
„Az emberek élelmezésében is nagy változá-
sok fognak beállani, mivel kávé helyett kávé-
központot eszünk, s azt cukorközponttal fogjuk
édesíteni. Az imádságot is módosítani fogják,
mennyiben a mindennapi kenyér helyett ke-
nyérjegyet és kenyérközpontot fogunk esdeni 
a mindenhatótól. Az idõrend is változást fog
szenvedni, mivel az ugorkaszezon helyett ugor-
kaközpont fog életbe lépni.” A fenti mondatok
egy budapesti kabaréban hangzottak el 1916
nyarán.1 Jelezve, hogy az élelmezés minden te-
rületén megjelent a központosítás, a jegyrend-
szer. Egy régi csíki közmondás szerint a szent-
györgyiek mulatnak, a gyergyóiak üzletelnek, az
udvarhelyiek kávéznak, a szeredaiak körben
szaladnak és fortyognak. A Nagy Háború a fen-
ti közmondást felülírta, talán mindegyik szé-
kelyföldi kisváros polgárára a csíki szokás vált
jellemzõvé: körben szaladtak és fortyogtak a
jegyre adott kenyér, liszt, majd a cukor vagy ép-
pen a kávé, kávépótlék miatt. 

Az 1916-os román invázió a székelyföldi tér-
ségben a háborús körülmények közötti békés
hátország állapotát szüntette meg. A háború ki-
törése utáni idõszakban a székely kisvárosok
polgárai a békebeli korszak szokásait követve
próbálták élni mindennapjaikat. Az orosz, majd
olasz front távol volt, a háború szörnyûségeit
testközelbõl nem tapasztalt lakosság a hírlapok
különkiadásaiból, a sebesült katonák által elme-
sélt történetekbõl értesült a Nagy Háborúról. 2018/8
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1916-ra szinte minden udvarhelyi család valamely tagja a keleti vagy az olasz
fronton harcol, a családok közül egyre többen kénytelenek szembesülni azzal,
hogy valamelyik férfi rokonuk hõsi halált halt, megsebesült, eltûnt, vagy hadi-
fogságba került.

A tanulmány a csíkszeredai állami levéltárban folytatott kutatás eredménye-
ként született meg. Az 1917-es Udvarhely vármegyei alispáni iratok között 
a szerzõ egy a székelyudvarhelyi lakosság élelmiszerkészletét összesítõ táblázat-
ra talált, amely 1916 decemberében készült. A táblázat tükörképe annak, hogy
az 1916-os román behatolás, menekülés, idegen és saját katonaság általi meg-
szállása után egy kisváros lakossága milyen élelmiszerkészlettel rendelkezik. 
A kutatások alapján egyre inkább láthatóvá válik, hogy az 1916-os események
választóvonal szerepét is betöltik a székely társadalom életében. A román meg-
szállás, a székelyföldi menekültek, otthon maradottak fosztogatásai, a saját ka-
tonaság rekvirálása, majd a háború utolsó két évében bekövetkezett megszorítá-
sok alapjaiban rendítik meg a székely családok anyagi helyzetét. Kénytelenek
felhagyni megszokott életmódjukkal, fogyasztási szokásaikkal, így átmenetileg 
a kávézás, kávéházba járás divatjával, amelyre az udvarhelyiek oly büszkék vol-
tak, és büszkék ma is.

Székelyudvarhely és a román invázió hatása

A Monarchia-beli székelyföldi kisváros, Székelyudvarhely fõ ütõere, a Kossuth
utca igazi nagyvárosi hangulatot árasztott a Budapest szállóval, egyemeletes pol-
gárházaival és az azokban található vendéglõkkel, üzletekkel vagy pénzintézetek-
kel. A Kossuth utca a társas élet meghatározó helyszíne volt. Itt találkoztak, sé-
táltak a boldog békeidõk estéin az udvarhelyi polgárok – urak és hölgyek.2 Az utca
közepén állt a Budapest szálló, vendéglõ és kávéház, amely a város társasági-
mûvelõdési életének központja. 1912-ben a szállodát átépítették, és a tulajdonos
egy minden igénynek megfelelõ kávéházat alakított ki benne. A sajtó szavaival
„modern benyíló, impozáns fény, puha díványok, pompás biliárdasztalok, ízlé-
ses kredenc, modern asztalok, szóval minden kellék, mit egy mai kávéháztól
várhatunk.”3 A kávéház a helyi polgárok kedvenc helye lett, ahol ebéd után, va-
csora elõtt a város férfitársadalma találkozott, megbeszélték a napi eseményeket.
A Monarchia-korabeli lakásviszonyok is arra késztették az embereket, hogy mi-
nél több idõt töltsenek a nyilvános szférában. A napi- és hetilapok böngészése,
a különbözõ játéklehetõségek legalább akkora vonzerõt gyakoroltak a látogatóra,
mint a kávé vagy más ital fogyasztása.4

Az elsõ világháború kitörése alapjaiban véve nem változtatta meg az elsõ
években a székely kisváros polgárainak boldog békeidõkben kialakult életformá-
ját. A frontoktól távol esõ Székelyudvarhely polgárai ugyanúgy igyekeztek élni
életüket, mint a háborút megelõzõen. A városban mûködtek a vendéglõk, kávé-
házak, idõnként egy-egy színházi társulat is elidõzött hosszabb vagy rövidebb
ideig a településen. Az üzletekben a szükséges élelmiszercikkek kaphatóak vol-
tak, igaz, egyre ritkábban „rendes kávét”, annál gyakrabban a pótkávénak külön-
bözõ formáit. 

Az 1916-os román betörés alapjaiban rendítette meg a székely társadalom,
így Székelyudvarhely lakosainak életét. Az 1916. augusztus 27-én bekövetkezett
román támadás a meglepetés erejével hatott. A határon lévõ gyenge
osztrák–magyar haderõ csak lassítani tudta a román hadsereg elõrenyomulását.90
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A román betörést követõ napokban az ellentmondó hírek, a közigazgatás ré-
szérõl megnyilvánuló határozatlanság, illetve a katonaköteles férfiak behívása
hadkörletükbe pánikszerûen hatott a lakosságra. A kor hangulatát kiválóan ra-
gadja meg visszaemlékezésében az akkori erdélyi kormánybiztos, Betegh Mik-
lós. „… az ellenséget még sohasem látott nemzedék, mint az égõ házban rekedt
emberek, elvesztette fejét, nem hallgatott semmi okos szóra. Mikor az asszony
látta, hogy viszik a fegyverfogható lakosságot, eltávozásra kényszerítik a család
fejét, fiát, ki eddig a gazdaságot tartotta, viszik az ökröket, gabonát, takarmányt,
többé õt sem lehetett visszatartani. Emberileg nézve érthetõ is volt ez. Miért ma-
radjon az a szegény feleség vagy anya otthon, kinek elvitték férjét, fiát, el úgy
szólva mindazt, amivel a gazdaságot folytatta. Csakhogy az asszonyok futása 
a gyermekekét is magával vonta, sõt több esetben haldokló betegeket is akartak
magukkal vinni. Látva a határ menti vármegyék mozgalmát, megindultak azon
vármegyék is, melyek ezeken innen feküdtek és mozgósítva nem voltak. Így egy-
szerre mozgásba jött, akaratunk ellenére, egy akkora terület melyen 1 300 000
ember lakott.”5 A káoszt fokozta, hogy a lakosság magával akarta vinni a lehetõ
legtöbb ingóságát és állatait. A fejvesztett menekülésen a helyi közigazgatásnak
sem sikerült úrrá lenni. A helyzeten az sem segített, hogy a helyben állomásozó
parancsnokok, sokszor a kormánybiztos, a helyi közigazgatás szándékai ellené-
re is mindenkit lakhelye elhagyására buzdítanak.6

A román csapatok szeptember 13-án elérték Udvarhely megye területét, ezért
a hadvezetõség újabb kiürítési parancsot adott ki, miszerint szeptember 16-áig
mindenki hagyja el otthonát, az állatállományt pedig hajtsák a Maros bal partjára.
Udvarhely megye közigazgatásának még helyben lévõ tisztviselõi Sebesi János al-
ispán vezetésével 1916. szeptember 16-án Székelyudvarhelyrõl Székelykeresztúrra
helyezték át székhelyüket.7 A megye területén maradt közigazgatási alkalmazottak
Sebesi alispánnal együtt Székelykeresztúrról intézték a megye kiürítését, sikerült
elszállítani a megye fûszeráru-, cukor,- lisztraktárkészleteit. Szeptember második
felében megtörtént a székelykeresztúri járás területén lévõ harangok leszerelése, 
a szarvasmarha-állomány elhajtása és a gabonakészlet elvitele.8 A román hadsereg
elõrenyomulása miatt a közigazgatási személyzet szeptember 30-án Gagyba, majd
október 1-én Szentdemeterre, végül október 2-án Balavásárra menekült.9 A román
csapatok Székelyudvarhelyre 1916. szeptember 17-én vonultak be. A város lakos-
ságából, mely meghaladta a 10 000 fõt, alig pár százan maradtak helyben. A tele-
pülés egészen október 6-ig volt megszállás alatt.10 A város lakosságának többsége
a menekülést választotta. A vármegye és Székelyudvarhely számára letelepedési
helyként Jász-Nagykun-Szolnok megye volt kijelölve. A román inváziót a mene-
kültek és az otthon maradottak különbözõképpen élték meg, és különbözõen vi-
szonyultak a késõbbiekben a román megszállás idõszakához – nemcsak testileg,
de lelkileg is elváltak egymástól. A menekülõk magukkal vitték a szülõföldhöz ra-
gaszkodás érzetét és azt a reményt, hogy hamarosan visszatérhetnek otthonukba,
a helyben maradt személyek pedig nem a jog, az erkölcs parancsa szerint csele-
kedtek, hanem a túlélési ösztön vezette õket. A polgári közigazgatás megszûntével
a hazai vagy ellenséges haderõ szervezett ereje képezte az egyedüli erõt, amelynek
megvoltak a maga céljai. A polgári élet rendje a hadszíntéren teljesen háttérbe szo-
rult, ha meg is maradt valamilyen formában. A román betörés után a hatóságok el-
távozásával teljes szervezetlenség, anarchia alakul ki. Mindenki várta az esemé-
nyek folyamatát, és a polgári lakosság cselekményét az adott pillanat határozta
meg. A cél nem volt más, mint a harci események, megszállás túlélése.
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A román csapatok megjelenése elõtt, majd a megszállás idõszakában, a kato-
nák mellett a helyben maradt lakosság is több esetben részt vett az üresen ma-
radt lakások, kocsmák, vendéglõk, üzletek, szövetkezetek kifosztásában. 
A székelypálfalvi katolikus lelkész a következõket írta a Historia Domus lapjai-
ra: „Délelõtt 10 órakor [1916. szeptember 1-jén – G. Cs.] elment a zsidó
Schwechter Bernát is, borzasztóan félve, hogy õket az oláhok, ha kézre kapják,
biztosan megölik. A falu népe otthon maradt még ekkor. Mint minden veszede-
lembe, ebbe is beletörõdtek, és arra volt csak gondjuk, hogy a zsidó pálinkáját
megihassák. Ezért a boltot feltörték, bort, pálinkát megitták és minden egyebet
széthordottak. A forma kedvéért árulták is, és 122,30 koronát árultak, annyi cu-
kor, petróleum stb.-bõl, amennyit a kárbevalláskor 11000 koronára becsült a bi-
zottság. […] Ami ott a zsidóbolt kifosztásával megkezdõdött, az késõbb folytató-
dott a menekültek vagyonával. Mindenki azt képzelte, ütött az utolsó óra, és
mégis rabolt.”11

A háború második évétõl fokozatosan korlátozni kellett az alapélelmiszerek
fogyasztását. A román betörést megelõzõen az udvarhelyi piacon hiánycikk
volt a kávé, cukor, kenyér vagy korpa. A negyed kiló kávé, ami 1914-ben 1 ko-
rona volt, 1916-ban elérte a 3,30-3,80 koronát.12 Szükségessé vált a cukorfo-
gyasztás korlátozása, 1916 nyarán Udvarhely megyében 29100 háztartás szá-
mára átlag 2 kilogramm cukor jutott. Havi cukorfogyasztását figyelembe véve
az alispán a megye számára havi 600 mázsa cukor kiutalását kérte a Cukorköz-
ponttól. A kiutalt havi cukormennyiség azonban nem fedezte a vármegye kö-
zössége által igényelt mennyiséget.13 1916-ban a Magyar Város- és Községfej-
lesztési Részvénytársaságtól Udvarhely vármegye alispáni hivatala több esetben
igényelt a megye és Székelyudvarhely város számára cukrot és kávét. Így pél-
dául 1916. július 27-én 15 mázsa jó minõségû pótkávét, fügekávét rendeltek 
a vármegyének a debreceni raktárból, 80 kilogrammos zsákokba csomagolva.14

A román invázió következtében a megye és Székelyudvarhely lakossága
kénytelen menekülni, és a korábban begyûjtött alapélelmiszer-cikkek, illetve ká-
vé- és cukorkészletük a lakásukban maradt. Az ott felhalmozott készleteket
azonban elfogyasztották vagy elrabolták a városon keresztülvonuló menekültek,
a visszavonuló monarchiai katonaság, a helyben maradt lakosság, a megszálló
román hadsereg vagy éppen a felszabadító német, osztrák–magyar hadsereg. Az
1917-es évben Udvarhely vármegyében több száz bírósági eljárás indult olyan
személyek ellen, akik kihasználva a rendfenntartók hiányát és a zûrzavart, lop-
tak a helyi üzletekbõl, szövetkezetbõl vagy az üresen hagyott házakból. A tör-
vényszéki végzésekbõl kitûnik, hogy a korabeli személyek számára mi volt 
a fontos, mit loptak el. Az alapélelmiszerek, takarmány, gabona, fa, ruhanemû,
illetve háztartási tárgyak mellett a forrásokban elõtûnik a kávéscsésze, kávéda-
ráló vagy kávékészlet eltulajdonításáért kirótt büntetés is.15

A román hadsereg visszavonulását követõen Betegh Miklós erdélyi kormány-
biztos már 1916. október 8-án elrendeli, hogy az udvarhelyi tisztviselõk indul-
janak haza.16 A kedvezõ hadieseményeknek köszönhetõen 1916. október 17-én
kiadott belügyminiszteri, majd alispáni rendelet értelmében „azon a személyek,
akik a Kelemen-hegységtõl, valamint a Görgényi-, Hargitai-havasok, a Baróti-
hegységek, apácai erdõ és Persányi-hegység vonalától nyugatra, a Fogarasi-hava-
soktól, a Nagyszebeni- és Hátszegi-hegységtõl északra lévõ megyékbõl, járásokból,
községekbõl származnak, lakhelyeiket máris felkereshetik. A Krassó-Szörény
megyebeliek a Karánsebesi- és Teregovai-mendencékbe és ezektõl nyugatra és92
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délnyugatra fekvõ járásokba küldhetõk. Ehhez szükséges, hogy a közigazgatási
hatóságok a számba vehetõ területen a mûködésüket mielõbb megkezdjék, és a
lakosság fogadására, élelmezésére stb. elõkészüljenek. A hatóságok, jegyzõ,
rendõrkapitány által a 32000-1915 B. M. rendeletben elõírt azonossági bizonyít-
vány állítandó ki, melynek hátlapjára a következõ megjegyzés magyarul, néme-
tül veendõ fel: »Tulajdonos mint menekült visszatér«, »Inhaber kehrt als
Flüchtling zurück«. A személyazonossági bizonyítvány lakhelyre való érkezés
után községi elöljáróságnak beszolgáltatandó. Az élelmezést illetõleg különben
azon elv tartandó szem elõtt, hogy az elinduláskor mindenki lehetõleg több nap-
ra való élelmet vigyen magával. Azon menekültek, akik belsõ hadmûveleti terü-
leten vannak, és vasúton akarják a fent említett határokig lakhelyeiket felkeres-
ni, azok ezt, amennyiben a belsõ hadmûveleti területen személyforgalomra
szükséges kocsik rendelkezésre állanak, szintén megtehetik.”17

A Népszava újságírója, Göndör Ferenc 1916 novemberének elsõ napjaiban
beutazta a román megszállás alól felszabadított székelyföldi településeket.
Székelyudvarhelyrõl a következõket írta. „A város teljesen ép és sértetlen, ro-
mán uralom nem hagyott egyéb nyomot, mint néhány román föliratot a falakon.
Különösen a Kossuth Lajos utca házainak falát firkálták össze nagy betûkkel a
román katonák. Az udvarhelyiek kezdenek lassan visszatérni. Lézengõ emberek-
kel telik meg a piactér. Asszonyok ácsorognak, gyermekek szaladgálnak, az alélt
város kezd csöndesen eszméletre térni. […] A Budapest kávéház bepiszkolt pad-
lóját és márványasztalait most súrolják, holnap megnyílik a kávéház. […] És
másnap reggel már a Budapest kávéházban reggeliztem, és jöttek mások, sokan,
mindig többen, a kávéház kezdett lélegezni, élni, mûködni, funkcionálni. Ma
már a legintenzívebb kávéházi élet van Székelyudvarhelyen, a márványasztalok
körül sokan üldögélnek, a Budapest kávéház egész nap tele van, és a levegõjé-
ben olyan sûrû és kék füst felhõzik, mint akár a pesti New York kávéházban.”18

A távoli budapesti lap átutazó újságírója szinte idillikus hangulatot fest a há-
borús események által meggyötört városról és a Budapest szállóról. A levéltári
források száraz tényfeltáró lapjai egy teljesen más képet mutatnak. A román be-
törés következtében Udvarhely megye területérõl a kávékészletnek csak kis ré-
szét sikerült elmenekíteni, a vendéglátói helyiségekben, illetve az üzletekben
maradt kávé a hadseregek, illetve a menekültek vagy az otthon maradt fosztoga-
tók kezébe került. 1916. november 21-én Sebesi János alispán a budapesti kávé-
központnak tett jelentésében rámutatott, hogy a megye területén semmilyen ká-
vékészlet nincs.19 Az alispán Udvarhelyre 2000 kg, az oklándi, parajdi és székely-
keresztúri fõszolgabírói hivatalokhoz 1000-1000 kg jó minõségû kávét kért,
melynek szétosztása hatósági úton és ellenõrzés mellett történne meg.20 Az el-
küldött kávé mennyisége a forrásokból nem derül ki, de a sorok közül kiolvas-
ható, hogy meg sem közelítette a megrendelt mennyiséget.21

Az Országos Közélelmezési Hivatal 1916. november 13-án elrendeli a lakosság-
nál lévõ elsõrendû élelmiszercikkek összeírását december közepéig. A rendelet ér-
telmében a rendezett tanácsú városoknál feltétlenül, míg a községeknél az alispán
belátására volt bízva a liszt, hüvelyesek, zsír, cukor, kávé és burgonya összeírása.22

A hivatalos szervek arra voltak kíváncsiak, hogy az üzletekben, szövetkezetekben
és magánszemélyeknél milyen alapvetõ élelmiszerkészletek vannak.

Székelyudvarhelyen az élelmiszerkészlet kimutatásával Soó Domokos városi
tanácsost bízták meg, akinél 1916. december 10-ig mindenki köteles volt beje-
lenteni készleteit.23 Az összeírás azonban lassan ment, az alispán több esetben
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figyelmeztette a várost, hogy ne keressenek kifogást, írják össze a településre ha-
zatért családok élelmiszerkészletét, mint ahogy azt a közélelmezési hivatal el-
rendelte. A város polgármesterének jelentése szerint a lakosság száma 6200 kö-
rül van, ez a szám azonban folyamatosan változott a menekülésbõl visszatérõk,
az idegen menekülõk és a nagyszámú katonaság jelenléte miatt, így a települé-
sen 10 000 fõnél többen is tartózkodtak.24 Majtényi Miklós, a város polgármes-
terének jelentése szerint a talált készletet egyenletesen elosztani a lakosság között
teljesen lehetetlen. Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy egy hónapra mennyi
élelmiszert lehetne jutatni egy személynek, egyes élelmiszercikkeknél mennyi-
ségbeli különbség volt a földmûves és a nem gazdálkodásból élõk között. A ja-
vaslat szerint: búzából: földmûvesnek 17, míg nem földmûvesnek 9 kilogramm.
Kukoricából földmûvesnek 5, nem földmûvesnek 2 kg. Burgonyából 15 kg, hü-
velyesbõl földmûvesnek 2, nem földmûvesnek 1 kg, zsír és szalonna 70 deka-
gramm, kávé 10 dekagramm, cukorból földmûvesnek fél kilogramm, nem föld-
mûvesnek 1 kg, kásafélébõl 20 dekagramm, szappanból 20 dekagramm.25 Az
élelmiszerek összeírását házról házra járással sikerült végül megoldani, a város
igénybe vette a helyi tanárok segítségét is. Az összeírás alkalmával
Székelyudvarhelyen 1007 családnál 47 243 kg lisztet, 172 092 burgonyát, 10 016
kg babot, 4856 kg zsírt, 2113 kg cukrot, 914 kg kávét, 297 kg borsót és lencsét;
Székelykeresztúron: 6875 kg lisztet, 554 kg zsírt, 95 kg cukrot, 28 kg kávét, 32
185 kg burgonyát, 3211 kg babot, 7 kg borsót sikerült összeírni.26 A rendelet ér-
telmében azon családoknak, amelyeknek élelmiszerkészlete csak egy évi szük-
ségletnek felelt meg, azt az illetõknél kell hagyni, ellenben akinek készlete az
egy évi szükségletet meghaladja, a fölösleget el kell venni, és szét kell osztani
azok között, akik semmilyen vagy egy évnél kevesebb készlettel rendelkeznek.
Az Országos Közélelmezési Hivatal rendelete szerint minden élelmiszercikkre
jegyrendszert kell bevezetni a kenyér és liszt jegyrendszerelvei alapján.27 Az al-
ispán és a polgármester figyelmét arra is felhívták, hogy ellenõrizzék, hogy min-
denki bejelentette készleteit, és „sûrû kémpróbák által, úgy a magánháztartások,
mint a kereskedelmi üzletekben meggyõzõdést kell keresni arról, hogy a bejelen-
tések a talált készlettel – számba véve az idõközben történhetett apadást és gya-
rapodást is – elfogadható módon egyeznek-e?”28 Mind Székelyudvarhely, mind
Székelykeresztúr esetében elmondható, hogy a készletek semmilyen téren nem
voltak elegendõek a lakosság számára a következõ év termésének betakarításáig.
Figyelembe kell azt is venni, hogy egyrészt a teljes lakosság még nem érkezett
vissza, másrészt a csíki menekültek közül sokaknak – akiket a hadvezetõség
nem engedett vissza lakhelyükre – Udvarhely vármegye területén kellett bevár-
niuk a hazatérési engedélyt, és addig a vármegyének kellett õket ellátnia. A vár-
megye és két nagyobb településének lakossága így komoly megszorítássokkal és
jegyrendszerrel volt kénytelen szembenézni az 1917-es évben.

Az átnézett iratokból kitûnik, hogy 341 család rendelkezett, míg 666 család
nem rendelkezett semmilyen kávékészlettel.29 A kávéval rendelkezõk esetében
nincsenek nagy különbségek, a negyed kilogramm kávétól az 5 kilogrammig ter-
jedt a magánszemélyek készlete. A vendéglõvel, kávéházzal rendelkezõk eseté-
ben is kis mennyiségû készletrõl beszélhetünk. Sükösd Miklósnak, a Budapest
szálloda és kávéház tulajdonosának 60 kg kávéja volt a legtöbb, amivel rendel-
kezett valaki a városban.30

Az Udvarhely vármegyében és Székelyudvarhely városban fellépõ hiány
enyhítésére mind a közigazgatás, mind a kereskedõk megpróbálnak lépéseket94
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tenni. Így Fernengel Gyula székelyudvarhelyi kereskedõ 1916 decemberében
megbízást kapott, hogy élelmiszert és használati cikkeket gyûjtsön össze, és
azokat a városba szállítsa. „A nevezett kereskedõ össze is gyûjtött következõ áru-
kat: bõrzsírt, szekérkenõt, pótkávét, mazsolát, mandulát, diót, mogyorót, papri-
kát, cukorkát, csokoládét, gyümölcsízeket, ecetet, mézet, leveskockát, szappant,
gyertyát, keményítõt, köménymagot, teát, lúgkövet, fénymázt, cipõkrémet, sós-
borszeszt, gépolajat, margarinvajat, frankkávét, makarónit és egyéb fûszerárut, to-
vábbá bort, tönkölypálinkát és rumot. Ezek az áruk Gyöngyösön az ottani keres-
kedelmi részvénytársaság õrizetében vannak, és elszállításukhoz egy 15 tonnás
vasúti kocsi kell.”31 Paál Árpád, Udvarhely vármegyei fõjegyzõ kocsiigénylési ké-
réssel fordult az Erdélyrészi Visszatelepítõ Bizottsághoz,32 és egy késõbbi iratból
kiderült, hogy 1917 januárjában Fernengel Gyula kereskedõ megkapta a kért ko-
csit, így a Gyöngyösön összegyûjtött árut Székelyudvarhelyre tudta szállítani. A
fenti élelmiszerek, illetve más árucikkek felsorolása olyan szempontból is érde-
kes, hogy a korabeli városi polgárság a háború negyedik évében, a román pusz-
títást követõen sem akart lemondani a megszokott élvezeti cikkek – cukorka, ká-
vé, bor, rum, mandula stb. – fogyasztásáról. 

1917. február 3-ától a városi tanács döntése alapján az egyes kereskedések ré-
szére kiutalt fogyasztási cikkek – cukor, kávé, liszt, búza, petróleum – kiszolgá-
lása csak hatósági utalványok ellenében lehetséges, vagyis jegyrendszert vezet-
tek be.33 A városba érkezett cukor, de a várt 3 kocsi rakomány helyett csak egy
kocsi, amelynek felét a vármegye az udvarhelyi járás községeinek tartotta fenn,
és így mindössze fél kocsinyi, vagyis 50 mázsa cukor került szétosztásra a város-
ban. Ezt a mennyiséget átadták a város kereskedõinek, a vásárlás pedig jeggyel
történt.34 A városi közélelmezési hivatal adta ki a cukorjegyeket, úgy hogy az el-
sõ nap, vagyis február 3-án megkapták azok a családok, amelyeknek a neve az
A, B, C D betûkkel kezdõdik. Február 4-én a V és Z, február 5-én az E, F, G, feb-
ruár 6-án H, I J, február 7-én K, L, M, február 8-án N, O, P, 9-én R, S, Sz, 10-én
T, U kezdõbetûs családok vehették át a jegyeket, azonban csak a himlõoltás fel-
mutatása mellett.35 A kiosztás alkalmával 60, illetve 30 grammos adagot kaptak
fejenként az udvarhelyiek.36 A cukor hiánycikk lett a városban, így az illetékesek
a sajtón keresztül arra kérték a város lakosságát, hogy aki kávézni akar a vendég-
lõben, kávéházban, vigyen magával cukrot.37

Az üzletekben, ha lehetett is kapni idõközönként kávét jegyre, az ára egyre
riasztóbbá vált, 1917-ben szinte hónapról hónapra emelkedett. Így 1917 január-
jában az udvarhelyi piacon a nyers kávé 11-14 korona kilogrammonként, a pör-
költ kávé ára pedig 12-16 korona volt.38 Februárban a nyers kávé ára maradt, de
a pörkölt kávé ára 1 koronával emelkedett.39 A Magyar Szent Korona Országai-
nak Kávéközpontja 1917. január 4-én olyan döntést hozott, miszerint január 15-
tõl a kiskereskedõk egy vevõnek egyszerre és havonként legtöbb 125 gramm ká-
vét adhatnak el. A nagykereskedõ kávét kicsiben nem jogosult eladni, csak olyan
jogi személyeknek és cégeknek, amelyek a kávét további eladás céljából vagy
ipari üzemükben való felhasználás céljára vásárolják. Ezek részére utalvány nél-
kül hetenként egyszer kis tételként 4 kg, legnagyobb tételben 10 kg kávét szol-
gálhatnak ki. Nagyobb mennyiség eladása csak utalvány által történhet. A nagy-
kereskedõk minden eladást 4-10 kg tételben napi kimutatásban bejelenteni tar-
toznak.40 A járások fõszolgabírói havi rendszerességgel kérték az újabb és újabb
kávé, pótkávé rendelését és küldését. 1917. április 3-án a Magyar Város- és Köz-
ségfejlesztési Részvénytársaság arról értesítette az udvarhelyi vármegyei hiva-
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talt, hogy a kávékészletük elfogyott, és további kávé igénylésért forduljanak 
a Magyar Szent Korona Országainak Kávéközpontjához.41 A korabeli iratokból kitû-
nik, hogy kávé, cukor és dohány teljesen hiánycikkek lettek az 1917-es év közepére.

A kávéhiány leleményessé tette a lakosságot. Elterjedt a pótanyagok haszná-
lata: a korpás liszt, a facipõ és természetesen a pótkávé. Az 1917 júliusában ki-
adott kormányrendelet szabályozta a pótkávé forgalomba hozatalának körülmé-
nyeit, összetételét. Az intézkedés értelmében három típusú kávéõrleményt hatá-
roztak meg: a fügekávét, malátakávét, illetve hadikávét. A hadikávé összetétele:
15% pörkölt babkávé, 40% malátakávé és 45% karamellizált cukor, amihez 100
gr-os és 200 gr-os csomagolásban lehetett hozzájutni.42

A székelyföldi térség történetében az 1916-os román betörés választóvonal
szerepét tölti be az élet minden területén. A háború minden kegyetlenségével el-
érte a székely településeket, és ez nagyobb társadalmi megrázkódtatással járt az
egyén, család számára, mint az 1914-es esztendõ, a Nagy Háború kitörése. A ro-
mán invázió, a menekülés következtében a székelyudvarhelyi családok lakásai,
üzletei, vendéglátó helyiségei a fosztogatók, különbözõ katonák átvonulási terü-
letévé váltak. A háború elsõ éveiben spórolt pénzük, illetve élelmiszerkészletük
az 1916-os háborús események következtében részben vagy teljesen elveszett.
Az 1916-os év végén készített székelyudvarhelyi lakosság élelmiszerkészletének
összeírása után összesített adatok jól érzékeltetik a családok élelmiszer-problé-
máit. Embery Árpád, a katolikus gimnázium tanára, a városi tanács tagja 7 tagú
családjával szerencsésnek mondhatta magát, hiszen 10 kg liszt, 120 kg tengeri,
120 kg burgonya, 15 kg bab, 7 kg zsír és 4 kg cukor állt rendelkezésükre 1916
decemberének végén.43 Székelyudvarhely lakosságának többsége azonban jóval
kisebb készlettel, kávé- és cukorhiánnyal nézett az 1917-es év megszorításai elé. 
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