatmári 
József ügyvéd. Fia, dr. Szatmári 
Sebestyén tájékoztatása szerint 
1946-ban azzal vádolták, hogy 
a front közeledtekor MADOSZ-
tagokat internált és átadta a rend-
őrségnek. Nem találták bűnösnek, 
hat hét után kiszabadult – a szer-
kesztő meg jegyzése

Szépvízi járás főszolgabírája
Szám: 1181/1944 ki.
Tárgy: A szépvízi járás főszolga bí
rájának 1944 évi június havi hely
zetjelentése

Főispán úrnak
Csíkszereda

1944 évi június havi helyzetje-
lentésemet az alábbiakban terjesz-
tem fel: (...)

2./ Politikai helyzet.
Nyugodt. Meg nem engedett pár-

tok vagy egyesületek nem működ-
nek. Különösebb politikai áramlat 
vagy megmozdulás nem volt. 

3./ Közbiztonsági helyzet.

Kielégítő. Rendzavarások, tün-
tetések, izgatások és bűncselekmé-
nyek nem fordultak elő.

4./ Öngyilkosság.
Imreh Pál szépvízi lakos, gazdál-

kodó, 85 éves, 1944. június 7-én fel-
akasztotta magát. Öngyilkosságának 
oka gyógyíthatatlan betegsége.

5./ Baleset.
Balogh Józsefné szül. Bodor 

Ilona gyimesfelsőloki lakos 1944. 
június 16-án villámcsapás követ-
keztében elhalt.

Szellő havason két honvédet a 
villám agyonsújtott.

6./ Megélhetési viszonyok.
Jók. Munkaalkalom bőségesen 

akad, nagyon jó fizetéssel.
7./ Közgazdasági helyzet.
Mezőgazdasági munkálatok 

rendben és zavartalanul folynak.  – A 
vetések szépek. Csapadék hiányában 
a szénatermés nagyon gyengének 
mutatkozik.

8. Közélelmezési viszonyok.
Kielégítő. A lakosság a kiutalt 

élelmiszer-mennyiséget hiánytala-
nul megkapja, említésre méltóbb 
panaszok nem merültek fel.

9./ Közlekedési viszonyok.
Gyengék. A vonatközlekedés a 

helyi személyforgalom lebonyolítá-
sára teljesen alkalmatlan.

Fogatolt járművekben a katonai 
igénybevételek miatt nagy hiány 
mutatkozik.

Bérautót benzinhiány miatt 
igénybe venni nem lehet.

10./ Általános megjegyzések
A katonai átvonulások miatt 

panaszok az utóbbi időben nem 
merültek fel. A Gyimesi-szoroson 
át 12 bukovinai csángó menekült 
érkezett az ország területére, a vo-
natkozó rendelkezések értelmében 
Csíksomlyóra irányítottam.

A lakosság köréből gyakran ér-
keznek panaszok, hogy a községek-
ben elszállásolt honvéd alakulatok 
lovaikat nem a részükre kijelölt he-
lyeken legeltetik, hanem az amúgy 
is gyenge kaszálókra terelik. Ez az 
eljárás a szénaellátást nagyon veszé-
lyezteti.

Jelentett esetekben a szükséges 
intézkedéseket foganatosítottam.

Szépvíz, 1944. június hó 30.

Dr. Csedő
főszolgabíró

Főszolgabírói helyzetjelentések 1944 nyarán

Rovatszerkesztő:
Daczó Katalin


