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Az első világháború elvesztése és 
az azt követő impériumváltás sokk-
szerűen érte az erdélyi magyar társa-
dalmat. Megváltoztak a magyar új-
ságírás lehetőségei is. A kisebbséggé 
való válás új hivatás felvállalását je-
lentette a magyar sajtó számára. Az 
első pillanattól kezdve nyilvánvalóvá 
vált, hogy az új helyzetben a sajtó fel-
adata nem csupán a hírszolgálat lesz, 
hanem fel kell lépnie a magyar szó vé-
delmének érdekében is.

Az impériumváltást követően, 
1919–1944 között a lapkiadások va-
lóságos elburjánzásáról beszélhetünk. 
Ebben az időszakban összesen 21 hír-
lapot és 6 folyóiratot adtak ki a szé-
kely anyavárosban. A két világháború 
közti időszak legjelentősebb székely-
udvarhelyi lapja a Székely Közélet 
volt, amelyet a székelyudvarhelyi 
Könyvnyomda Részvénytársaság 
adott ki. Az új lap a megszűnt Udvar-
helyi Híradó helyét vette át 1918. no-
vember 24-én. (Az említett lap meg-
szűnésével a Becsek D. Fia könyv-
nyomda is megszűnt. A nyomdát Be-
csek Aladár, a tulajdonos eladta a Szé-
kelyudvarhelyi Könyvnyomda Rész-
vénytársaságnak.) A szerkesztők dr. 
Kassay F. István és Embery Árpád 
voltak. „Mai napon „Székely Köz-
élet” címmel új lapunk először jelenik 
meg a nyilvánosság piacán. „Székely 
Közélet” címmel, melynél jobbat, ta-
lálóbbat alig találhattunk volna. […] 
Új idők lapja lévén, új idők szelle-
mében és tartalmával kezdi meg hon-
védő tisztét…” – olvashatjuk az első 
számban.

Az Udvarhelyi Híradó egykori 
munkatársai, a vármegye művelődési 
életének meghatározó személyiségei 
álltak a lap mellé. A szerkesztőségi 
bizottsági tagok közt ott találjuk a kö-
vetkező személyeket: Jodál Gábor,  
Paál Árpád, Nagy Elemér, Szász Jó-
zsef és Valentsik Ferenc. A lapnak szá-
mos munkatársa volt: Tompa László, 
Ürmösy József, Balásy Dénes, Puskás 
Lajos, Gál Ferenc, Balázs Sándor, Kis 
Elek, Fülöp Áron, Gyerkes Mihály, 
Bíró Lajos, Benedek Elek  stb.

A Székely Közélet szerkesztését 
1919 januárjától Tompa László vette 
kézbe. A lap keveset foglalkozott a 
világpolitikával, inkább az erdélyi és 
helyi politikai események, gazdasági, 
közigazgatási, közművelődési jellegű 
cikkek, hírek, tudósítások töltötték ki 
az újság oldalait. 1923-tól az Orszá-
gos Magyar Párt sajtóorgánumává 
vált, fellépve a nemzetiségi jogvéde-
lem és a kisebbségi sérelmek ügyében 
is. A lap ízlésformáló hatással volt a 
megye mindennapi életére. Itt ki lehet 
emelni a Tompa László által írt folyó-
irat- és könyvrecenziókat. Szintén 
Tompa érdeme, hogy igyekezett az 
udvarhelyi olvasóközönséggel megis-
mertetni a romániai magyar irodalom 
jelentősebb személyiségeit. 1938-tól 
a felelős igazgató és kiadótulajdonos 
ifj. Jodál Gábor lett. De 1940 tavaszán 
a lap – a cenzúra megerősödése okán – 
kénytelen átmenetileg beszüntetni 
működését.

A második bécsi döntés révén 
1940. augusztus 30-án Észak-Erdély 
és Székelyföld Magyarország részévé 

vált. A Székely Közélet 1940. szep-
tember 14-én újra megjelent. Az első 
számok a magyar csapatok Udvarhely 
megyei bevonulásáról és az esemény-
hez kapcsolódó ünnepségekről tudó-
sítottak. Naprakész adatok jelentek 
meg az impériumváltás folytán be-
következett változások, a helyi kato-
nai parancsnokság rendelkezései kap-
csán. A szerkesztést továbbra is Tom-
pa László végezte egészen 1943 őszé-
ig. Ekkor a visszavonulás mellett dön-
tött, mivel nem értett egyet a háborús 
célokkal és az egyre erősödő antisze-
mitizmussal. A lap a német megszállás 
által okozott zűrzavaros helyzet miatt 
átmenetileg szünetelt 1944. március 
4-e és 1944. május 6-a között. Az újra-
indulást követően hangulata megvál-
tozott, antiszemita cikkek jelentek 
meg, megsokasodtak a rendeletek, a 
háborús hírek. A város lakossága egy-
re inkább szembesült a háború valós 
képével.

A második világháború idején vál-
tozás állt be a nyomda tulajdonlása te-
rén. 1940-ben ifj. Jodál Gábor kifizet-
te a részvényeseket, és magánvállal-
kozássá alakította a társas céget. Az 
ifj. Jodál Gábor-féle könyvnyomda 
1944 végéig működött.

A front közeledte és a háborús vi-
szonyok miatt a nyomda alkalmazot-
tainak egy részét katonai szolgálatra 
hívták be. A papírbeszerzés is egyre 
nehezebbé vált. A Székely Közélet 
utolsó lapszáma 1944. június 24-én 
jelent meg. Rövid időn belül a háború 
vihara elérte a Székelyföldet, Szé-
kelyudvarhely átmenetileg ismét he-
lyi sajtótermék nélkül maradt.

Gidó Csaba

Felekezet Anyaegyház Évkör
Római katolikus

Csíkszentgyörgy 1684–1896
Székelyudvarhely 1689–1902
Csíkszentdomokos 1695–1895
Szárhegy 1695–1896
Csíkrákos 1696–1950
Kászonújfalu 1703–1895
Zetelaka 1705–1909

Örmény katolikus
Gyergyószentmiklós 1723–1949
Csíkszépvíz 1756–1950

Református
Székelyudvarhely 1742–1919
Székelykeresztúr 1742–1938
Nagygalambfalva 1745–1895
Bögöz 1749–1886
Alsósófalva 1751–1896
Felsősófalva 1751–1920

Unitárius
Nagygalambfalva 1745–1877
Szentábrahám 1758–1950

Görög katolikus
Csíkszentdomokos 1787–1886
Kászonimpér 1787–1909

Ortodox
Hidegkút 1814–1901
Székelyandrásfalva 1824–1949

Izraelita
22Gyergyótölgyes 1856–1894

F 47 Egyházi anyakönyvek gyűjteménye (évkör: 1684–1950, 
terjedelem: 29 irattári folyóméter, 820 irattári egység, 
leltárszám: 52, latin, magyar, román, örmény nyelvű 
regiszterek).

Bicsok Zoltán
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mátus, illetve az atyhai (11. sz.) és csíkszentdomokosi (582. sz.) 
római katolikus anyakönyvben.
10. Az egyházi vagyon leltárát megtaláljuk az atyhai (12. sz.), csík-
csicsói (104. sz.), csíkszentdomokosi (581. sz.), etédi (23. sz.) és 
korondi (154. sz.) római katolikus, illetve az újszékelyi (565. sz.), 
kecsetkisfaludi (551. sz.) és bögözi (404. sz.) református, illetve a 
csíkszentgyörgyi (110. sz.) görög katolikus anyakönyvekben.
11. Felújítási munkálatokról értesülünk pl. a csíkszentdomokosi 
(579. sz.) görög katolikus anyakönyvből.
12. A híres 1802. október 26-ai földrengésről a korondi (153. sz.) 
anyakönyvben találunk feljegyzést: „…nappali tizenkettődfél óra-
kor ollyan földingás volt Korondon, hogy a fazakak némely házak-
nál a szegekről le hullottak, és az emberek közül sokan el szédül-
tek.” Ugyanazon matrikulából értesülünk az 1803., 1807., 1816. és 
1825. évi árvizekről is. – „1816 július 4dik és 5dik hosszas essőzés 
után mind a két falubéli folyóvíz felette megáradván, minden gá-
takot egybe rontott, mellékes kerteket el mosott, utakot el ásott, 
hídakot el hordott, úgy hogy a két Sófalva között a víz folyama 
tengernek láczott.”
13. A csíkszentdomokosi (582. sz.) római katolikus anyakönyvből 
napfogyatkozásról értesülünk: „…die 17 Augusti [1803] volt újság, 
napbéli fogyatkozással, és akkor szörnyű nagy essők kezdettek egész 
holnapig tartott, nagy árvíz volt, a széna tsinálás megszűnt, a rend el 
rothadott, a kalongyák a mezőn öszve költek…”.
14. Az etédi (23. sz.) plébános feljegyzései szerint 1783 telén pél-
dátlanul sok hó hullott: „a Firtosi Residentziának épülettyei a hó-
nak szokatlan nagy terhe miatt egy néhány részeiben megrom-
ladozván, leomolván, kénteleníttettek az ottan lakó T. Páter Mino-
riták az elöljárók engedelméből Etédre leszállani, aminthogy még 
azon említett 1783dik és következendő 1784dik esztendőben 
apránként leköltöztek, és a quártély házba bé szállottak.” A kányádi 
(708. sz.) református anyakönyvben Időjárási jegyzetek Bodor 
József által cím alatt a szerző 1867–1895 közötti ilyen irányú 
megfigyeléseit olvashatjuk. 
15. Donátorjegyzékek találhatóak többek között a csíkszentdo-
mokosi (579. sz.) görög katolikus, illetve a bögözi (404. sz.), ke-
csetkisfaludi (551. sz.) és homoródszentmártoni (369. sz.) refor-
mátus anyakönyvekben. Külön figyelmet érdemel a csíkszentdo-
mokosi (581. sz.) római katolikus anyakönyv, amelyben nem csu-
pán donátorjegyzéket, de egy viaszpecséttel megerősített ado-
mánylevelet is találunk 1753-ból.
16. Lelkészek névsorát találjuk a bögözi (404. sz.), telekfalvi (681. 
sz.) református, illetve az etédi (23. sz.), csíkszentdomokosi (582. 
sz.) és gyergyóújfalusi (618. sz.) római katolikus anyakönyvekben. 
Ez utóbbiban egy kántorokat tartalmazó jegyzéket is találunk. 
17. Iskolatörténeti adatokat tartalmaznak többek között a sándor-
telki (1. sz.), alsóboldogfalvi (52. sz.), bögözi (404. sz.) és csík-
csicsói (104. sz.) matrikulák.
18. Személyösszeírások a csíkszentdomokosi (581. sz.), csíkszent-
györgyi (111. sz.), menasági (6. sz.), szárhegyi (325. sz.) és korondi 
(154. sz.) római katolikus anyakönyvekben találhatóak. A 
legrégebbiek a csíkszentgyörgyi (1696, 1717), a csíkszentdomo-
kosi (1713), a szárhegyi (1761) és a menasági (1795). Egyes anya-
könyvekben a hívek számának változását is feljegyezték a lelké-
szek, így a csíkcsicsói matrikulában (102. sz.) az 1783–1828 közötti 
időszakra vonatkozóan találunk több adatsort.
19. A beoltott gyermekek jegyzékét 1803-tól viszonylag sok anya-
könyvben megtaláljuk, itt most csak néhány kerül említésre, a 
teljesség igénye nélkül: bikafalvi (678. sz.), felsősófalvi (433. sz.), 
homoródszentlászlói (719. sz.) és peteki (492. sz.) református, 
menasági (6. sz.), csíkszentléleki (340. sz.), gyergyóremetei (537. 
sz.) és gyergyószentmiklósi (258. sz.) római katolikus, illetve ké-
nosi (100. sz.) unitárius anyakönyv.
20. Boar, Liviu: i. m. 156.
21. Első világháborús hősi halottakat tartalmazó jegyzéket találunk 
az égei (300. sz.) és a rugonfalvi (803. sz.) református anya-
könyvekben.
22. A bejegyzések egész Csík vármegyére vonatkoznak.
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anyakönyvben találunk feljegyzést: „…nappali tizenkettődfél óra-
kor ollyan földingás volt Korondon, hogy a fazakak némely házak-
nál a szegekről le hullottak, és az emberek közül sokan el szédül-
tek.” Ugyanazon matrikulából értesülünk az 1803., 1807., 1816. és 
1825. évi árvizekről is. – „1816 július 4dik és 5dik hosszas essőzés 
után mind a két falubéli folyóvíz felette megáradván, minden gá-
takot egybe rontott, mellékes kerteket el mosott, utakot el ásott, 
hídakot el hordott, úgy hogy a két Sófalva között a víz folyama 
tengernek láczott.”
13. A csíkszentdomokosi (582. sz.) római katolikus anyakönyvből 
napfogyatkozásról értesülünk: „…die 17 Augusti [1803] volt újság, 
napbéli fogyatkozással, és akkor szörnyű nagy essők kezdettek egész 
holnapig tartott, nagy árvíz volt, a széna tsinálás megszűnt, a rend el 
rothadott, a kalongyák a mezőn öszve költek…”.
14. Az etédi (23. sz.) plébános feljegyzései szerint 1783 telén pél-
dátlanul sok hó hullott: „a Firtosi Residentziának épülettyei a hó-
nak szokatlan nagy terhe miatt egy néhány részeiben megrom-
ladozván, leomolván, kénteleníttettek az ottan lakó T. Páter Mino-
riták az elöljárók engedelméből Etédre leszállani, aminthogy még 
azon említett 1783dik és következendő 1784dik esztendőben 
apránként leköltöztek, és a quártély házba bé szállottak.” A kányádi 
(708. sz.) református anyakönyvben Időjárási jegyzetek Bodor 
József által cím alatt a szerző 1867–1895 közötti ilyen irányú 
megfigyeléseit olvashatjuk. 
15. Donátorjegyzékek találhatóak többek között a csíkszentdo-
mokosi (579. sz.) görög katolikus, illetve a bögözi (404. sz.), ke-
csetkisfaludi (551. sz.) és homoródszentmártoni (369. sz.) refor-
mátus anyakönyvekben. Külön figyelmet érdemel a csíkszentdo-
mokosi (581. sz.) római katolikus anyakönyv, amelyben nem csu-
pán donátorjegyzéket, de egy viaszpecséttel megerősített ado-
mánylevelet is találunk 1753-ból.
16. Lelkészek névsorát találjuk a bögözi (404. sz.), telekfalvi (681. 
sz.) református, illetve az etédi (23. sz.), csíkszentdomokosi (582. 
sz.) és gyergyóújfalusi (618. sz.) római katolikus anyakönyvekben. 
Ez utóbbiban egy kántorokat tartalmazó jegyzéket is találunk. 
17. Iskolatörténeti adatokat tartalmaznak többek között a sándor-
telki (1. sz.), alsóboldogfalvi (52. sz.), bögözi (404. sz.) és csík-
csicsói (104. sz.) matrikulák.
18. Személyösszeírások a csíkszentdomokosi (581. sz.), csíkszent-
györgyi (111. sz.), menasági (6. sz.), szárhegyi (325. sz.) és korondi 
(154. sz.) római katolikus anyakönyvekben találhatóak. A 
legrégebbiek a csíkszentgyörgyi (1696, 1717), a csíkszentdomo-
kosi (1713), a szárhegyi (1761) és a menasági (1795). Egyes anya-
könyvekben a hívek számának változását is feljegyezték a lelké-
szek, így a csíkcsicsói matrikulában (102. sz.) az 1783–1828 közötti 
időszakra vonatkozóan találunk több adatsort.
19. A beoltott gyermekek jegyzékét 1803-tól viszonylag sok anya-
könyvben megtaláljuk, itt most csak néhány kerül említésre, a 
teljesség igénye nélkül: bikafalvi (678. sz.), felsősófalvi (433. sz.), 
homoródszentlászlói (719. sz.) és peteki (492. sz.) református, 
menasági (6. sz.), csíkszentléleki (340. sz.), gyergyóremetei (537. 
sz.) és gyergyószentmiklósi (258. sz.) római katolikus, illetve ké-
nosi (100. sz.) unitárius anyakönyv.
20. Boar, Liviu: i. m. 156.
21. Első világháborús hősi halottakat tartalmazó jegyzéket találunk 
az égei (300. sz.) és a rugonfalvi (803. sz.) református anya-
könyvekben.
22. A bejegyzések egész Csík vármegyére vonatkoznak.

1. Az Egyházi anyakönyvek gyűjteménye azt követően jött létre, 
hogy a 1950/153. számú elnöki rendelet és a Belügyminisztérium 
61. számú határozata alapján a plébániák kötelesek voltak anya-
könyveiket átadni a helyi néptanácsoknak, amelyektől az Állami 
Levéltár vette át azokat.
2. Biszak Sándor – Lakatos Andor – Vajk Ádám: Az egyházi anya-
könyvek digitalizálásának lehetőségei – módszertani tanulmány. 
http://www.leveltaros.hu/akvi_tanulmany.pdf
3. Moldovan, Liviu: Registrele confesionale de stare civilă din 
Transilvania. In: Revista Arhivelor, 1958/1. 164.
4. Bernád Rita: Plébániai levéltárak, egyházközségi archívumok. In: 
Keresztény Szó, 16. évf. (2005) 12. sz. http://www.epa.oszk.hu/ 
00900/00939/00069/text.htm
5. ROL CsLt, F 47 Egyházi anyakönyvek gyűjteménye, 445. sz., 5. 
lap.
6. Boar, Liviu: Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Harghita. 
Îndrumătoare arhivistice 23. Bucureşti, 1988. 152.
7. A jelenleg hatályos, 1996/16. számú levéltári törvény, a sze-
mélyes jogok védelme címén nem teszi lehetővé a 100 évesnél fris-
sebb anyakönyvi bejegyzések olvasótermi kutatását, ezekről indo-
kolt esetben kivonatot lehet igényelni a Levéltár közönségszol-
gálatán.
8. A menasági plébános (6. számú regiszter) szokatlanul bátor, kriti-
kus hangvételű feljegyzést hagyott az utókorra a madéfalvi vesze-
delemről, illetve a székely határőrezredek létrehozásáról. 
9. Háztörténeti adatokat találunk az alsóboldogfalvi (52. sz.), etédi 
(20. sz.), homoródszentmártoni (368. sz.), kányádi (707. sz.) refor-

HistóriaHistória


