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Mielőtt a Csíki Ma-

gánjavak újraindításá-

val, majd történetével 

kezdtem foglalkozni 

(meglátszik, hogy 

nincs történelmi alap-

képzésem), számom-

ra a „telepes” fogalma 

kizárólag Észak-Ame-

rikához kötődött, 

és nagyvonalakban 

nekik tulajdonítottam 

az indiánok kiszorítá-

sa és kiirtása mellett 

Amerika rohamos 

fejlődését is.

BIRÓ ALBIN

Vakmerő emberek, akik 
néhány cölöppel kitűzött 
területen gazdaságot és 

civilizációt teremtettek. Az-
tán lassan kiderült számomra, 
hogy szűken vett szülőföldün-
kön, Székelyföld egy részén, 
a Csíki Magánjavak területe-
in ugyanaz a f olyamat zajlott 
le kb. ugyanabban az időszak-
ban, hála a fennvalónak, va-
lamivel több toleranciával, így 
nem jutottunk minden tekintet-
ben az indiánok sorsára.

A TELEPÍTVÉNYEK LÉTREJÖTTÉRŐL

Ha abból a szempontból vizs-
gáljuk a telepítvények létrejöttét, 
hogy az akkoriban a ga zdaság 
alapját képező mezőgazdasá-
gi területeket mint termelőesz-
közt a le hető legjobban kihasz-
nálják, megállapítható, hogy a 
telepítvények, a telepítvényesek 
(telepesek) által létrehozott köz-
ségek pozitív szerepet játszot-
tak az ország gazdasági fellen-
dülésében. Ha szűkebb és ön-
zőbb szempontokat veszünk fi-
gyelembe, ami a Csí ki Magán-
javak 52 h atárőrközségének a 
lakóit illeti, nem ennyire pozi-
tív a kép. Itt ugyanis nagyvona-
lakban összegezve nem történt 
egyéb, mint hogy a vagyonállo-
mány több mint felét elvették, és 
kiosztották ezeknek a községek-
nek, a maradék kilencven évvel 
későbbi visszaszolgáltatásához 
viszont ezen községek földosztó 
bizottságai nem hajlandók hoz-
zájárulni. Itt nem beszélhetünk 
feltétlenül a románok magyarok-
hoz való viszonyulásáról, hiszen 
a telepítvényesek jelentős része 
magyar volt, az 1923-ban földhöz 
juttatottak egy része úgyszin-
tén. Jó volt vagy sem, a telepítvé-
nyes községek helyzetének ren-
dezéséből nem maradhattunk 
ki, annál is inkább, hogy az 1873 
évi 22-es törvény külön cikkelyt 
szentel a „ Székelyföldön előfor-
duló telepítvényesekre...”.

 BÉRBE ADOTT TERÜLETEK

 Havasi javakról lévén szó, ar-
ra is gondolhatnánk, hogy ezek 
a gazdák az erdőben teleped-
tek le, de tudni kell, hogy a Csí-
ki Magánjavaknak a nagy kiter-
jedésű erdő mellett volt 1661 
hold szántója, 5515 hold ka-
szálója, 10399 hold legelője és 
622 hold terméketlen területe 
(1 hold ~ 0.57 ha). A Magánja-
vak már 1783-mal kezdődően 
adott bérbe területeket, ezek 
jövedelmét közvetlenül vagy 
közvetve a h atárőrezredek-
ben szolgáló családok között 
osztotta szét. 1837-től kezdve 
hároméves időszakokra csak 
a „nemes ezred zselléreinek” 
(vagyis a határőrcsaládoknak) 
adta bérbe a területeket. 1869-
re, amikor a Csíki Magánjavak 
17 év megszakítás után újra el-
kezdhette a gazdálkodást, ez-
úttal Ferencz József császár 
rendelete alapján, a vármegye 
lakói felemelésének céljából, 
a mintegy 17000 hold szántó-, 
kaszáló- és legelőterületből 
7664 holdat a te lepítvénye-
sek használtak, a fennmaradó 
részt bérbeadás útján haszno-
sították. A b érbeadás bevéte-
lei meghaladták a faeladásból 
származó jövedelmet.

A telepítvényesek a Csíki Ma-
gánjavak közgyűlési határozata 
alapján már 1870-től megvált-
hatták volna birtokaikat, így 
lehetett volna rendezni a jogi vi-
szonyokat és a bi rtokba jutás 
törlesztését, de e zzel a le hető-
séggel kevesen éltek. Mai fejjel 
nehéz elképzelni, hogy az ál-
lamnak, a t elepítvényes csalá-
doknak, sőt még m aguknak a 
tulajdonosoknak is érdekükben 
állott e telepítvények megváltá-
sa. Így nem csoda, hogy 1873-
ban megjelent az említett 22-es 
törvény a telepítvényekről.

22-ES TÖRVÉNY A TELEPÍTVÉNYEKRŐL

Hogy kiderüljön, mennyire 
modern és fejlődést elősegítő 
elvek mozgatták a törvényhozó-
kat, idézek néhány cikkelyt eb-
ből a törvényből:

„1. cikkely: azon majorsági 
birtokterületek, melyeket a föld 
tulajdonosa egyeseknek vagy 
többeknek évi szolgálmányok 
fejében szerződés mellett ha-
szonvételre engedett át, s ame-
lyeken ennek folytán e törvény 
hatályba lépte előtt községek 
keletkeztek..., következő intéz-
kedés alá esnek.

2. cikkely: ha telepítvényi föl-
dek határozatlan, vagy örök 
időre ...engedtettek át a t elepít-
vényesek használatába, vagy 
ha a sz erződés határozott idő-
re köttetett ugyan, de ezen ha-
táridő 1848. évi január elsejéig 
lefolyt... a te lepítvényeseknek 
jogában áll a t elepítvényi ösz-
szes belő és külső birtokot a 
rajta fekvő szolgálmányok meg-
váltása mellett tulajdonul meg-
szerezni. A vá ltságtőkét az évi 
tartozás értékének 20-szoros 
összege képezi.

6. cikkely: ...a felek ...két év 
alatt meg ne m egyeznek és a 
telepítvényes csupán a b első-
ségen megmaradni nem akar, 
jogában áll kívánni, hogy a 
kincstári birtokok valamelyi-
kén letelepíttessék.

23. cikkely: templomok, isko-
lák, azoknak telkei, faiskolá-
ra használt területek, utczák, 
közterek, amennyiben a közle-
kedésre szükségesek, temetők, 
megváltás nélkül a kö zség s i l-
letőleg azon egyház tulajdonává 
lesznek, mely azoknak birtoká-
ban van. A községnek ezenfelül 
jogában áll a községi belsőségek 
közt fekvő más nyilvános tere-
ket, valódi értékük megtérítése 
mellett, tulajdonul megszerezni.

27. cikkely: a Székelyföldön 
előforduló telepítésekre nézve 
a fennebbi intézkedések a kö -
vetkező módosításokkal alkal-
mazandók: telepítvényeknek 
azok tekintendők, melyek az 
erdőségek kiirtása és szántó-
föld, legelő vagy kaszálóvá való 
átalakítása czéljából a kö zsé-
gi osztatlan birtokon, vagy ma-
gán-földtulajdonosok majorsági 
birtokán eszközöltettek, habár 
község nem alakult is, és a te-
lepítvényes vagy előde a telepít-
vényi birtokot 1848-iki január 
elsején már bírta, használta s 
állandóan azon lakott, és ha 
a rajta épült ház és gazdasági 
épület a t elepítvényes tulajdo-
na, mégpedig: 1-ször:...2-szor: 
ott, hol a telepítvényi földek ha-
tározott időre adattak a telepít-
vényeseknek, vagy a hol a z évi 
szolgálmányok mennyisége vál-
tozás alá eshetett, a telepítvényi 
belsőség, úgy mint: házhely, ud-
var és kert fejében nyolczezer 
négyszögölnyi terület a f elek 
közti szabad egyezkedés, vagy 
ennek nem sikerülése eseté-
ben a bí rói becsü útján megál-
lapítandó értéknek biztosítása 
mellett a telepítvényes tulajdo-
nába megy át. Azonban a közsé-
gi birtokok bármikor történendő 
felosztása alkalmával a telepít-
vényeseknek ezen törvény ere-
jénél fogva tulajdonukká vált 
belső és külső birtokok után a 
telepítvényesek semminemű 
esedékre, vagy osztályrészre 
igényt nem tarthatnak.”

MEGVÁLTHATTÁK A HÁZHELYET

A Kisbeszterce mentén a Csí-
ki Magánjavak területén lévő 
községekben lakó telepítvé-
nyesek a törvény értelmében 
megválthatták a házhelyet, ud-
vart és kertet, legtöbb 5 hold  
kiterjedésben. A magánjavak 

vezetősége úgy döntött, hogy 
külbirtokot nem a d megváltás-
ra telepeseinek, mert ez a „kö-
zös nevelési alap kárára” volna. 
Emiatt több telepítvényes be-
perelte a m agánjavakat, végül 
egy, e c élra kinevezett bizott-
ság alapján a 7664 holdból 5350 
hold került a te lepítvényesek 
tulajdonába. Ez a megváltási 
folyamat a nehezen begyűjthe-
tő váltságdíj miatt 1888 helyett 
csak 1899-ben zárult le, ez-
után a t elekkönyvi átjegyzés-
re is sor került. Ez az átjegyzé-
si folyamat nyomon követhető 
a már közölt Felsőtölgyes 1-es 
telekkönyv B oldalán. A telepít-
vényes községek között nem 
találkozunk Gyergyótölgyes 
nevével, erre egy 1912-es te-
lekkönyvi bejegyzés ad vá-
laszt, akkor ugyanis a Csí ki 
Magánjavak meg akarta von-
ni a lege ltetési jogot e zektől a 
községektől. E bejegyzés a va-
gyon tulajdonjogát illetően is 
irányadó, ezért idézem: „Csík, 
-Gyergyó és Kászonszék jelen-
leg Csík vármegye közönségé-
nek Márpatak község (jelenleg 
Gyergyótölgyes) birtokos kö-
zönsége ellen az A + 2 rendszá-
mú ingatlanra feljegyzett legel-
tetési jog t örlése iránt indított 
rendes pere – feljegyeztetik”.

Abban az időben, bár nem állt 
rendelkezésre különleges tech-
nika, mindent feljegyeztek, és 
mindent pontosan számon tar-
tottak. Természetesen a telepít-
vényes birtokokat is. Mellékel-
ve közlöm az 1873-ban készült, 
táblázatba foglalt kimutatást.

Végső következtetésként 
megállapíthatjuk, hogy a Csí -
ki Magánjavak vagyonának ez 
az 5350 holdat kitevő területe 
1900-zal bezárólag a t elepítvé-
nyesek tulajdonába ment át a z 
1873-ból származó 22-es tör-
vény alapján.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (10.)

Telepesek a Csíki Magánjavak birtokán


