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Zakariás doktor 
„elúszott” 

szabadsága
Tekintetes Főszolgabíró Úr!
Tekintettel a mostani rendkívüli 

viszonyokra, különösen azon körül-
ményre, hogy a lakosság visszatele-
pítése még nincs folyamatba véve, 
gyógytár és gyógyszer nincs, orvosi 
gyógykezelést folytatni nem lehet, 
nekem pedig nagyfokú idegességem 
mellett folyton tartó szédüléseim, 
kimerülésem van, korommal kezdő-
dő érelmeszesedés feltétlen nyugo-
dalmat követel, azon kívül családom 
3 felé tartózkodik, az ezzel járó költ-
ségeket fedezni képtelen vagyok, a 
vasúti közlekedésiek miatt személyi 
poggyászom, melyben a megmen-
tett ruhaneműkön kívül műszereim 
is vannak, kezemhez nem kapom, a 
tetvek is felszaporodtak (... – olvas-
hatatlan szavak – a szerk. megjegy-
zése) – kérem, hogy 6 heti szabadság 
megadását alispán Úrnál kieszközöl-
ni szíveskedjék. (...)

Szépvíz, 1916. év november 
18-án

Dr. Zakariás István
h. járási orvos

Érkezett 1916. XI. 19.
Sz: 122-916
Alispán úrnak
Csíkszereda
Doktor Zakariás István kör-

orvos hatheti szabadság iránti 
kérését, amidőn felterjesztem je-
lentem, hogy a kérésében felho-
zott indokokról alulírottaknak 
is tudomásom van, éppen azért a 
szabadságot megadni javaslom. –

Nevezett orvos hatvannyolc 
éves, törődött, aki a mostani ne-
héz megélhetési viszonyok között 
a munkáját – tekintve hogy az 
sincsen, ahol étkezzék – végez-
ni képtelen, s esetleges orvosi 
beavatkozása lehetetlen is, mert 
gyógytár sem a községben, sem a 
vidéken amúgy sincsen, s a műsze-
rei is szállítás közben elkallódtak. 

Szépvízen több katonaorvos 
van, a katonaorvosok a hozzájuk 
forduló betegeket szívesen gyógy-

kezelik, a katonai gyógyszertárból 
az illetőket még orvosszerekkel is 
ellátják, a katonai gyógytár azon-
ban polgári orvos vényére gyógy-
szert ki nem ad, s így Zakariásnak 
ismerve nehéz családi viszonyait 
jelenleg való ittléte szinte szükség-
telen s nevezett nélkülözhető. – 

Doktor Zakariás a szabadság 
meg nem adás esetén kénytelen lesz 
nyugdíjba menni, mert a fenti okok-
ból itt tartózkodni nem tud, magam 
is belátom, hogy arra képtelen is. –

Szépvíz, 1916. november 19.
Olvashatatlan aláírás, 

főszolgabíró

Érk. 1916. november 21.
Sz: 12142-916
A főszolgabíró úrnak 
Szépvízen
Vonatkozással a 122-916 szá-

mú előterjesztésére értesítem, 
hogy mindaddig, míg a karcfalvi 
és várdotfalvi körorvosok haza 
nem érkeznek, Doktor Zakariás 
István h. járásorvos úrnak szabad-
ságot nem adhatok, annál kevésbé, 
mert a vármegye több községébe 
a hólyagos himlő járvány szerűleg 
uralkodik, következésképpen négy 
közegészségi kört polgári orvos 
nélkül nem hagyhatok. 

Csíkszereda, 1916. XI. 22.
Olvashatatlan aláírások

Végleges.

Azonnali 
 intézkedések
M. kir kormánybiztosi 
megbízott,
Gyergyószentmiklós 
Szám: 44/916 KMB
Csík vármegye alispáni
 hivatalának, Csíkszereda
A rendkívüli körülmények foly-

tán megrongált egészségügyi viszo-
nyok rendbehozatala érdekében 
felkérem t. címet, hogy az alábbi in-
tézkedéseket haladéktalanul fogana-
tosítani és annak megtörténtéről en-
gemet mielőbb /: legalább nyolc nap 
alatt:/ értesíteni szíveskedjék. (...) 

1. Azonnal intézkedés teendő 
az összes járási és községi orvosok 
hazarendelése érdekében, kik he-

lyeiket haladéktalanul elfoglalni 
kötelesek.

2. A gyógytárak megnyitása és 
azoknak a kellő anyaggal való ellátása 
a legközelebbi napokban foganatosí-
tandó. A szükséges gyógyszereknek 
– esetleg állami segély igénybevétele 
mellett – történendő beszerzésére 
javaslatot várok.

3.  A Gyergyószentmiklóson 
levő és Maroshévízen felállítandó 
járványkórházban az ápolásra két-
két ápolónő kérhető az Országos 
Vöröskereszt Egylet Kolozsvári fi-
ókjától. 

4. Az összes községekben a bete-
gek összeírandók – esetleg a csend-
őrség igénybevételével házról házra 
leendő bejárás után és az eredmény 
hozzám bejelentendő. 

5. Az űrszékek tisztán tartása, 
esetleg felállítása, dezinficiálása iránt 
azonnal szigorú intézkedés teendő.

6. A gazdátalan kutyák az egész 
területen kiirtandók.

7. Haláleseteknél a törvényben 
előírt szabályok pontosan betartan-
dók. Halottkémi vizsgálat és jelentés 
nélkül temetni tilos.

8. Bábák rendes működése biz-
tosítandó. Ezeknek hiányában arra 
alkalmas asszonyok kirendelendők.

9. Az itthon levő lakosságnak 
a legszükségesebb élelemmel leen-
dő ellátása iránt a szükséges lépések 
azonnal és a legnagyobb nyomaték-
kal megteendők, mivel a szomorú 
emlékű román betörés az élelmisze-
rekből az egész vidéket kifosztotta, 
az évi termés viszont tönkrement és 
így a lakosság teljesen külső segítség-
re van utalva megélhetése végett.

10. Difteria-serum a legszüksé-
gesebb mennyiségben a készletben 
tartandó.

Gyergyószentmiklós 1916. évi 
november hó 16-án 

Olvashatatlan aláírás
M. kir. kormánybiztosi megbízott

*

Belügyminisz-
teri rendelet
Szám: 169084/19161

VII-B. Magyar Királyi 
Belügyminiszter
Tárgy: Az ellenséges betörés által 

sújtott erdély-részi törvényhatósá gok 
területén foganatosítandó egészség-
ügyi munkálatok. 

Az ellenséges betörés elől me-
nekült erdély-részi lakosság visz-
szatelepítése iránt az intézkedések 
33000/916 b.m. eln. sz. alatt meg-
történtek. A kiürített területeken a 
hatóságok legnagyobb része máris 

elfoglalta helyét. Nagy súlyt kell he-
lyezni arra, hogy az otthonába visz-
szatérő lakosság már visszaérkezése 
alkalmával közegészségi tekintet-
ben lehetőleg rendezett viszonyo-
kat találjon. A tapasztalat szerint 
a hadműveletek körébe esett terü-
leteken a katonai csapatok egyes 
helyeken nagy mennyiségű szeny-
nyet, hulladékot, trágyát hagynak 
vissza, amelyek egészségre ártalmas 
mértékben szennyezhetik a talajt, 
a levegőt és az ivóvizet szolgáló be-
rendezéseket.

Az ebből származható köz-
egészségi ártalmak megelőzése ér-
dekében szükséges, hogy az alispán 
úr közegészségi szakközegei bevo-
násával az alábbiakban részletezett 
óvóintézkedéseket haladéktalanul 
foganatosítsa:

1. A hadműveletek által érintett 
valamennyi község belterületén az 
illetékes hatóság beható helyszíni 
szemlét tartson és annak alapján ál-
lapítsa meg a köztisztaság helyreállí-
tására szükséges teendőket. A szemle 
nem csupán az utcákra és közterekre 
terjedjen ki, hanem a köz- és ma-
gánépületekre, különösen azokra, 
amelyek istállókul szolgáltak és a ud-
varokra is. (...) 

2. Különös gondot kell fordí-
tani az egyes községek ivóvízzel 
való ellátására; gondoskodni kell 
tehát a szennyeződött közku-
tak /: források:/ kitisztításáról, a 
megrongáltak helyreállításáról, 
és elkerülhetetlen szükség esetén 
újak létesítéséről, továbbá az eset-
leg megrongált ivóvíz-szolgáltató, 
egyéb berendezések használható 
állapotba való helyezésétől. 

3. Az egyes községek és határai-
nak gondos bejárása és átvizsgálása 
alapján ki kell deríteni, vajon van-
nak-e emberi vagy állati hullák a föld 
felszínén, vagy folyóvizek medrében 
avagy állóvizekben, továbbá van-
nak-e olyan hullák, melyeket töké-
letlenül /: elégtelen földréteggel ta-
karva :/ temettek el. 

A vizsgálat alapján szükségesnek 
mutatkozó elföldelés és :/mésszel :/  
fertőtlenítés iránt haladéktalanul in-
tézkedni kell.

4. A hadműveletek alatt kórház-
nak használt helyiségeket szintén 
fertőtleníteni kell.

5. Elengedő mennyiségű, fer-
tőtlenítési célokra szolgáló oltatlan 
mész beszerzése iránt intézkedjék. 
(...)

Az otthonába visszatérő lakossá-
gok megérkezésekor orvos vizsgálja 
meg, különös tekintettel arra, hogy 
nincsen-e fertőző vagy erre gyanús 
beteg közöttük. 

Az esetleg fertőzőnek vagy erre 
gyanúsnak talált betegek elkülöníté-
séről és ápolásáról úgyszintén a velük 
érintkezettek orvosi ellenőrzéséről 
különös figyelemmel kell gondos-
kodni.  (...)

6. Gondoskodni kell végül arról 
is, hogy a kórházi ápolást igénylő 
betegeknek kórházba való felvéte-
le akadályba ne ütközzék; tehát a 
kórházakat is meg kell vizsgálni, to-
vábbá a kórházi orvosok a szükséges 
ápoló stb. személyzet visszarendelése 
iránt – ha eddig nem történt volna, 
intézkedni kell; amennyiben pedig 
oly hiányok volnának, melyeknek 
pótlásáról alispán úr saját hatásköré-
ben intézkedni nem képes, tegyen 
hozzám mielőbb jelentést. 

Budapest, 1916. évi. 
október hó. 24-én
(...)
II. Belügyminiszter úr!2 Hivat-

kozással 169084/1916 számú ren-
deletére jelentem, hogy abban foglalt 
intézkedések pontos végrehajtását az 
illetékes hatóságoknak szigorúan el-
rendeltem. Azonban sajnálattal kell 
bejelentenem, hogy a Csík megyei 
közkórház az ellenség által teljesen 
kifosztott. A kórház helyiségeit a 
helybeli VI. hadtest parancsnokság 
katonai sebészeti betegek részére 
rendezte be; minek következtében 
a polgári közkórházi osztály orvosok 
teljesen tétlenül hallgatták hozzájuk 
forduló polgári betegek panaszát. 

A gyógyszertárak az egész me-
gye területén kifosztattak, nagyrészt 
azonban a szó  korlátolt értelmében 
feldulattak, mi miatt az anyagilag 
tönkre (jutott) gyógyszerészek kép-
telenek gyógytáraikat felszerelni s a 
szenvedő közönség rendelkezésére 
bocsátani. A tábori gyógyszertárak 
csak katonai rendelvényekre szolgál-
tatják ki a gyógyszereket.

Ezen szánandó viszonyok miatt 
a visszarendelt polgári orvosok mű-
ködésükben teljesen meg vannak 
bénítva. 

E szomorú állapotok feltárása 
után kérem a Belügyminiszter Urat, 
méltóztatnék sürgősen intézkedni, 
hogy a megyei kórházak felszerel-
tessenek s rendeltetési czéljuknak át-
adassanak, továbbá a polgári gyógy-
szertárak gyógyszerekkel ellátva mi-
előbb megnyittassanak.

Olvashatatlan aláírás
916. XI. 22.

Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1916 őszén Csík vármegye lakossága me-
nekülésre kényszerült. A lakosság nagy részével együtt dr. Gyalókay 
Sándor főispán, Fejér Sándor alispán és dr. Újfalusi Jenő polgármester 
is elhagyta Csíkszeredát. Az osztrák-magyar és német ellentámadás 
elől meghátráló román csapatok raboltak, fosztogattak, és 1916. októ-
ber 9-én felgyújtották a kiürített Csíkszeredát. Csík vármegye főispánja 
és tisztikara hatheti távollét után, október 17-én tért vissza a feldúlt 
vármegyébe, ahol legfontosabb feladataik közé tartozott a közegész-
ségügyi viszonyok helyreállítása. „Nagy súlyt kell helyezni arra, hogy 
az otthonába visszatérő lakosság már visszaérkezése alkalmával kö-
zegészségi tekintetben lehetőleg rendezett viszonyokat találjon” – állt 
egy október 24-én kiadott belügyminiszteri rendeletben. A Román Or-
szágos Levéltár Hargita megyei székhelyén, a csíkszeredai levéltárban 
található alispáni irattárból ez alkalommal többek között éppen ezt a 
rendeletet, valamint a hátára írt – bár áthúzott – alispáni választ mutat-
juk be, amely a közkórház állapotát tárja elénk. Ugyanakkor a szépvízi 
járási orvos, dr. Zakariás István panaszaiból is kiderül, hogy az itthon 
tartózkodó, kisszámú lakosság vajmi kevés orvosi ellátásban remény-
kedhetett... Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Erőfeszítések 
a közegészségügyi 

viszonyok helyreállítására

Csíkszereda 1916-ban

1Érkezett 1916. november 21. sz: 12180-1916
2 A rendelet hátoldalán az alispáni hivatal vá-
lasza, de nem tudni mi okból, áthúzva. Ettől 
függetlenül jól olvasható


