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Manapság sokan hajla-

nak arra, hogy elbaga-

tellizálják a Csíki Ma-

gánjavak ügyét. Pedig 

ezt az ügyet az 1923-as 

vagyonelkobzás után 

hat évvel magas szintű 

nemzetközi fórumon is 

tárgyalták. A magánja-

vak elnöke, Györgypál 

Domokos, Balogh 

Arthúr szenátor és Pál 

Gábor szenátor által 

előterjesztett petíciót 

japán, brit, norvég és 

spanyol előadók vizs-

gálták, és javaslatukra 

a Nemzetek Szövetsé-

gének Tanácsa megol-

dásként az intézmény 

visszaállításáról és a 

javak részleges vissza-

adásáról döntött.

BIRÓ ALBIN

A Csíki Magánjavak 1929. 
június 25-én kelt petíci-
óval fordult a G enfben 

székelő Nemzetek Szövetsé-
géhez. Ezt a dok umentumot a 
volt igazgatótanács összes élet-
ben lévő tagja aláírta. Pál Gábor 
beszámolója szerint „a román 
erdészeti hatóságok a p etíció 
benyújtása után az erdők leta-
rolását olyan mérvben fokozták, 
hogy a p etíció aláírói 1929. évi 
december hó 23-án kelt (…) pót-
beadványban a népsz övetségi 
alapokmányra való hivatkozás-
sal a károsítások folytatásának 
megakadályozására előzetes 
biztosítási intézkedést (mesure 
conservatoire) kértek. Ami bár 
nem rendeltetett el, mégis a ro-
mán kormány figyelmeztetése 
folytán az erdőpusztítás lénye-
ges csökkentésére vezetett.” 

ELFOGADOTT JAVASLAT

Bár az előadók javaslatára 
a Népek Szövetségének Taná-
csa úgy döntött, hogy mellő-
zi „a kérdés által felvetett igen 
nehéz jogi tekintetbevételt”, és 
kizárólag a g yakorlati meg-
oldást követi, a r omán állam 
fenntartás nélkül elfogadta azt 
a határozati javaslatot, amely 
a „Csíkmegyei Magánjavak régi 
igazgatósága visszaállításáról” 
és az összes városi ingatlanok, 
a borszéki üdülőház és 6704 ha 
erdő és legelő visszaadásáról 
rendelkezik.

A JAVASLATOKRÓL

Foglaljuk össze a j avaslato-
kat. Első javaslat: „A Csíkme-
gyei Magánjavak igazgatósága 
vissza fog állíttatni, saját alap-
szabályainak megfelelőleg...”

Második javaslat: „Az összes 
városi ingatlanok, valamint a 
régi igazgatóság birtokában ta-
lált értékek mai állapotukban 
vissza fognak adatni a v issza-
állított Igazgatóságnak, az 1923-
ban megállapított leltár szerint, 
amikor az állam azokat birto-
kába vette.”(...) „Magától értető-
dik, hogy mihelyst a visszaadás 
megtörtént, a Csí kmegyei Ma-
gánjavak visszaállított Igazgató-
ságának rendelkezésére fognak 
állani ezen ingatlanok...”. 

Harmadik javaslat: „A Csíkme-
gyei Magánjavak Igazgatósága ál-
tal Borszékfürdőn bírt üdülőház 
szintén visszaadatni fog”.

Negyedik javaslat: „Vissza fog 
adatni a C síkmegyei Magánja-
vak visszaállított Igazgatósá-
gának az Agrárreform végre-
hajtása után az állam birtoká-
ban maradt erdőkből és legelők-
ből egy 6704 hektárnyi erdő és 
legelőrész, mint az az idemel-
lékelt térképen el van határol-
va.” Az előterjesztő is úgy érez-
te, hogy magyarázattal tartozik, 
amiért az erdő- és legelőbirtok-
nak csak egy részét javasolják 
visszaadni, ugyanakkor a t erü-
let nagyságának a megá llapítá-
si módja is magyarázatra szo-
rul. A sz ámok tükrében, a r o-
mán kormány által bemutatott 
adatok alapján a Csíki Magánja-
vaknak 62 800 hold birtoka volt, 
amiből 32 200 holdat kiosztot-
tak, és 30 600 hold maradt az ál-
lam birtokában. Az egyházak-
nak kiosztott terület 1500 hold, 
ebből 1200 hold a z ortodox és 
görög katolikus, 300 hold a r ó-
mai katolikus, református és ör-
mény egyházaknak. Magyará-
zat az aránytalanságra, előb-
biek földhiányban szenvedtek, 
utóbbiaknak sok földjük volt. 
„A kiosztás tíz község részé-
re történt, amelyeknek népes-
sége a következő összetételű: 
összes népesség 35 196, romá-
nok 16 641 (47,29%), magyarok 18 
551 (52,71%).” Ezzel kapcsolato-
san Pál Gábor 1930. évi memo-

árjában azt állította, hogy „az il-
lető községek azért lettek kivá-
lasztva, mert lakosságuk több-
sége vagy jórésze román”. A ro-
mán kormány „a leghatározot-
tabb biztosításokat adta a bi-
zottságnak, amelyek szerint a 
kiosztásban részesült tíz köz-
ségnek a kiválasztása kizárólag 
gazdasági és szociális indokok-
ból történt”. Ezeknek a kö zsé-
geknek „nem volt, vagy csak tel-
jesen elégtelen mértékben volt 
erdeje és legelője, míg a magyar 
községek óriási területekkel bír-
tak. Ezt a javaslatot a bizottság 
igazságosnak és méltányosnak 
találta javasolni a tanácsnak.” A 
számoknál és a mé ltányosság-
nál maradva végezzünk el egy 
rövid elemzést. 62 800 hold e r-
dőből és legelőből 11 761 holdat 
javasoltak visszaadásra. Ami a 
listán szereplő tíz községet il-
leti, Ditró, Csíkszentmárton, 
Csíktaploca, Csíkszereda és 
Csíkszépvíz esetében nagy té-
vedés azt állítani, hogy „nem 
volt, vagy elégtelen mértékben 
volt erdeje”. Azt is nehéz elhin-
ni, hogy a Csíkszereda által ka-
pott 30 hold, a taplocai 278 hold 
és a szépvízi egy hold volt, amit 
keressen egy olyan listán, ahol 
a többi községnek 5000 hold-
tól felfelé osztogattak. Azt is 
meg kell említeni, hogy a m a-
gánjavak valamikori területe-
in, de u gyancsak a r omán ál-
lam mai telekkönyvi nyilván-
tartása szerint sem Ditró, sem 
Csíkszentmárton nem szere-
pel, viszont Bélbor, Salamás, 
Holló és Tölgyes a r omán ál-
lammal közösen kizárólagos 
tulajdonosok kb. 20 000 hektá-
ron. Tehát abban, amit Pál Gá-
bor a ‘ 30-as évek elején állí-
tott, sok igazság volt. A bizott-
ság előterjesztéséből, amivel a 
román kormány képviselői is 
messzemenően egyetértettek, 
ki kell ragadnunk a követke-
ző mondatot: „Nagocka Úr ( ja-
pán előadó) annak kijelentésé-
re szorítkozik, hogy a javasolt 
megoldás két vezéreszméből 
indul ki: a székelyek régi vagyo-
nának részbeni visszaadásából 
és abból, hogy az állam átveszi 
ama terheknek egy részét, ame-
lyek korábban a javak régi igaz-
gatóságát terhelték.” 

ÖTÖDIK JAVASLAT

Ötödik javaslat: „Az állam 
magára vállalja a C síkmegyei 
Javak régi Igazgatósága nyug-
díjasai és hivatalnokai jog-
igényeinek rendezését, őket a  
közhivatalnokok helyzetével 
egyenlővé tevén.” Ezzel a t e-
herátvétellel kapcsolatosan is 
van némi hozzáfűznivaló. Ha 
amint azt az elkobzáskor állí-
tották, a Csí ki Magánjavaknak 
volt bármilyen köze az állam-
hoz, annak alkalmazottai és hi-
vatalnokai hogyan maradhattak 
jogigényeik rendezése nélkül, 
hiszen az elkobzás előtt is, után 
is állami alkalmazásban kellett 
volna álljanak ezen elmélet sze-
rint. Miért kellett volna őket a 
Nemzetek Szövetsége Tanácsá-
nak határozatával „egyenlővé 
tenni a közhivatalnokok helyze-
tével”, hiszen ők eleve közhiva-
talnokok kellett volna legyenek, 
akár az állam, akár a megye 
szolgálatában álltak. 

HATODIK JAVASLAT

Hatodik javaslat: „a. A M ier-
curea-ciuc-i liceum fenntartatik 
mint állami intézet, román és 
magyar párhuzamos osztályok-
kal amennyiben ésszerű szám-
ban lesznek tanulók, akiknek 
részére a magyar tanítás kíván-
tatni fog.” Az előterjesztésben 
szerepel, hogy a Csí ki Magán-
javak által épített és fenntartott 
Polgári Leányiskola 1923-ban 
„állami fiúliceummá alakítta-
tott át román tannyelvvel”. 1927-
ben a Pet ru Rareş nevet vette 
fel. „A bizottság gyakorlati meg-
oldásnak vélte tekinthetni a 
magyar párhuzamos osztályok 
létesítését,...”.

„b. A Şumuleu-i árvaház fenn 
fog tartatni mint állami intézet, 
amelyben a magyar gyermekek 
magyarul fognak taníttatni.” 
Nagy előrelépés ahhoz képest, 
hogy az árvaház mellett mű-
ködő elemi iskolát 1923-ban ro-
mán tannyelvűvé alakították át.

„c. Ami a sz ékely tanulók 
számára szolgáló ösztöndíja-
kat illeti, nem tartottuk szük-
ségesnek, hogy ezekre nézve 
külön rendelkezések fogadtas-
sanak el, tekintettel arra, hogy 
amennyiben a Csíkmegyei Ja-
vak visszaállított Igazgatósága 
ezen intézménynek fenntartá-
sát határozza el, erre nézve a 
megfelelő jövedelmet megtalál-
ja új birtokának jövedelmében.” 

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

Az egész fejezetet summáz-
va mit észlelünk? A „Miercurea-
ciuc-i liceum” és „a Şumuleu-i 
árvaház” működtetését magá-
ra vállalta az állam, román tan-
nyelvűvé alakította és a Népek 
Szövetségének rendelkezése 
nyomán, ha van igény rá, indí-
tanak magyar tannyelvű kép-
zést is. Még sz erencse, hogy a 
román államnak nem állt szán-
dékában levenni a katolikus egy-
ház válláról a R ómai Katolikus 
Gimnázium fenntartásának ter-
heit. Ami a m agánjavak egyik 
legfontosabb tevékenységét, a 
volt határőrök örökösei számá-
ra fenntartott ösztöndíjrendszer 
működtetését illeti, az összte-
rület 18%-ának visszaadásával 
megoldottnak tekintették. Kér-
dés, hogy ez a megol dás meny-
nyiben járult hozzá a sz ékely 
lányok taníttatásának és az ár-
vák nevelésének a korábbiakhoz 
hasonló szintű megoldásához.

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

Miután a r omán állam képvi-
seletében Antoniade úr az előter-
jesztett javaslattal feltétel nélkül 
egyetértett, következhetett e j a-
vaslatok törvénybe foglalása. Er-
re 1934. július 8-án került sor, a 
144-es számú törvény megjele-
nésével. E törvény előírásai „né-
mileg” különböztek a G enfben 
elfogadott javaslatoktól. A ma-
gánjavak igazgatótanácsa két 
törvénybe foglalt feltételt tar-
tott elfogadhatatlannak, egyik a 
„prefektnek” az igazgatótanács 
elnökévé való törvény általi kine-
vezése, a másik „a Népszövetség 
előtt visszaadásra ígért vagyont 
csak azon feltétel mellett rendel-
te átadni, ha a javak képviselete 
minden egyéb vagyoni igényről 
lemond.” Következésképpen en-
nek a törvénynek az előírásai so-
ha nem kerültek végrehajtásra.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (6.)

Jogorvoslat a Nemzetek Szövetségétől

 A Csíki Magánjavak által épített és fenntartott Polgári Leányiskola. Ma a Petőfi Sándor Általános Iskola

A Nemzetek Szövetségéről

A Nemzetek Szövetsége (néhol Népszövetség) az ENSZ előd-
je. Létrehozását a párizsi békekonferencia írta elő 1919-ben, 
amelyben elsősorban Woodrow Wilson amerikai elnök javaslatára 
alkotta meg a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) Egyezségok-
mányát, amelyet aztán beiktattak valamennyi békeszerződésbe. 
A szövetséges hatalmak kezdeményezésére 1919. június 28-án 
alakult meg. 1923-ban már 53 ország volt tagja a szervezetnek. A 
Népszövetség székháza Genfben volt, két legfőbb szerve a Köz-
gyűlés és a Tanács.
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