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Az 52 csíkszéki falu az 

ősfoglalással szerzett 

és közös gazdálko-

dásba vett erdeinek 

Moldva felőli részét 

több ízben veszítette 

el és szerezte vissza. 

Csupán az éveket egy-

más után írva hosszú 

sor kerekedik: 1657, 

1669, 1769, 1849, 1851, 

1869, 1923, 1934, 1941, 

1945, 1946, 1949, 2001 

és 2004. A felsorolt 

esztendők közül vala-

mennyi fordulatot jelez 

a vagyon elvesztése, 

illetve teljes vagy rész-

leges visszaszerzése 

szempontjából. Ebben 

a fejezetben nagyon 

vázlatosan az 1657 – 

1923 közötti időszakot 

tekintjük át. 

BIRÓ ALBIN

Vissza kell mennünk az 
1657 utáni évekig, ami-
kor „a bizonytalan belpo-

litikai helyzetet kihasználva a 
moldvaiak több erdős területet 
vettek birtokukba”. 1669-ben a 
„törvénytelen állapotok meg-
szüntetése végett” megpróbál-
ták (nem sok sikerrel) a Bethlen 
Gábor és I. Rákóczi György 
uralkodása alatt érvényben lévő 
határokat helyreállítani.

REVENDIKÁCIÓ

Az 1769. évi osztrák-török ha-
tárkiigazításkor a fokozatosan 
elfoglalt havasok visszakerül-
tek Erdélyhez. Ez a visszakebe-
lezés (revendikáció) még ne m 
jelentette azt, hogy eredeti tu-
lajdonosaik, a c síkszéki köz-
birtokosságok is visszakapták 
havasaikat. Erről az akkori-
ban a sz ékelyeket érzékenyen 
érintő, 1783. március 27-én kelt 
császári rendelet döntött. II. Jó-
zsef kizárólag a „határőr-kato-
naság használatára és javára” 
bocsátotta a visszaszerzett te-
rületeket. Az erdőgazdálkodás-
ból származó haszon enyhítette 
a határőrség fenntartásának a 
határőr családokra nehezedő 
terheit, viszont az igazi haszon-
élvező a bécsi udvar volt, amely 
ezáltal keleti határainak teljes 
hosszában megspórolta a z sol-
dos hadsereg fenntartását.

LEFOGLALT, MAJD VISSZAADOTT VAGYON 

Az 1848-as forradalomban 
való részvétel, amit Bécs a ha-
tárőrök részéről „katonai es-
küszegésnek” minősített, a 
revendikált havasok elveszté-
séhez vezetett. 1849-ben lefog-
lalták a székely határőrezredek 
összes ingó és ingatlan vagyo-
nát a k incstár javára. 1851-ben 
császári rendelettel a h atárőr-
ezredeket feloszlatták, az erdők 
kezelését az állami erdészet-
nek adták át. Közel húsz évnek 
kellett eltelnie, amíg – nem sok-
kal a k iegyezés után – si került 
meggyőzni Őfelségét, Ferenc 
József császárt, hogy a k incs-
tár javára lefoglalt javakat ad-
ja vissza. A mellékelt, hivatalos 
közlönyben megjelent 1869-évi 
„értesítvény”,az eredeti „kegyel-
mes határozat” rövidített vál-
tozata, amiből levonható a kö -
vetkeztetés, hogy a részletesen 
felsorolt vagyont „visszaadat-
ni rendelte”. Tehát nem adomá-
nyozta, hanem visszaadta, ezzel 
elismerve, hogy valamikor az 52 
falu lakosságától vették el. A ha-
tárőr ezredek vagyonának visz-
szaadását illetően lényeges kü-
lönbség van a n aszódi, három-
széki, karánsebesi és a csíki kö-
zött. Míg előbbieket szétosztot-
ták a h atárőrezredeket alkotó 
községek között, addig, a c síki 
javak egyben maradtak és haté-
konyan szolgálhatták Csík vár-
megye lakói életszínvonalának 
felemelését.

MEGSZAKADT FOLYAMAT

1923-ban ez a f elemelkedé-
si folyamat megszakadt. Első 
lépésként kisajátítással az er-
dőterületek mintegy felét vette 

át az Erdélyért felelős Nagy-
szebeni Agrárbizottság. A Csí -
ki Magánjavak vezetőségének 
tiltakozását követően egy bu-
karesti, földreformot alkalma-
zó „agrárbizottság” döntése 
nyomán elkobozták a teljes va-
gyont, az épületeket is bele-
értve. A kisajátított részt ki is 
osztották a f öldreform kedvez-
ményezettjeinek, a m aradékot 
pedig állami tartalékként kezel-
ték és kezelik ma is. Itt szüksé-
gét érzem felsorolni az 52 f alu, 
vagyis a jogo s tulajdonosok, a 
határőr települések mindenikét, 
hogy láthassuk, melyektől vették 
el e birtokot. A földreform sokat 
hangoztatott lényege arról szólt, 
hogy a nagybirtokokat ki kell sa-
játítani, ezt ily módon kivenni 
azoknak a kezéből, akik önma-
gukban nem tudják megművelni, 
majd átadni olyan családoknak, 
amelyek rendelkeznek munka-
erővel, de n incs földjük, amit 
megművelhetnek. 

A JOGOS TULAJDONOSOK

A Havasi javakra vonatkozó-
an a Csí ki Magánjavak 1897-es 
alapszabályának 4. szakasza 
így fogalmaz: az alábbi „köz-
ségek közönségének feloszt-
hatatlanul, örökjoggal adattak 
vissza, ebből kifolyólag sem-
mi körülmények között se fel 
nem oszthatók, se el nem idege-
níthetők: Gyergyóalfalu, Gyer-
gyócsomafalva, Gyergyóditró, 
Gyer g yóki lyénfa lva, Gyer-
gyó  remete, Gyergyó szárhegy, 
Gyer  gyószentmiklós, Gyergyó-
te kerőpatak, Gyergyóújfalu, 
Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csík-
csobotfalva, Csíkcsomortán, 
Csík  dánfalva, Csíkdelne, Csík-
gö röcsfalva, Csíkjenőfalva, 

Csík  karcfalva, Csíkmadaras, Csík-
madéfalva, Csíkmindszent, 
Csíkpálfalva, Csík rákos, Csík-
szent domokos, Csík szentlélek, 
Csíkszentmihály, Csík szent mik-
lós, Csík szent ta más, Csíkszépvíz, 
Csík tap loca, Csíkvacsárcsi, 
Csík várdotfalva, Csík zsögöd, 
Csíkbánkfalva, Csíkcsatószeg, 
Csíkcsekefalva, Kászonaltíz, 
Kászonfeltíz, Kászonimpér, Ká-
szonjakabfalva, Kászon újfalu, 
Csíkkozmás, Csík lá zár falva, Csík-
menaság, Csíkszentgyörgy, Csík-
szent imre, Csíkszentkirály, 
Csík szentsimon, Csíktusnád, 
Csík verebes és Csíkszereda. 

SZÉTOSZTOTT VAGYON 

A földreform törvény első vál-
tozata 1919-ből a volt határőrez-
redek vagyonát nem tekintette 
kisajátíthatónak, így a magánja-
vak erdőbirtokai megmaradtak. 
1921-ben azonban újabb törvény 
látott napvilágot, amely szerint 
községi legelők és erdők létre-
hozása céljából már kisajátíthat-
ták a községek, közbirtokosság-
ok, társulatok vagy vagyonkö-
zösségek tulajdonában lévő le-
gelőket és erdőket. Itt már ken-
dőzetlenül csapott át az agrár-
reform a nemzeti politikába, hi-
szen bizonyos községektől elve-
hették, és el is vették, más köz-
ségeknek odaadhatták, és oda is 
adták ezeket a lege lőket és er-
dőket. Így a felsorolt 52 határőr 
község oszthatatlan és elidege-
níthetetlen vagyonát a követ ke-
ző községek és a zok lakói kö-
zött osztották szét: Bélbor 8550 
hold, Gyergyótölgyes 7023 hold, 
Gyergyóholló 6623 hold, a Ditró 
községhez tartozó Hodos, Vár-
hegy és Salamás együttesen 
5089 hold, Gyergyóbékás 4739 

hold, a Sz entmártonhoz tar-
tozó Kostelek és Csügés 1646 
hold, Vasláb 884 hold (1 hold = 
0,57 hektár).

KETTŐS MÉRCE

Hogy a t örvényalkotók szán-
dékát még véletlenül se érthes-
se félre senki, ugyanazok a cik-
kelyek, amelyek alapján a Csí -
ki Magánjavak erdeinek és le-
gelőinek felét kisajátították, a 
volt Naszódi II. román határőr-
ezred községeit felmentették a 
kisajátítás alól: „24-es szakasz: 
a volt Naszódi II. román határ-
ezred községeinek legelői, me-
lyeket az 1890. év XVII. törvény-
cikk szabályozott, mint községi 
legelők minden kisajátítási eljá-
rás nélkül megmaradnak. Eze-
ket a legelőket a volt határőr köz-
ségek minden lakója használ-
ja, még ha nem is származik ha-
tárőr családból. 32-es cikkely: A 
volt Naszódi II. román határőr-
ezred községeinek határerdei 
az 1890 XVII. törvénycikkely ér-
telmében minden kisajátítási el-
járás nélkül községi erdőként 
megmaradnak. Ezeket az erdő-
ket a volt határőrközségek min-
den földműves lakója használ-
ja, még ha nem is származik ha-
tárőrezredből.” Ezt az intézke-
dést a k aránsebesi vagyonkö-
zösségekre is alkalmazták. Ez-
zel nem tettek egyebet, mint-
hogy a törvény előírásai szerint 
jártak el, amit a Csíki Magánja-
vak esetében nem lehet elmon-
dani. Ugyanis a két cikkely sze-
rint a kö zségi legelők és erdők 
létesítéséhez szükséges közbir-
tokossági vagyont csak abban 
az esetben lehetett volna kisa-
játítani, ha a legelők a tulajdono-
sok állatállományának szüksé-
ges határt meghaladják, az er-
dők pedig a törvényben megálla-
pított kiterjedésnél nagyobbak. 
A csíki vagyon esetében minden 
családfőre 10-22 hold legelővel 
és 5-7 hold e rdővel kellett vol-
na számolni, így a kb. 15000 tu-
lajdonoscsaládot számláló ma-
gánjavak birtokát háborítatla-
nul kellett volna hagyni. A kiosz-
tást illetően is nyomon követhe-
tő a szándékosság. Addig, amíg 
az erdőbirtokok közelében fekvő 
települések mindenike jelentős 
nagyságú erdőt és legelőt kapott 
(kivételt képez Vasláb, ahol még 
az erdőkhöz való közeli fekvés 
sem állapítható meg), addig Bor-
szék, bár nyugodtan tekinthető a 
kisrégió központjának, nem ka-
pott egy hold erdőt sem. 

MIÉRT FONTOS?

Ezzel az 1923-ban történt el-
vétellel azért foglalkoztam kicsit 
részletesebben, mert a kisajátí-
tott területeket szét is osztották, 
így a ké sőbbi visszaszerzésre 
irányuló folyamodványok ezek-
re a területekre már nem vonat-
koztak, abban az időszakban 
sem, amikor erről a magyar 
törvényhozás döntött. Megálla-
pítható, hogy a c síki 52 h atár-
őrközség vagyonáért kizárólag 
törvényes úton küzdött. Így volt 
ez már az 1600-as évek közepén, 
és így folytatódott a X VIII-XIX., 
XX. és XXI. században is.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (4.)

Az erdők elvesztése és visszaszerzése

A hivatalos közlönyben megjelent 1869 évi „értesítvény”


