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Csíkszereda Kiadóhivatala 
2008-ban a c síki ballagó 
diákok nemzeti tudatának 

ébresztgetésére Kocsis Lajos 
doktori dolgozatát választotta, 
címe: A Csíki Magánjavak törté-
nete 1869-1923. Ez a köny v ke-
rült minden diák tarisznyájába. 
Az alcím - „A székelység boldo-
gulásának előmozdítója” – még 
többet elárul erről a sz ámunk-
ra már-már titokzatossá vált in-
tézményről.

KEVESEN HALLOTTAK A VAGYONRÓL

A ma Csíkszék területén élő 
lakosok parányi hányada hal-
lott erről a századok óta boldo-
gulásunk szerves részét képező 
vagyonegyüttesről. Pedig Csík-
ban, ahol az erdő pótolta úgy-
ahogy a z síros szántóföldek 
hiányát, már az 1720-as évektől 
kezdődően közösségi összefo-
gással próbálták visszaszerez-
ni ezt a va gyont. Hogy 1725-től 
mostanig hányszor fordult a 
csíki székelység ebben az ügy-
ben a korabeli kormányhoz, or-
szággyűléshez, császárhoz, 
királyhoz, az szinte megszá-
molhatatlan, egy dolog a zon-
ban biztos, hogy e néhány száz 

év alatt közösségünk magáénak 
tudta ezeket az erdőket, és bár-
mennyi sérelme is volt az idők 
folyamán, ezt mindig az elsők 
közé sorolta.

AZ A SZŰK ÖTVEN ESZTENDŐ

Abban a viszonylag rövid idő-
szakban – 1 869-1923 között –, 
ami alatt ténylegesen haszno-
síthatta ezt a va gyont, iskola, 
árvaház, kórház, szanatórium 
építésében és működtetésében 
gondolkodott, a t öbb ezer ösz-
töndíj odaítélésével összehan-
golva. A sz űk ötven év a latt a 
korabeli sajtó napirenden tájé-
koztatott a Csí ki Magánjavak 
működésének minden mozza-
natáról, olyan mértékben, hogy 
ha csak az akkori újságokat la-
pozzuk fel, tökéletes képet nye-
rünk a mű ködés mikéntjéről, 
a döntések meghozataláról és 
azok kivitelezéséről. Olvashat-
juk például, hogy milyen üdvri-
valgással fogadták az árvaház 
létrehozásának gondolatát, az 
iskola építését, az ösztöndíj-
rendszer kibővítését stb. Tehát 
amikor mások kezére került e 
vagyon, visszaszerzése mind-
annyiunk közös ügye lett, ami-

kor szabadon rendelkezhettünk 
fölötte, közös képviseleti rend-
szerben döntöttünk, és a v idék 
felemelkedéséért léptünk.

Az 1949 utáni rendszernek si-
került tompítania, esetenként 
kiirtania a t ulajdonjoghoz való 
ragaszkodást, néha még a m a-
gántulajdont illetően is. A közös-
ségi tulajdonhoz való viszonyulás 
még inkább megváltozott, és ez 
Székelyföldön, ahol az erdők bir-
toklása közel 100 százalékban 
közösségi alapon működött (köz-

birtokosságok, Csíki Magánja-
vak), a v eszteség nemcsak az 
odalett hektárokban, hanem a tu-
datunkban is bekövetkezett.

A SOROZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJÁRÓL

A h hoz,  hog y fe lserken-
jen bennünk a t ulajdonosi ér-
zés, meg kel l ismernünk e 
vagyonegyüttes történetét, nyil-
vánvalóan Csíkszék történel-
mével összekapcsolva. Ehhez 
szeretnék néhány részlet köz-

lésével hozzájárulni. A r övid 
részekből álló bemutató nem 
összefüggő, még c sak időrendi 
sorrendbe sincs rakva, ennek 
ellenére remélem, hogy a soro-
zat lezárásakor összeáll egy kép 
a Csíki Magánjavak szerepéről 
ebben a r égióban, és ami még 
fontosabb, mindannyiunkban, 
akik olvassuk, kialakul a kész-
tetés a t ovábbi megismerésre, 
és miért ne, az együtt tevésre.

 
BIRÓ ALBIN

Szemelvények a közösségi vagyon történetéből (1.)

Leltárba vett Csíki Magánjavak

A havasi javak kiterjedése. Hektárba átszámolva ez az összterület meghaladja a 35 ezer hektárt

Kocsis Lajos könyve a Csíki Magánjavak történetéről

Havasi javak

Művelési ág Kiterjedés (hold) Becsült érték (arany korona)
Erdő 54 515,4 100 000 000

Legelő

8 010,4 4 800 000
Rét

Szántó

Beltelek

Terméketlen 75,9

Havasi javak (össz.) 62 601,7 104 800 000

Épületek
Jövedelmező épületek 700 000

Nem jövedelmező épületek 320 000

Épületek (össz.) 1 020 000

Összesen 105 820 000

Új sorozatot indít a Csíki Hírlap: hetente egy 

alkalommal Biró Albinnak, a Csíki Magánjavak 

alelnökének segítségével közlünk adalékokat ar-

ról a tetemes vagyonról, amelyről ma már egyre 

kevesebben és egyre kevesebbet tudunk. Biró 

Albin a téma ismerőjeként mutatja be a Csíki 

Magánjavak múltját, vagyonát, illetve a közössé-

gi életre gyakorolt szerepét.

A havasi javakat nagyrészt erdők, legelők, rétek, szántók alkotják


