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Koncz János 
kérése

Balatonboglár, 
1916. november 7.
Nagyságos Alispán úr!1

Mint Nagyságos Urunk előtt is-
meretes, én alázatos alulírott már két 
év óta az orosz harctéren vagyok má-
sodmagammal, családom, vagyis ár-
váim, kikről nagyságos urunk ez idá-
ig gondoskodott, Gyergyótölgyesen 
maradtak volt és végezték helyettem 
a hivatalszolgai teendőket.

Most, vagyis augusztus hó 28-
án, midőn Románia, mint egy 
rablóbanda betört országunkba 
éjnek idején, megtámadta otthon 
maradt mit sem sejtő gyermekeim-
mel egyetemben az egész községet, 
menekülni kellett nekiek és apa, 
anya és minden rokon nélkül egy 
bizonytalan úton. 

Az isteni gondviselés útján 
szerencsésen, bár hét napi kíntól 
(? – rosszul olvasható szó – a szerk. 
megjegyzése)) és éhségtől gyötör-
ve jutottunk egy jótevőnkhöz, itt 
Balatonbogláron, kinek szíve meg-
esett sorsukon s ideiglenesen párt-
fogásba venni kegyes volt, s gyer-
mekim jelenleg is itt vannak, ruha, 
lábbeli és minden pénz nélkül. 

A volhovinai harctérről száza-
dom ideiglenesen Lugosra helyez-
tetett át, honnan kötelességünk 
hazánk védelmére hová, melyik 
frontra vezet, nem tudható. 

Szívesen megyek az újabb 
harcba, mert már igazi ellenséggel 
fogok küzdeni, de nem is ellenség-
gel, hanem egy rablóbandával, ki 
orvul támadott és kegyetlenkedett 
országunkba, keservesen szerzett 
és megbecsült vagyonokat tett 
tönkre, mint a lapokból olvastam, 
nagyságos urunk vagyona is áldo-
zata lett e bandának. 

Mégis ez aggaszt, mert hát sze-
gény árváim még a mai napig sem 
kapták meg nagyságos urunk által 
kegyesen kiutalt fizetési összegemet, 
bár ha Debrecenbe ki lett utalva és a 
nyugták az ottani Puskás Imre szol-
gabíró úr részére láttamozás végett el 
lettek küldve még október 15-én. 

Lehet, hogy tán fizetési könyv 
oka e hosszadalmas huzavonának, 
de fizetési könyvet most előadatni 
teljesen képtelenek gyermekeim, 
mivel azt 25-én a kir. Vámhivatalhoz 
nyugtákkal beadták.

Fájdalommal értesültem, hogy 
lakásom is áldozata lett a rablóban-
dának, szegény gyermekeim a felve-
vő ruhánál egyebet magokkal hozni 
nem tudtak, mert kötelesség szerint 
előbb az irodai iratok bepakolását 
végezték, s mire már a magukénak 
fogtak volna, már a golyózápor kö-
zeledett feléjök, s ez okon marad-
tak minden nélkül, csak életüket 
és a bepakolt hivatalos iratokat 
menthessék meg. 

Midőn újabban gyerekeimet 
Nagyságos Alispán úr kegyes atyai 
pártfogásába ajánlom, alázattal 
esedezem a lehető legrövidebb idő 
alatt a már kegyesen kiutalt ösz-
szeget birtokukba utalni kegyes-
kedjék, hogy szomorú helyzetek 
megjavulhasson és bármily csekély 
ruha és lábbelivel magokat télire 
elláthassák.

Ha nagyságos urunk kegyes 
lenne a kérésembe felhozott ösz-
szeget kiutalni, úgy a követke-
ző czímre kérem: Koncz Lenke, 
Balatonboglár, 7 ház, Kisfészek.

Ezen levelemet innen írom 
gyermekeimtől, ahol tíz napi sza-
badságon voltam, s mert századpa-
rancsnokom nagybecsű jóakaratá-
ból a gyermekeim viszontlátnom 
megengedte, és így megláttam szo-
morú helyzetüket, mely tollat adott 
kezembe, hogy Nagyságodat nagy 
gondja között, ez nagy csapás kö-

zött kérésemmel (felkeressem, de – a 
szerk. kiegészítése) kihez is fordulhat-
tam volna.

Nagy bocsánatát kérem hosz-
szadalmas levelem miatt, nincs más 
kimenetelő utam, mint ez. Egyben 
alázattal jelentem, hogy a mai napon 
újabban a harctérre visszatérek, s ma-
radtam a legalázatosabb szolgája.

Koncz János őrvezető 2

Rákosi jegyző 
panasza 

ingóságok 
elvétele miatt
Sz. 13-1916 k.j.
Másolat
Főszolgabíró úr! 
Folyó év október 27-én a 6. né-

met divízió óriási számban beözön-
lött köröm községeibe s itt volt no-
vember 5-ig. Bejövetelük alkalmá-
val – az oláh invázió alatt és azután 
a községek lakói által ellopdosott 
tárgyakat, melyeket rendeletre már 
összegyűjtöttünk volt a német ka-
tonaság szétszedett egész kímélet-
lenül, s az elvett ágyneműkről és 
más tárgyakról részben átvételi 
elismervényt adott, melyeket ide 
csatolok. A tárgyakat úgy vitte 
el, hogy azokat elmenetelük al-
kalmával visszaadja, de sajnálat-
tal kell kijelentsem, hogy a durva 
oláh invázió után hátramaradt 
e tárgyakat a németek autóikra 
rakták s mind elvitték, mi által 
az amúgy is oly szörnyen sújtott 
lakosság teljesen kifosztatott 
mindenéből. Az átvételi elismer-
vényekben foglaltatokon kívül 
– melyekről elismervényt nem 
adott, a lakóházakból is minden 
foghatót elszállított. Ez erőszakos 
és durva eljárás ellen, amennyire 
lehetett, tiltakoztam, de durva 
káromkodásuk(kal) megszalasz-
tottak, elijesztettek. Ezen kívül 
a községben levő összes tűzifát 
majdnem mind elégették, ellen-
értékéül szót sem említettek, ha-
bár követeltem több ízben is. Egy 
lakóházat rendetlen tüzelésükkel 
meggyújtottak, azt teljesen elér-
téktelenítették s a kártérítések 
bejelentését még csak tudomásul 
sem vették. Kiásták az összes bur-
gonyatermés 1/3-át, s csak mégis 
7000 kilóért adtak kiutalást, mely 
kiutalásokat egy másik előterjesz-
tésemben küldök be. Szóval a né-
met had sáskahad gyanánt pusztí-
tott, nem lehet kifejezésre juttatni, 

mily erőszakosan jártak el, s nem 
lehet kimondani, hogy a legénység 
mily sok lopást követett el marha, 
sertés satöbbiekben. Miképp hallom, 
újra a 7. divízió jön Madéfalvára és 
körközségeimbe. 

Alázattal kérek bármely úton 
is védelmet, mert én ilyen körül-
mények között egyáltalában nem 
maradhatok igen kevés népemmel 
a községemben sem. Az elismer-
vények alapján kérem feljelentést 
tenni a tárgyak visszaszállítása 
miatt.

Csíkrákos, 1916. november hó 
8-án 

Mánya Antal sk kjző3

A bányatanácsos 
érdeklődik

Nagyságos Alispán Úr!
Hosszas utánajárás után arról 

értesültem, hogy édes Anyám, özv. 
Balog Józsefné csíkszenttamási la-
kos az oláh betöréskor betegsége 
miatt nem bírt menekülni, s állító-
lag Szenttamáson maradt – ennél 
többet nem tudok róla. – Anyám 
már 83 éves, beteges nő, s miután 
lábtörés miatt hosszabb idő óta 
mankó nélkül nem bír járni, min-
den segítség és támasz nélkül talán 
már éhen is pusztult. –

Tisztelettel kérem Nagyságos 
Uramat, méltóztassék engemet 
édesanyám sorsa és állapotáról érte-
síteni és azt is tudatni velem, vajon 
lehet-e rövid időn belül Csíkba jut-
nom, és miképpen, hogy anyámat 
onnan elhozhatnám.

Tamás öcsém Budapes-
ten kórházban fekszik bete-
gen, családja pedig részint 
Hajdunánáson, részint pedig 
Újpesten és Krassó Szörény 
megyében van elhelyezve, ezek 
tehát anyám ápolásáról ezidő 
szerint nem gondoskodhatnak. 
– A csíkszenttamási körjegyző, 
akihez már két ízben fordultam 
információért, választ sem adott 
levelemre.

Egyben arra is kérem Nagysá-
godat, méltóztassék édesanyámat 
az én költségemre segélyezni, addig 
amíg ellátásáról gondoskodhatom.

Hogy az oláhok minő gazságot 
és gyalázatos garázdálkodást vittek 
végbe Csíkban, azt csak a lapokból 
tudom, de arról, hogy Felcsíkban 
égettek-e a községekben, arról nem 
olvastam sehol, s így fogalmam 
sincs arról, hogy édes Anyám a be-
törés óta hol tartózkodik, hol szen-
ved szegény, ha még életben van.

Szíves értesítését kérve kiváló 
tiszteletem nyilvánítása mellett va-
gyok kész szolgája

Puskás József4 m. kir. 
bányatanácsos

Bánya és kohó hivatali főnök

Fejér Sándor alispán 1916. no-
vember 25-én továbbította Puskás 
József levelét az illetékes főszolga-
bírónak, az pedig „sürgős eljárás és 
jelentéstétel végett” továbbküldte a 
csíkszenttamási jegyzőnek. A jegyző 
a maga során válaszolt, de a válaszle-
velet, Puskás József címének hiányá-
ban, ugyancsak az alispáni hivatal-
hoz juttatta el.

Nagyságos Uram!
Alispán Úrhoz intézett és hoz-

zám leadott b. levelére van szeren-
csém értesíteni, hogy édesanyja élet-
ben van, és sorsa eddigi viszonyok-
hoz képest tűrhető.

Mindazonáltal jótéteménynek 
látnám, ha olyan környezetbe kerül-
ne, mint a Tanácsos Úr háztája, mert 
itt bizon egyedül van, és habár van 
mit egyen, mégis elhagyatott.

Utasítottam az elöljáróságot, 
hogy addig is, míg a tanácsos úr érte 
jöhet, gondoskodjék megélhetéséről. 
Ide január 1-ig el lehet jönni, azon 
túl, úgy értesültem, nem.

Csíkszenttamás, 1916. decem-
ber 4.

Őszinte híve, Tóth László
Jegyző

Én a Tanácsos Úrtól levelet nem 
kaptam, címe most sincs a levélen 
feljegyezve.

Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1916 őszén Csík vármegye lakossága 
menekülésre kényszerült. A vármegye főispánja és tisztikara ok-
tóber 17-én tért vissza az időközben felégetett Csíkszeredába, 
a feldúlt vármegyébe, ahová lassacskán a lakosság egy része 
is visszaszivárgott. A Román Országos Levéltár Hargita megyei 
székhelyén, a csíkszeredai levéltárban található alispáni irattár-
ban található dokumentumokból kiderül, hogy 1916. november 
25-én Fejér Sándor alispán az egyes járások főszolgabíróit, va-
lamint Csíkszereda rendezett tanácsú város vezetését felkérte, 
hogy „fontos hadi érdekből az összes itthon levő lakosok számát, 
beleértve a családtagokat is, a marha- és lófogatok számát ható-
sága területéről, községenként feltüntetve” vegye számba. Mivel 
a bejelentésnek mindegyik elöljáró eleget tett, ma pontosan tud-
hatjuk, hogy három hónappal a kiürítés után mely járásban hány 
lakos volt. A szépvízi járásban 1916-ban 9998 lakos, 205 lófogat 
és 400 marhafogat találtatott, a csíkszeredai járásban ugyanek-
kor dr. Sándor Gyula főszolgabíró jelentése szerint 16 861 lélek, 
1173 ökörfogat, 723 lófogat létezett. Újfalusi Jenő polgármes-
ter beszámolója szerint Csíkszeredában 1916. november 26-án: 
366 lakos (231 férfi, 47 nő, 68 gyermek, 20 cseléd), 23 lófogat 
és 10 jármosfogat volt. A kászonalcsíki járás területén decem-
ber 2-án 4030 családban 9391 tag tartózkodott itthon, 993 mar-
ha- és 276 lófogattal. Az alispáni irattárban számos levél is fenn-
maradt. Mindegyikből egy-egy történet, egy-egy aggódó ember, 
ugyanakkor vidékünk történelmének egy-egy mozzanata rajzoló-
dik ki. Láthatjuk, mivel kellett megküzdenie ezekben a napokban 
Mánya Antal rákosi körjegyzőnek, hogyan kellett elmenekülniük 
a gyergyótölgyesi lakosoknak és hogyan próbált Puskás József 
bányatanácsos Csíkszenttamáson maradt édesanyja hogylétéről 
információkat szerezni. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Levelek, sorsok, 
történetek – 1916

A románok által leégetett Csíkszereda egy része 1916-ban

1Érkezett 1916. november 15. 

2Az alispáni hivatal válasza: Koncz Lenke, 
Balatonboglár 7 ház Kisfészek

Apja által hozzám intézett kérésére értesí-
tem, hogy úgy atyja, Koncz János illetményei, 
mint Koncz Teréz 2 k. Napidíja 1916. január 
1-től ai 11664/916 és ai 15/916 száma alatt 
kiutaltatott a gyszentmiklósi m. kir. adóhivatal-
nál és nyugtáikra ott posta útján is felvehető.

Cssz. 916. XI. 17.

3Az alispáni hivatal válasza: 12001/916 
ai A nagyméltóságú cs. és kir. VI. hadtestpa-
rancsnokságnak. Helyben Csíkrákos község 
elöljárósága által beadott panaszt a sérelmek or-
voslása s a panaszok megszüntetése valamint az 
elszállított tárgyak visszaszolgáltatása céljából 
teendő szíves intézkedés végett 3 drb. melléklet 
kapcsán előterjesztem. Cssz. 1916. XI. 20.

4Megpróbáltunk utánanézni, hogy ki is 
volt a magabiztos levélíró: „Ditrói Puskás Jó-
zsef bányamérnök, az aranyidai m. kir bánya- s 
kohóhivatal utolsó főnöke, ny. főbányatanácsos, 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületnek kezdetétől fogva rendes tag ja” volt 
olvasható a Bányászati és Kohászati Lapokban 
1932-ben meg jelent gyászjelentőben, amely sze-
rint Puskás József 1932. március 7-én, 78 éves 
korában hunyt el Jászón.


