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A legutóbb ismertetett tör-
vény 1946 őszétől számít-
va mindössze három évig 

biztosított nyugodt tevékenysé-
get a Csíki Magánjavaknak. Min-
den újraindult, három deszkate-
lepet nyitottak Bukarestben, ami 
valószínűleg a Csíki Magánjavak 
tulajdonában volt, mert amint 
a könyvelésből kitűnik, adót fi-
zettek utána, 500 embernek ad-
tak munkát a f elsőtölgyesi er-
dők kitermelésében és feldolgo-
zásában, újraindult a saját mű-
ködtetésű iskola (a mai csíksze-
redai Petőfi Sándor Általános Is-
kola), árvaház (Csíksomlyón), a 
gyergyói kórház, ösztöndíjrend-
szer stb. Adminisztrátor, ahogy 
azt a törvény előírta, a Csíki Ma-
gánjavak közületi kereskedel-
mi társaság volt, és a meg ter-
melt hasznot a tulajdonos, a Csí-
ki Magánjavak jogi személy ál-
tal képviselt Csíkszék közös-
sége felemelkedésére fordítot-
ták. A telekkönyveken többé már 
nem módosítottak, így az Úz- és 
Csobányos-völgyi létrehozásá-
tól a m ai napig érintetlenül ma-
radt (ezt egy előző szemelvény-
ben láthattuk), tulajdonosként 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 
szerepel. A K isbeszterce menti 
1-es számú Felsőtölgyesi telek-
könyvből a maradékot átvezették 
a 2260-asba, és maradt az utolsó 
átírás, amivel a 12000 hektárnyi 
területet 1946-ban a román állam 
magára íratta (ennek a másolatát 
szintén láthatták az eddigi sze-

melvényekben). Aztán az államo-
sítás áldozatává esett mindkettő, 
nyom és feljegyzés nélkül. Itt állt 
be a csend, ami 2000-ig tartott.

A CSIPKERÓZSIKA-ÁLOMBÓL...

50 év kommunista agymo-
sással párosítva bőségesen ele-
gendő volt ahhoz, hogy a v olt 
alkalmazottak és a történészek 
kivételével mindenki elfelejtse. 
Ebből a Csi pkerózsika-álomból 
ébredt a Csíki Magánjavak 2000-
ben. Az 1-es számú törvény-
ben előírtak szerint rekordidő 
alatt gyűlt össze a mintegy 8000 
kérés, amit letettünk a meg fe-
lelő földosztó bizottságokhoz. 
A teljes dokumentáció össze-
gyűjtése (telekkönyvi kivonatok, 

bírósági bejegyzés, kérések, tér-
képek vagy vázlatok stb.) ne-
hezen ment, így bár tizenegy 
község polgármesteri hivatalá-
hoz tettünk le kérést (oda, ahol 
feltételeztük, hogy a magánja-
vaknak létezhet vagyona), konk-
rét beazonosított területet csak 
a kászoni és az ágasi hivata-
loknál sikerült mellékelni. Az 
ágasi visszajelzések nem vol-
tak túl biztatók (gyakorlatilag 
semmilyen visszajelzést nem 
kaptunk), ezért úgy döntöttünk, 
hogy a Kászon község területén 
lévő Baska Havasát kérjük visz-
sza legelőbb. Azért, hogy biz-
tosan eleget tegyünk a t örvény 
előírásainak, a k ataszteri hiva-
talnál az eredeti jegyzőkönyvről 
készíttettünk egy fordítást, térkép 
alapján beazonosíttattuk a terüle-
tet, és a holdakat átszámoltattuk 
hektárba. Ezt mellékeltük a ké -
résekhez, és hamarosan meg i s 
kaptuk a visszaigazolást. Ezeket 
a dokumentumokat próbáltam le-
fordítani, de a pontosság kedvéért 
eredetiben is mellékelem.

IGAZOLÁSOK

Igazolás: Jelen irattal iga-
zolom, hogy a H argita megyei 
Csíki Magánjavak egyesület le-
tett az ágasi polgármesteri hi-
vatalhoz 7936 kérést, amelyben 
kéri 2239,85 hektár erdő és le-
gelő tulajdonjogának visszaál-
lítását. Megjegyezzük, hogy a 
fent említett terület 1948 előtt 
az egyesületé volt.

Polgá r mester :  Merlușc ă 
Ștefan; Titkár: Porea Lukács 
Ioan.

 
Igazolás: Jelen irat igazolja, 

hogy a Csíki Magánjavak egye-
sületnek volt 2824,44 hektár er-
dő- és legelőterülete Kászon 
község adminisztratív területén 
a 2614/2000 március 6-i telek-
könyvi kivonatnak megfelelően.

Kászon község, 2000. már-
cius 10.

 Polgármester: Barta Gavril; 
Titkár: Burista Zsolt Lajos

NEM EGYSZERŰ AZ ÉLET

Ezek az igazolások a bíró-
ságra is eljutottak, furcsa, hogy 
ezek nem létezését hánytor-
gatják fel minden adandó alka-
lommal a javak visszaadásának 
megakadályozói. A t eljes doku-
mentáció birtokában a K ászon 
községi helyi földosztó bizott-
ság jóváhagyta a terület vissza-
adását a többi , Kászon község 
területén újraalakult közbirto-
kosságéval együtt, így egy do-
kumentumként erősítette meg a 
jóváhagyást (validálta) a megyei 
földosztó bizottság is. Normá-
lis körülmények között rá lehe-
tett volna térni a kimérésre, ami 
technikailag semmi gondot nem 
jelentett volna, mert a Baska Ha-
vasát három oldalról patak ha-

tárolja, a negyedik oldalon pedig 
megtaláltuk azokat a halmokat, 
amelyek a kászoni közbirtokos-
ság és a magánjavak erdei között 
húzódó határt jelzik. De az élet 
itt Székelyföldön nem ilyen egy-
szerű, ugyanis a Baska Havasát, 
bár mindig Hargita megyéhez és 
Kászon község területéhez tar-
tozott, a bákói állami erdészet 
őrizte még a sz ocializmus ide-
jéből. Ez az adminisztrálással 
és őrzéssel megbízott szerve-
zet szerepéből kilépve átvedlett 
képzeletbeli tulajdonossá, és 
ilyen minőségében megtámad-
ta a meg yei földosztó bizottság 
9-es számú határozatát, illetve 
ebből a határozatból a Csíki Ma-
gánjavakra vonatkozó pontot. De 
erről bővebben a következő sze-
melvényben szólunk.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (11.)

Újrakezdés 2000-ben
Nehéz elhinni, hogy ennyi törvénybe foglalt visszaadás után a Csíki Ma-

gánjavaknak, bővebb értelemben az 52 határőrközség lakóinak óriási 

havasi javaiból egy négyzetméternyi erdő sincs a tulajdonában. Pedig ez 

a szomorú valóság, ami 2000 után sem változott. Következik egy újabb 

visszaadás bemutatása.

A Csíki Magánjavak délkeleti (csíki) birtokainak térképe


