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Menekültek 
számára fuvarok 

beszerzése
11932/ 1916
Távirat
Alispán1

Székelyudvarhely
Vármegyém lakosságának el

távolítása vasúton lehetetlen né 
vált. Fuvar elegendő nem kap
ható. Kérem Oláhfaluból szekér
fuvarok sürgős kirendelését és 
Csíkszeredába irányítását.

Alispán
Leírta: VIII. 28.
Alispán Úrnak
Székelyudvarhely

Múlt évi, augusztus hó 28-án 
fenti szám alatt kelt megkeresé-
semre szíves volt alispán úr a Csík 
megyei menekülő lakosság részére 
Udvarhely vármegyéből fogato-
kat rendelni ki. 

E nemes cselekedet magában 
hordja jutalmát, mindazonáltal 
most, midőn a csíkvármegyei 
lakosság visszatelepítése lehe-
tővé vált, örömmel ragadom 
meg az alkalmat arra, hogy alis-
pán úrnak eme kollegiális, em-
berbaráti és székely fajszeretet 
sugallta szíves előzékenységéért 
a magam és vármegyém lakos-
sága nevében hálás köszönetet 
mondjak. 

Fogadja Nagyságod kiváló 
tiszteletem nyilvánítását.

1917. IV. 7.
Olvashatatlan aláírás

Csíki menekültek 
Kolozsváron

Szám: 200 916. ai.
Méltóságos Kormánybiztos
Úrnak Másolat2

Kolozsvár

Csík vármegye menekült 
lakossága közül többen Ko-
lozsvár városban és részben a 
környéken telepedtek meg. A 
megtelepedésre némelyeket a 
kedvezőbb megélhetési viszo-
nyok, rokonoktól nyert ingyen 
lakás stb., némelyeket a kedve-
ző munkaalkalom kínálkozása, 
másokat állatállományhoz való 
ragaszkodás késztetett, hogy a 
visszatérés idején legyen mivel 
a gazdasági munkálkodást meg-
kezdhessék. Más egyéb körül-
mények is a közeli letelepedés-
re befolyással voltak. A vasúti 
közlekedési viszonyok nehézsé-
gei, az állatok között fellépett 
száj- és körömfájás betegség, 
mely a továbbutazást meggá-
tolta; az internálási helyeknek 
túlzsúfoltsága; az együvé tarto-
zó családoknak egymáshoz való 
ragaszkodása stb. –

Már régebben kérdésessé 
vált, hogy a menekültek más-
hol, a kijelölt helyen kívül lete-
lepülhetnek-e és segélyezésben 
részesíthetők-e. Csík vármegye 
alispánja Belügyminiszter Úr-
hoz távirati kérdést intézett, 
melyre 147.469 – 1916 BM szá-
mú távirati rendelettel oly értel-
mű rendelkezés érkezett, hogy a 

menekültek kijelölési helyen kí-
vül is letelepedhetnek és egyéb 
feltételek fennforgása esetén 
segélyben is részesítendők helyi 
hatóság által. (...)

Kolozsvár, 1916. október 
7-én

Csík vármegye alispánja helyett
Dr. Sándor Gyula s. k. 

főszolgabíró

Szám: 200916. ki.
Alispán Úrnak3

Debrecen

Eddigi kirendeltségi működé-
semről jelentésem következőkben 
teszem meg. –

A Csík vármegyei menekül-
tek szórványosan még mindig 
érkeznek. Átmeneti, pillanatnyi 
segélyben utasítás értelmében ré-
szesíttetnek. Mai napig általam 
14 000 korona osztatott ki. Bel-
ügyminiszter Úr 147.469. számú 
távirati rendelkezésének szellemé-
ben – azokat, kik a kijelölt helyre 
kimenni valamelyes szempontok-
ból nem tudtak, vagy nem akar-
tak, utasítottuk, hogy a környé-
ken telepedjenek le, s vállaljanak 
hivatásuknak megfelelő munkát. 
A menekülők tekintettel a mar-
haállományt ért száj- és köröm-
fájásra; a kedvező hadi helyzetre; 
a kijelölt helyekről érkező nehéz 
megélhetési hírekre a városban és 
a környéken tömegesen teleped-
nek meg. – 

Úgy a város, mint a megyei ha-
tóságok a letelepedést nem szíve-
sen vették, sőt a kijelölt helyekre 
való utazásra a menekülőket azzal 
akarták rákényszeríteni, hogy a 
segélyben való részesítéstől elzár-
kóztak.

Ezen állapotok megszünteté-
se szempontjából kormánybiztos 
úrhoz másolatban mellékelt fel-
terjesztéssel éltem. – 

Előterjesztésem azt eredmé-
nyezte, hogy az összes várme-
gyék kirendeltségei helyi Főispán 
Úrhoz értekezletre hívattunk, 
s megállapodás történt, hogy a 
menekültek igenis a városon és 
környékén, letelepedhetnek és 
segélyben részesítendők, sőt csak 
azok utazzanak tovább, akiket 
csak családi vagy más érdekek ve-
zetnek. – 

A városban megtelepül-
tek összeírását megkezdettük, 
s megállapíthatom, hogy elég 
sokan vannak Kolozsváron is 
megtelepedve. Tömegesebb 
azonban a környékben megtele-
pedettek száma. Majd midőn a 
községek is az ott megtelepedet-
teket összeírják s a kimutatás egy 
példányát megküldik, pontos 
adatokat tartalmazó jelentésem 
megteszem a Csík vármegyei 
menekültek az itteni és vidéki 
lélekszámáról. –

Örvendetesen jelenthetem, 
hogy a környéken megtelepül-
teknek sikerült a legszükségesebb 
marhaállományukat megtartani s 
igen sokan fuvarvállalati alkalmat 
is kaptak. – 

Kolozsvár, 
1916 évi október hó 12-én
Dr. Sándor Gyula főszolgabíró

Tusnádi 
Schobert Ibolyka 

atyjáról
tudósítást kér 

Nagyságos Alispán úr!

Mély alázattal kérem, mivel 
az újságból olvastam, hogy már 
Csíkszeredában is kezdtek ren-

dezgetni, megkérem a nagyságos 
urat, kegyeskedjen engem arról 
értesíteni, hogy Tusnád község-
gel mi van. Én már 3 hónapja is 
keresem édesapámat, Schobert 
Jánost, és még két testvéremet, de 
sehol sem találtam. Mi Szépvíz-
ről menekültünk az öcsémmel, 
Zoltánnal és mostan nővéremnél 
vagyunk Naszódon. Megkérem 
alázattal, hogy méltóztasson meg-
hallgatni és levelemre fölvilágosí-
tást adni. 

Mély alázattal Schobert 
Ibolyka és Zoltán, Naszódon, 
Krassó-Szörény me. 

November 2-án.
Mi még ez ideig semmi álla-

mi segélybe nem részesültünk, 
és már a pénzünk is elfogyott és 
már nincs mit tenni, nagy a nyo-
mor itt is, mert határszél, épp 
Orsovácnál, és úgy szeretném 
tudni, hogy vissza lehet-e térni 
lakhelyünkre, Szépvíz vagy Tus-
nád községbe.

Alázattal 
Schobert Zoltán
főgimn. V. oszt.

Érkezett 1916. 
november 17-én

Sz. 12007 (...)
Alispánnak
Lugos
Naszódon lakó Schobert 

Ibolyka és Zoltán menekülteket 
értesíttetni kérem, hogy édesaty-
juk, Schobert János Csíktusnád 
községben lakik és egészséges.

Olvashatatlan aláírás

Menekülő vármegye 
– 1916

Csík vármegye 1916 augusztusában hadszíntérré változott. A vár
megye vezetői elrendelték az evakuálást, és maguk is – köztük dr. 
Gyalókay Sándor főispán és Fejér Sándor alispán – utolsók között 
elhagyták Csíkszeredát. A menekülés első napja – Forró Albert tör
ténész adatai szerint – 1916. augusztus 28a volt. Ezen a napon kel
tezték az egyik most közölt iratot is, amely a menekülést szolgáló 
fuvarok beszerzéséről, illetve azok megköszönéséről, a Csík várme
gyei és az Udvarhely vármegyei alispán közötti együttműködésről 
tanúskodik. A következő napokból nem találhatók dokumentumok 
a Román Országos Levéltár csíkszeredai kirendeltségén őrzött Csík 
vármegyei alispáni levéltárban, a főispáni iratokból pedig az 1916os 
esztendő teljességgel hiányzik. Az alispáni anyagból az alispáni hi
vatal regiszterei szerint az augusztus végi és a szeptember–októberi 
iratok hiányoznak, viszont ezeknek a napoknak a történéseiről mégis 
találunk közvetett adatokat, feljegyzéseket a következő hónapok do
kumentumai között. Nagyon sok esetben a hiányzó dokumentumokat 
helyettesítőlap használatával emelték ki az iratcsomókból – leggyak
rabban 1917–1918 folyamán, viszont nem tették vissza azokat.
Az ügyeket próbáltuk időrendi sorrendbe állítani – amennyiben 
sikerült a tárgyban elsőként keltezett irat alapján, hiszen a leve
lek, kérések gyakran egykét hónapos késéssel jutottak el ren
deltetési helyükre. De ami bámulatos: hogy egyáltalán eljutot
tak és általában megoldást nyertek. Hisz gondoljunk arra, hogy 
1916. október 9én, az osztrákmagyar és német ellentámadás 
elől meghátráló román csapatok felgyújtották Csíkszeredát. A 
lakosság jó része csak 1917 tavaszán térhetett vissza feldúlt 
otthonába. De – Forró Albert adatai szerint – Csík vármegye főis
pánja és tisztikara hatheti távollét után október 17én visszatért, 
hogy „megszervezze az újjáépítést, a visszatelepülők élelmezé
sét és segélyezését, valamint az adminisztráció működését”. Az 
iratcsomókat lapozgatva kiderül, hogy igencsak zűrzavaros idő
szakban kellett derekasan helytállnia Fejér Sándor alispánnak.
Az általunk közölt – eddig nyilvánosságra nem került iratok – 
csupán ízelítőt nyújtanak Csíknak és a csíkiaknak e szomorú, 
kereken kilencvenöt évvel ezelőtti napjaiból. Rovatszerkesztő: 
Daczó Katalin

Fejér Sándor, Csík vármegye alispánja. 
Magyarország és a Külföld, 1900. április

Csíkszereda főutcája 1916-ban, a román csapatok kivonulása után

1Valószínűleg Sebesi János Udvar-
hely vármegyei alispánról van szó

2A dokumentum szövegét a 
mai helyesírás szabályaihoz igazít-
va közöljük.

3Fejér Sándor alispánnak. 
Forró Albert adatai szerint „a 
Csík vármegyeiek számára Hajdú 
megyét, a csíkszeredaiaknak Deb-
recent jelölte ki a belügyminiszté-
rium ideiglenes tartózkodási he-
lyéül.”, így Debrecenben működött 
átmenetileg Csík közigazgatása. 


