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A döntés, ami 1923-ban a 
Csíki Magánjavak teljes 
vagyonának elvételére vo-

natkozott, megdöbbentette nem-
csak a csíki, hanem az egész 
erdélyi közvéleményt. Egy „ag-
rárbizottság” döntött tulajdonjo-
gi kérdésben, megszegve ezzel 
a korabeli alkotmány előírása-
it. Az alkotmány 12-es cikke-
lye így szól: „Senkit sem lehet 
akarata ellenére törvényes bí-
róságoktól elvonni.” A bi zottság 
nem hallgatta meg a magánjavak 
képviselőit, nem adott lehetősé-
get bizonyítékok bemutatására, 
jogorvoslatra, az ügy továbbvi-
telére. Mivel kártalanítás szá-
mításba sem jöhetett – amint azt 
az agrárreform törvénye szerint 
kisajátításkor fizetni kellett vol-
na – t ulajdonképpen vagyon-
elkobzás történt, ami szintén 
ellentmond az alkotmány 16. 
cikkelyének, miszerint „semmi-
féle törvény sem állapíthatja meg 
a vagyonelkobzás büntetését”. 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS

A Csíki Magánjavak esetében 
nem is törvényről, hanem egy 

bizottsági döntésről beszélünk. 
Ez a bizottság, amely nagyrészt 
nem is jogászokból állt, az er-
dők esetében megpróbált jogi 
alapot teremteni a dönt ésnek 
(még ha ez a jogi alap hamis is 
volt) azáltal, hogy a határőröket 
a vagyon haszonélvezőinek, és 
nem tulajdonosainak tekintet-
te, ahogy ez a va lóságban volt. 
Az épületekre, pénzala pokra 
viszont még f als jogi alap sem 
létezett, ami magyarázatot ad-
hatott volna az elkobzás tényére. 
Ugyanis a haszonbérlő által ter-
melt jövedelem semmiképpen 
nem képezheti a h aszonbérbe 
adó tulajdonát.

A rövid idő alatt hozott dön-
tés végrehajtását is gyorsan 
lebonyolították. A v agyon átvé-
telével felhatalmazott bizottság 
beköltözött az igazgatóság he-
lyiségeibe, egészen pontosan 
abba a hét i rodába, amit a Csí -
ki Magánjavak befektetése fejé-
ben használt a volt megyeháza 
északi szárnyában. Közölték 
az igazgatótanáccsal az agrár-
bizottság határozatát, misze-
rint az állam a t eljes vagyont 
átveszi, valamint e va gyonát-
vétel következményét: „Ezen 
időponttól kezdve az igazgató-

tanács megszűnvén nem fejthet 
ki többé semmilyen tevékenysé-
get ezeknek a javaknak az igaz-
gatásában”. Az állami bizottság 
a Belügyminisztérium kikül-
döttjeiből (George Baiulescu és 
D. Ştefan Spătar prefektus), va-
lamint a Földművelésügyi Mi-
nisztérium képviselőiből (Ioan 
Timoc erdőtanácsos és David 
Petrescu erdőmérnök) állt. El-
kezdték a leltározást. Átvették a 
magánjavak csíkszeredai pénz-
tárát, majd a töl gyesi levéltárat 
és pénztárat, az itt lévő épülete-
ket, öt fűrészt, kilenc tutajkikö-
tőt, a területeket, erdőőri lakokat 
és a borszéki villát. A csíkszere-
dai levéltár átvételével folytat-
ták, majd sor került a nemrégen 
bemutatott csíki ingatlanokra és 
befejezésként az Overland 90-es 
típusú személygépkocsira. 

KÉPBE JÖN A NEMZETEK SZÖVETSÉGE

A villámgyors csapás után 
felocsúdva, az igazgatótanács 
igyekezett a román hatósá-
gokat jobb b elátásra bírni. A 
romániai magyarság érdekkép-
viseleti szervének, az Országos 
Magyar Pártnak a s egítségé-
vel Bukarestbe juttatott kérések 
nem jártak eredménnyel. Ez az 
érdekképviseleti szervezet kez-
dettől fogva napirenden tartotta 
a magyar kisebbség egyik legsú-
lyosabb sérelmének orvoslását. 
A várt eredmények elmaradá-
sa miatt a Csí ki Magánjavak 
igazgatótanácsa elhatározta, 
hogy a kisebbségi jogokat vé-
dő Nemzetek Szövetségéhez 
fordul. Beadványt készítettek, 
amit Gaál Endre, az igazgatóta-
nács tagja szerkesztett. A n agy 
terjedelmű ismertető szöveg a 

Nemzetek Szövetségéhez cím-
zett kérés megfogalmazásában 
összpontosul: „...a hatalom ere-
jével ellenünk meghozott és vég-
rehajtott elkobzó határozatot 
megsemmisíteni, s m inket csí-
ki székelyeket másfél évszáza-
dos jogainkba visszahelyezni 
kegyeskedjék”. 

ELKOBZOTT PÉLDÁNYOK

Ez a b eadvány nem jutott el 
a címzetthez, a he lyi közbiz-
tonsági erők (Siguranţa) bí-
rói eljárás nélkül elkobozták 
az eredeti, valamint a 40 0 ki-
nyomtatott példányt. Az igaz-
gatóta nács tag ja i ,  a k i ket 
köztiszteletben álló, a közössé-
gért tenni akaró személyekként 
választottak meg, a magánjavak 
visszaszerzésére irányuló te-
vékenységükért üldözésnek és 
megfélemlítésnek voltak kité-
ve. A mellékletben megtalálha-
tó az igazgatótanács összetétele 
1902-1919 között, valamint az 
1911-es alapszabályba foglalt 
ellenőrző húszas bizottság ösz-
szetétele 1919-1923 között.

ELJUTTATOTT PETÍCIÓ

E csírájában megfojtott nem-
zetközi próbálkozás után új-
rakezdték a b elföldi meggyőző 
munkát. Így az Országos Magyar 
Párt és az Averescu-féle Nép-
párt közötti egyezménybe már 
bekerült e ké rdés megoldása. 
Az Averescu-féle párt képvise-
lői elismerték a vagyonegyüttes 
elkobzásának igazságtalansá-
gát, viszont a kor mányba ke-
rüléskor nem tartották be az 
egyezményben foglaltakat. A 
Maniu-kormánnyal való egyez-
tetések sem jártak kézzelfog-
ható eredménnyel, így újra a 
Nemzetek Szövetségét próbál-
ták elérni kérelmükkel. Ez al-
kalommal a közbiztonsági erők 
kevésbé figyeltek oda, így nem 
sikerült megakadályozni, hogy 
1929. június 25-én a Csí ki Ma-
gánjavak kérését tartalmazó 
petíció a Nemzetek Szövetségé-
nek Tanácsa elé kerüljön. A há-
rom évig elhúzódó kivizsgálási 
és döntési folyamatot a követke-
ző szemelvényben ismertetem. 

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (5.)

A Magánjavakat ért villámgyors csapás

A csíkszeredai mezőgazdasági népiskola egykor (a fénykép a Három Székely Fogadóban készült)

Az igazgatótanács összetétele 1902–1919 közöttAz 1911-es alapszabályba foglalt ellenőrző húszas bizottság összetétele

Az elvesztések és visszaszerzések sorozatában 

fontos állomás 1923. Ez a törvények mellőzésével 

történt elkobzás azonnal elindította a visszaszer-

zési folyamatot, amelynek következő, jogi szem-

pontból jelentős momentuma 1934-ben volt. 

Ebből az időszakból rögzítek néhány eseményt.
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