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Folytatjuk a Csíki 

Magánjavak törté-

netét bemutató so-

rozatunkat, ezúttal a 

magánjavak fontosabb 

épületeiről készített 

összeállítást Biró 

Albin, a Csíki Magánja-

vak alelnöke.

BIRÓ  ALBIN

A bemutatáshoz túlnyomó-
részt a Csí kszeredában 
szü letet t  Kocsis  L a-

jos történelemtanár kutatásait 
használom. Ő ebb en a v onat-
kozásban is alaposan áttanul-
mányozta a bécsi, budapesti és 
csíkszeredai levéltárak iratait.

A RÉGI TÖRVÉNYSZÉK ÉPÜLETE

Csíkszereda legrégebbi köz-
épülete. 1786-ban fejezték be, 
az I. Székely Gyalog Határőr-
ezred parancsnoki székhelye 
volt. 1869 után a Tör vényszék 
működött benne, 1923-tól köz-
hivataloknak adott helyet. 1940-
1944 között a Csíki Magánjavak 
az Erdélyi Katolikus Nőszö-
vetségnek adta b érbe, szülő-
otthon működött benne. Ma a 
megyei kórház fül-orr-gégésze-
ti és fizioterápia osztályainak 
ad helyet.

A MIKÓ-VÁR

A XVII. század első felében 
épült, építtetője Mikó Ferenc, 
Csíkszék főkapitánya. Az I. 
Székely Gyalog Határőrezred 
ezredesi és főhadnagyi szék-
helye volt. Bár 1869 után visz-
szakerült a Csí ki Magánjavak 
tulajdonába, jellege miatt köz-
vetlenül nem hasznosíthatták, 
ezért szimbolikus összegért a 
honvédségnek adták bérbe. A 
honvédséget a r omán katona-
ság követte, és az 1940-1945 
közötti időszakot leszámítva a 
XX. század közepéig használ-
ta. A M ikó-várban ma a Csí ki 
Székely Múzeum működik. A 
közelmúltban igényes felújítá-
si munkát végeztek az épületen.

GAZDASÁGI FELSŐ NÉPISKOLA
ÉS IGAZGATÓI LAKÁS

1870-ben, alig egy évvel a Ma-
gánjavak tulajdonainak vissza-
szolgáltatása után a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium-
mal való együttműködés ered-
ményeként megnyitotta kapu-
it a G azdasági Felső Népiskola. 
A Magánjavak a tulajdonában lé-
vő épületet, bútorzatot, vetőma-
got, takarmányt, igásfogatokat 
és negyven holdnyi mezőgazda-
sági területet bocsátott az isko-
la rendelkezésére. Ezt a terüle-
tet 1904-re 156 holdra növelte. 
Ugyanitt kezdte meg működését 
1880-ban a Polgári Leányiskola, 
amely 1891-ig, az új iskolaépület 
átadásáig használta. 1904-1914 

között, miután a Gazdasági Felső 
Népiskola megszűnt, a M agyar 
Királyi Földműves Iskola hasz-
nálta. 1923-ig az épület főjegyzői 
lakásként szolgált, az igazgatói 
lakást bérbe adták. 1923-ban a 
Csíki Magánjavak teljes vagyonát 
elvette a román állam, ezt az in-
gatlant rövid időn belül a görög-
keleti egyháznak adományozta. 
Az egyház az épületet lebontatta, 
és helyébe építtette a görögkele-
ti templomot. Az igazgatói lakás 
paplakként szolgált egy ideig, 
majd azt is lebontották. Ma egy 
kis park és a szovjet hősök em-
lékműve található a helyén.

A POLGÁRI LEÁNYISKOLA

1879-ben indítványozták a 
Polgári Leányiskola létesíté-
sét. Az intézményt kizárólag a 
Csíki Magánjavak működtette. 
1891 őszétől az iskola diákjai 
az újonnan felépült épületben 
kezdhették a tanévet. Az épület 
az akkori követelményeknek 
minden szempontból megfelelt: 
nagy, világos tantermek, tágas 
díszterem és tornaterem, ké-
nyelmes hálók és étterem állt 
a diáklányok rendelkezésére. 
Egy, a m agyarországi polgári 
iskolák anyagi helyzetét elem-
ző, 1914-ben készült kimutatás 
szerint a c síkszeredai Polgá-
ri Leányiskola kimondottan a 
jól felszereltek közé tartozott. 
Építésétől fogva folyamatosan 
iskolának adott otthont. Ma a 
Petőfi Sándor Általános Isko-
la használja, alapos felújítási 
munkát végeztek rajta az utób-
bi években.

A VIGADÓ

A XIX. század végén Csíksze-
redában kizárólag művelődé-
si-társasági életnek helyet adó 
épület nem állt a l akosság ren-
delkezésére. Ezt a h iányt pót-
landó a V igadót 1904-ben adták 
át, két ét terem, 14 vendégszo-
ba, kávézó, kaszinó, 750 férőhe-

lyes színház, kártyaszobák, öl-
tözők, ruhatár, a vendéglős és a 
kávés lakásai, mosókonyha, cse-
lédszoba volt benne. 1914-ben a 
bal szárnyát és középső részét 
a Magyar Királyi Erdőhivatal-
nak és a M agyar Királyi Erdő-
gondnokságnak adták bérbe, a 
nagyterem moziként működött. 
A ’70-es években a Területi Szá-
mítóközpontot költöztették ide, 
így ez a sz árny, mint a sz ámí-
tóközpont által használt és te-
vékenysége folytatásához szük-
séges ingatlan, privatizáció tár-
gyát képezte, és magántulajdon-
ba került. A Magánjavak hosszú 
pereskedés után kifogyott tulaj-
dona visszaszerzésének jogi le-
hetőségeiből. A n agyterem az 
előtte lévő termekkel együtt az 
Országos Mozivállalattól Csík-
szereda város tulajdonába ke-
rült, és komolyan foglalkoznak a 
felújítás gondolatával.

ÁRVAHÁZ

1906-ban kezdeményezték az 
árvaház létesítését, és elhatá-
rozták, hogy a M agánjavak fe-
dezi a költségeket. Így 1908-ban 
82 ezer koronáért megvásárol-
ta a Csíksomlyói Katolikus Fő-
gimnázium épületét és a hozzá 
tartozó telkeket, melyek csak 
akkor kerültek a M agánjavak 
tulajdonába, amikor a Főgim-
názium az új épületbe átköl-
tözött. Erre 1911 őszén került 
sor. Az árvaház az épület át-
alakítása után, 1913. október 
1-jén kezdte meg mű ködését. 
Azóta az árva és nehéz sor-
sú gyerekek szolgálatában áll. 
Bár az összes itt felsorolt in-
gatlanra telekkönyvi kivonatok 
bizonyítják a t ulajdonjogot, az 
egyetlen, amelyet a Csí ki Ma-
gánjavaknak visszaszolgáltat-
tak, az árvaház épülete volt 
2004-ben. A S apientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
vette bérbe jelképes össze-
gért, és el is kezdte a tatarozá-
si munkálatokat. Az egyetem 

fejlődése végül nem váltotta be 
az induláskor táplált reménye-
ket, így az épület további fenn-
tartása terjeszkedési céllal nem 
volt indokolt. Ezért 2008-ban a 
Sapientia kuratóriuma, a Csí -
ki Magánjavak vezetősége és a 
dévai székhelyű Szent Ferenc 
Alapítvány közötti háromoldalú 
egyezmény alapján a Sz ent Fe-
renc Alapítvány átvette a bérleti 
szerződést. Egy év alatt befejez-
ték a teljes körű felújítási mun-
kálatokat, és száz középiskolás, 
az alapítvány támogatását élve-
ző gyerek költözött az épületbe. 
Azóta az udvart, a gyógynövény-
kertet is folyamatosan gondoz-
zák, üdítő élmény meglátogatni 
az intézményt.

A BORSZÉKI „SZÉKHÁZ”

1869-ben a Csí ki Magánjavak 
a „Székházat” kapta vissza, nem 
túl jó á llapotban. 1872-ben el-
kezdődött a felújítás, néhány év-
re bérbe adták, 1879-ben eldön-
tötték, hogy értékesítik, ez meg-
felelő ajánlat hiányában elma-
radt, így 1892-ben átépítették. A 
húsz szobát és mellékhelyisége-
ket tartalmazó épület egy részét 
szegény, a g yógyfürdőt orvosi 
előírásra igénybe vevő csíki szé-
kelyek díjtalanul használhatták. 
Másik részét szintén ingyen a 
vármegyei tisztviselők rendel-
kezésére bocsátottak. 1923 után 
a bukaresti Földművelésügyi Mi-
nisztérium tisztviselői használ-
ták. Később erdőfelügyelői szék-
ház volt, a R omsilva több mint 
tíz éve új székházat épített, és 
kiköltözött ebből az épületből. 
Azóta a húsz árnyi telken fekvő, 
valamikor mutatós épületnek fo-
lyamatosan romlik az állapota, 
néhány szobában szociálisan 
rászoruló idős emberek laknak, 
a többi üresen áll.

A SZÉPVÍZI VOLT KAPITÁNYI SZÁLLÁS

A Magánjavak a falvakban lé-
vő tiszti lakások nagy részét 

1869 után eladta. Az egyetlen, 
amit megtartott, a szépvízi volt. 
1869 előtt és után is a pénzügy-
őrség használta, 1892-ig ingyen, 
majd ettől kezdődően 180 forint 
bér ellenében. 1962-től a kollek-
tív gazdaság irodái voltak itt. 
Ma a község használja, udvará-
ra épült az új tejfeldolgozó.

Szolgálati lakások: itt felso-
rolhatjuk a tölgyesi gazdatiszti 
és segédgazdatiszti, valamint a 
nyolc erdőőri lakást.

AMI NEM VOLT SAJÁT TULAJDON

Sok tévhit eloszlatása végett 
hadd szóljunk azokról az épüle-
tekről, amelyekhez bár sok kö-
ze volt a Magánjavaknak, sosem 
voltak a tulajdonában. A Római 
Katolikus Főgimnázium felépí-
téséhez tetemes összeggel já-
rult hozzá, a vez etőség még 
az internátus tulajdonjogának 
megszerzését is fontolóra vette, 
de ebbe a st átus nem egyezett 
bele. Viszont másik javaslatuk, 
hogy a Csí ki Magánjavakhoz 
jogosult ifjak előnyt élveztek 
az intézménybe való felvétel-
nél, meghallgatásra talált. A 
volt megyeháza (ma Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala) 
északi szárnyának építéséhez 
is nagyarányú támogatással já-
rult hozzá a M agánjavak, ami-
nek fejében örök időkre jogosult 
hét iroda használatára, jog, 
amit 1923-ig tiszteletben is tar-
tottak. Sokan a r omán hadse-
reg hegyivadász alakulatának 
kaszárnyaépületét is a Csí ki 
Magánjavak valamikori tulaj-
donának vélték. Ezt az épületet 
a magyar állam építette, éppen 
azért, hogy a Magánjavak ingat-
lanát 1904 óta használó Állami 
Földművesiskola a vá rosköz-
pontból kiköltözhessen a „mo -
dern havasalji gazdaságba”. 
Ehhez a Magánjavak az új épü-
let környékén 150 hold sz án-
tó-, legelő- és kaszálóterületet 
vásárolt és bocsátott az iskola 
rendelkezésére.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (2.)

A Csíki Magánjavak épületei

A Vigadó egykor és ma. A fenti fotó a Három Székely Fogadóban látható A borszéki „Székház” (fent). A szépvízi volt kapitányi szállás (lent)


