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Gyűjtés, 
áldozatkészség, 

hadikölcsön
Bank és Kereskedelmi
Részvénytársaság
Kolozsvár, Deák Ferencz
utcza 4. Telefon: 1305

Nagyságos Alispán úr! 
A román betörés által feldúlt 

székely vármegyék községeinek 
újraépítését elősegítendő, társasá-
gunk elhatározta, hogy az általunk 
kiadott s a világháború legnagyobb 
magyar halottjának, Désy Zoltán-
nal1 művészi kivitelezésű rézkarca 
eladásából befolyó tiszta jövedel-
met a fenti célra adományozza.

Amidőn ezt alispán úr szíves 
tudomására hozzuk, egyben arról 
is értesíteni kívánjuk, hogy ezen 
rézkarcokból készséggel bocsá-
tunk rendelkezésére egy Alispán 
úr által meghatározandó mennyi-
séget, s annak eladása után csupán 
kész kiadásunk megtérítésére tar-
tunk igényt. Az általunk eladott 
rézkarcok áraiból fennmaradó 
jövedelmet a három székely vár-
megye részére fogjuk az illetékes 
Alispán urak kezeihez kiutalni, s 
vagyunk b. válaszát kérve,

Kolozsvár, 1916. okt. 20. 
Teljes tisztelettel, 

Bank és Kereskedelmi 
Részvénytársaság

Olvashatatlan aláírás
vezérigazgató

A Bank és Kereskedelmi
Részvénytársaságnak2

Kolozsvár
A Désy Zoltán-féle képek el-

adása vármegyénk területén ez 
idő szerint lehetetlen, sem posta, 
sem hatóságok kellő módon nem 
működnek, az érintkezés majd-
nem lehetetlen. Ezen okokból saj-
nálatomra a megtisztelő ajánlatra 
nem reflektálhatok. 

916. XI. 22

*
Tisztelt Cím!
A Nemzeti Áldozatkészség 

Szoborbizottsága nevében a múlt 
év folyamán gyűjtőívet küldtünk 
a t. Címnek, hogy mozgalmunkat 
ismerősei körében terjeszteni szí-
veskedjék. Miután akciónk ered-
ményéről a közeljövőben el kell 
számolnunk, tisztelettel kérjük, 
hogy a t. Cím részére elküldött ere-
deti gyűjtőívet, tekintet nélkül arra, 
hogy a gyűjtés sikerrel járt-e, bizott-
ságunkhoz postafordultával okvet-
lenül visszajuttatni szíveskedjék.

Tisztelettel
a Nemzeti Áldozatkészség 

Szobrának végrehajtó 
bizottsága;3

A Nemzeti Áldozatkészség 
Szobrának végrehajtó bizottsága4

Budapest

Szeptember 21-ről kelt sür-
gető lev. lapra jelentem, hogy azt 
csak f. hó 23-án kaptam kézhez. 

Ismeretes a t. bizottság előtt, 
hogy Csík vármegyéből az oláh 
betörés következtében el kellett 
menekülnünk és nemkülönben 
az is, hogy a vármegye székhelye, 
Csíkszereda nagy részben a meg-
vadult oláh hordák durva vanda-
lizmusának esett áldozatul, má-
sik, kisebb részben pedig feldúlva 
és kirabolva hagyatott vissza. 

A hazarendelt tisztviselők fel-
dúlt és berondított irodákat talál-
tak csupán, melyeket igyekeztünk 
ugyan rendbe hozni, de a Nemzeti 
Áldozatkészség Szobrára való gyűj-
tés iratai még megtalálhatók nem 
voltak, s minthogy egyes iratok a 
második, harmadik falu szemét-
dombjain is láthatók – kevés kilátás 
van arra, hogy később is megtalál-
hatók legyenek.

916. XI. 25.

*

Nagyságos Alispán Úr!4

Új felhívás hangzott el a nem-
zethez. A közel két és fél év óta 

dúló világháború győzedelmes be-
fejezéséhez szükséges anyagi esz-
közök előteremtésére szólítja fel a  
kormány hazánk minden polgárát, 
amikor az V. magyar hadikölcsönt 
nyilvános aláírásra bocsátja. Újra 
elérkezett az alkalom, hogy ne 
csak a harctéren küzdő vitéz kato-
nák, hanem a hazafias polgárság is 
teljesítse kötelességét. (...)

Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank5 

Budapest
Az V. magyar hadikölcsön 

jegyzésének elősegítése tárgyában 
hozzám intézett soraikra értesítem, 
hogy felajánlott szolgálataikat há-
lás köszönettel vettem, de miután 
vármegyém lakosságának el kellett 
menekülnie, és a menekült lakosság 
vissza nem tért, de a gazdasági élet is 
merőben megakadt, a hadikölcsön 
jegyzése Csík vármegye területén 
nem nyújt olyan kilátásra reményt, 
hogy egy nagyobb akció megindí-
tása indokoltnak mutatkoznék.

916. XI. 29.

Névváltoztatás, 
gyertyaláng, 
erdőtűz és 

kereskedelem
Tárgy: Román Mihály 
késmárki lakos 
névváltoztatása. 
Alispán Úrnak, Csíkszereda,
A m. kir. Belügyminiszter Úr 

1916-ik évi október hó 19-én kelt 
1916-ik évi 155821-VI. a. számú 
rendeletével fent nevezett Román 
Mihály kérelmére úgy a nevezett, 
mint három kiskorú gyermeke csa-
ládi nevének Botárra való átváltoz-
tatását megengedte.

Megkeresem, hogy ezen név-
változtatásnak a csíkszentléleki 
1866-ik évi r. kath. felekezeti szü-
letési anyakönyv 56. sorszáma alat-
ti bejegyzésénél való feljegyzése 
iránt intézkedni szíveskedjék.

A most idézett akv-i bejegyzés 
Zsögöd községben Román István-
tól és nejétől született, Koncsag 
Annától 1866. évi szeptember hó 
19-én született Román Mihály 

születési esetét tartalmazza.
Lőcse, 1916. évi nov. hó 3-án.

Az alispán helyett
Olvashatatlan aláírás 

(a szerk. megjegyzése)
Főjegyző6

*

Alispán Úrnak, Csíkszereda,
A cs. és kir. 1. hadsereg pa-

rancsnokság 4442 szám alatt 
értesít, miszerint a hadsereg fő-
parancsnokságnak 126409/1916 
szám alatt oda intézett rendelete 
szerint feltűnt az, hogy a zsidó 
lakosság pénteken este lakásában 
igen nagy mennyiségű gyertyát 
éget el. 

A vallási szertartások előírása-
inak lehető figyelembe vételével 
a gyertyafogyasztás körül a leg-
nagyobb takarékosság szükséges. 
Szíveskedjék alkalmas módon 
odahatni, hogy a kérdéses vallásos 
szertartás alkalmával a gyertya el-
használása a lehető legkisebb, ép-
pen csak az elkerülhetetlenül szük-
séges mennyiségre korlátoztassék.

Székelyudvarhely, 1916. évi 
nov. 5-én

Kormánybiztos megbízásából:
Olvashatatlan aláírás 

(a szerk. megjegyzése)7

*

Alispán, Csíkszereda8

A Hargita hegylánc felé 
északra három nap óta erdőégés 
látszik. Kérem megállapítani az 
égés pontos helyét, terjedelmét 
s az oltás iránt azonnal intézked-
ni. Ha a közmunka az oltáshoz 
nem lenne elegendő, kérem az 
illetékes Etappen Kommandótól 
megfelelő számú katona kive-
zénylését kérni. 

Kormánybiztos9

*

Magyar Királyi 
kormánybiztos
5831/1916 szám
Tudomásomra jutott, hogy a 

kereskedők a nehezebben besze-
rezhető közszükségleti cikkeket, 
nevezetesen petróleumot, cukrot 
stb., sőt a dohányt és szivarokat 
is elrejtik és csak azoknak szolgál-

tatják ki, akik ezért cserébe tojást, 
gabonát stb. adnak. 

Mivel a készletek elrejtése 
büntetendő cselekményt ké-
pez, s említett csereüzletekkel 
meghatározott maximális árak 
betartására vonatkozó rendele-
tet is kijátszanak, s a fogyasztó 
közönség úgy az eladás, mint a 
vételnél megkárosíttatik, s ép-
pen a legszükségesebb élelmi 
cikkek, mint pl. a tojás, a közfor-
galomból teljesen kivonatnak, 
felhívom, hogy az erre hivatott 
közegeket a legszigorúbban fe-
lelősség terhe mellett utasítsa, 
hogy a hivatalból is üldözendő 
cselekményeket kinyomozzák és 
az elkövetőik ellen a legerélye-
sebb megtorló intézkedéseket 
foganatosítsák.

Székelyudvarhely 1916. évi 
november hó 11-én.

Kormánybiztos megbízásából:
Olvashatatlan aláírás 

(a szerk. megjegyzése)10

Zűrzavarban 
zajlik az élet

Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1916. augusztus 28-án megkezdődött Csík 
vármegye kiürítése. A lakosság nagy részével együtt dr. Gyalókay 
Sándor főispán, Fejér Sándor alispán és dr. Újfalusi Jenő polgár-
mester is elhagyta Csíkszeredát. Az osztrák-magyar és német ellen-
támadás elől meghátráló román csapatok raboltak, fosztogattak, és 
1916. október 9-én felgyújtották a kiürített várost. 
Forró Albert történész adatai szerint Csík vármegye főispánja 
és tisztikara hatheti távollét után október 17-én visszatért, hogy 
„megszervezze az újjáépítést, a visszatelepülők élelmezését és 
segélyezését, valamint az adminisztráció működését”. 
A Román Országos Levéltár Hargita megyei székhelyén, a csíksze-
redai levéltárban található alispáni irattár hiányos dossziéi is jól ér-
zékeltetik, milyen állapotban találták a visszatérők a várost, és hogy 
milyen sokrétű feladat hárult rájuk. A levelek, kérések sokszor egy-
két hónapos késéssel jutottak el rendeltetési helyükre, és gyakran 
okafogyottá váltak. Néhány esetben – tekintve a vármegye súlyos 
helyzetét – a mai olvasónak arcátlanságnak tűnhet a bennük foglalt 
kérelem, gyűjtési felhívás. De az alispán vagy Szász Lajos főjegyző 
minden levélre udvariasan válaszolt, minden hozzá került ügyben in-
tézkedett – méghozzá alig egy-két nappal az irat kézhezvétele után! 
Endes Miklós történész szerint 1916. október 28-án IV. Károly 
trónörökös meglátogatta Csíkszeredát. A csíksomlyói Szent Pé-
ter és Pál plébánia Domus Históriája szerint Károly látogatására 
1917. június 16-án került sor. Így vagy úgy, Károly mindenképp 
egy lepusztult várost láthatott. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

IV. Károly látogatása Csíkszeredában. A felvétel a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia Domus Históriájában található

1Désy Zoltán függetlenségi politikus, 
országgyűlési képviselő. 1906-ban a koa-
líciós kormányban pénzügyminisztériumi 
államtitkár. Önkéntesként ment a frontra, 
Galíciában esett el 1915-ben. 

2Érkezett 1916. november 20. Iktatva 
12112/1916. szám alatt.

3Az alispáni hivatal válasza
4Érkezett 1916. november 23. Iktatva 

12242/1916. szám alatt.
5Az alispáni hivatal válasza. 
6Érkezett 1916. november 15. Iktat-

va: 11982/1916. szám alatt. A hozzá-
fűzött meg jegyzés szerint a kérelem má-
solata elküldetett a csíkszeredai főszolga-
bírónak a névváltoztatás feljegyeztetése 
végett.

7Érkezett 1916. november 13. Iktat-
va: 11953/1916. szám alatt. A hozzáfű-
zött meg jegyzés: „Másolatra 5 Főszolgabí-
ró úrnak, 2 Polgármester úrnak Megfelelő 
eljárás végett kiadom Csíkszereda, 916. 
XI. 20.”

85444 számú távirat. Pecsétje szerint 
feladva Székelyudvarhelyen 1916. novem-
ber 5-én.

9Érkezett: 1916. november 25. Iktat-
va: 12284/1916. szám alatt. Az alispáni 
hivatal meg jegyzése: Elkésett távirat, le-
véltárra teendő 916. XI. 25.

10Érkezett 1916. november 15. Iktat-
va: 11979/916. szám alatt.


