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BIRÓ ALBIN

Bár 1923-ban a román ál-
lam nyilvánította a Csí ki 
Magánjavakat magyar ál-

lami tulajdonnak és erre hivat-
kozva vette birtokba, a magyar 
állam egy pillanatig sem tekin-
tette e j avakat saját tulajdoná-
nak. Így az 1940. augusztus 30-i 
döntés nyomán életbe lépett ka-
tonai közigazgatást igyekez-
tek mihamarabb megszüntetni 
és a p olgári közigazgatást be-
vezetni. Ebben a folyamatban a 
körültekintés, a jog i megalapo-
zottság volt irányadó. A vagyon 
teljes visszaadásáig Pál Gábort, 
a magánjavak jeles képviselő-
jét (ő ugyanis nem lehetett tag 
az alapszabály szerint) bízták 
meg a felügyeletre és a v issza-
adást előkészítő jelentés össze-
állítására. Erről a meg bízásról  
Pál Gábor a köv etkezőket írja: 
„...a Miniszterelnök Úr Őnagy-
méltósága 1940 évi december 
hó 3-án (...) felhívott engem arra, 
hogy a katonai közigazgatás tar-
tama alatt reám bízott feladatot 
továbbra is ellássam, a Csíki Ma-
gánjavak összes vagyontárgya-
it kezeljem, és az ésszerű gaz-
dálkodás biztosítása érdekében 
szükséges intézkedéseket meg-
tegyem. E meg bízatásom alap-
ján azonban nem vehettem át ke-
zelésembe azon vagyontárgya-
kat, melyet a román állam az er-
dő és legelő birtokból községek-
nek és egyházközségeknek bir-
toklásba átadott (…), hanem csu-
pán azon vagyontárgyak kezelé-
sembe való átadását kérhettem, 
melyeket a r omán állam tulaj-
donában és birtokában megtar-
tott, és amelyek magyar kincs-
tári kezelésbe átvétettek.” Te-
hát egyszersmind tisztázódott, 
hogy innentől kezdve a vagyon-
nak csak arról a feléről tárgyal-
tak érdemben, amit nem osztot-
tak szét, ugyanakkor azt is vi-
lágosan megfogalmazták, hogy 
ez a szét nem osztott rész visz-
sza kell kerüljön az eredeti tu-
lajdonoshoz. 

Erre vonatkozóan álljon itt 
egy újabb idézet Pál Gábor je-
lentéséből: „Azon teendőket, 
melyeket megbízásom reám ru-
házott, tovább is teljesíteni fo-
gom. Úgy vélem azonban, hogy 
feladatom nem merülhet ki az 
ideiglenes vagyonkezelés el-
végzésében, hanem azon kö-
telesség is reám hárul, hogy 
a Csíki Magánjavak szerve-
zetének helyreállítása, illet-
ve rendezése iránt, valamint a 
vagyonállománynak a jogos tu-
lajdonosok részére és autonóm 
kezelésébe való visszaadása 
iránt is javaslataimat Nagymél-
tóságod elé terjesszem.”

RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS 

Az előterjesztésben Pál Gá-
bor igyekezett átfogó képet 
nyújtani a Csí ki Magánjavak 
létrejöttének történeti előzmé-
nyeiről, a határőrezredek lét-
rehozásáról, a havasok vissza-
csatolásáról, a többi, nem szé-
kely határőrezred havasi javai-
nak kezeléséről, sorsáról, a kü-
lönböző alapok (ruházati alap, 
lóbeszerzési alap) létesítésé-
ről, a vagyon 1848 utáni elkob-
zásáról, 1869-es visszaadásá-
ról, kezeléséről az 1923-as el-
kobzásig, a Ne mzetek Szövet-
ségéhez való folyamodványok-
ról. Ezen információ tükré-
ben rátért a j avaslatok megfo-
galmazására Javaslatok a va-
gyon visszaadására s az ezzel 
kapcsolatos rendelkezésekre 
címmel.

TANÚSÍTVÁNY A JAVAK
KEZELŐSÉGÉNEK KÉRÉSÉRE

Néha lelkiismeret-furdalást 
érzek a túl sok és tömény infor-
máció miatt, ezért a javaslatok 
részletes ismertetésétől elte-
kintek, csupán néhány mondat 
erejéig próbálom megragadni 
a leglényegesebb elemeit. Első 
lépésként a Csíki Magánjavak-
nak mint jogi személynek va-
gyonát visszaadó állam, meg-
bízottján keresztül „tanúsít-
vány” kiállítására kéri fel a me-
gyei közigazgatást vezető alis-
pánt, a magánjavak összes va-
gyonának felleltározására és 
telekkönyvi beazonosítására.  
A felsorolás mintegy három és 
fél oldalt tesz ki, és a köv et-
kezőképpen kezdődik: „Alul-
írott, Csíkvármegye alispán-
ja igazolom, hogy ... (itt kiemel-
tem a két leg lényegesebb tu-
lajdonigazolást a m integy het-
venből): VII. – a f első-tölgye-
si I. rész 1. számú tjkvben (te-
lekkönyvi jegyzőkönyv) összes 
mindazon ingatlanok, amelyek 
Csík–Gyergyó–Kászonszék 
tulaj donos javára vannak be-
kebelezve...” (Ez a t erület kb. 
30000 hektárt tesz ki.) „VIII. 
a Csíkszentmárton II. rész 2. 
számú tjkvben 1.2. rendszám 
alatt felvett „Csík–Gyergyó és 
Kászonszék tulajdonául be-
jegyzett ingatlanok a Csíki Ma-
gánjavak vagyonállományához 
tartoznak.” (Ez a t erület kb. 
5000 hektárt foglal magába.)

Fenti tanúsítvány a Csíki Ma-
gánjavak kezelőségének kéré-
sére a javak rendezése tárgyá-
ban a m.kir. kormánynál folya-
matba tett eljárás céljára ada-
tott ki Csíkszereda 1941 június 
hó. 5-én, aláírja Csíkvármegye 
alispánja.

HOZZÁFOGNI A VISSZAADÁSHOZ

Miután létezett a hivatalo-
san elismert vagyonnyilván-
tartás, hozzá lehetett fogni a 
visszaadáshoz. Az első javaslat 
összegzéseként idézem Pál Gá-
bort: „A Csíki Magánjavak név 
alatt ismert vagyonállomány tu-
lajdonosául tehát a Csíkmegyei 
volt székelyhatárőrök vagyon-
közössége mint jogi személy 
volna elismerendő és annak 
feloszthatatlan tulajdonába és 
autonóm jogkörrel való birtoklá-
sába volna visszaadandó.”

A magánjavak további mű-
ködésével kapcsolatosan java-
solja a közgyűlés által megvá-
lasztandó igazgatótanács mű-
ködésbe lépéséig egy nyolcta-
gú átmeneti igazgatótanács ki-
nevezését az 1919–1923 között 
elnöklő Györgypál Domokos-
sal az élen. Ellenőrző bizott-
ságként újra létrehozni javasol-
ja a prefektus által megszünte-
tett húszas állandó bizottsá-
got. Részletes javaslatokat fo-
galmaz meg a Csí ki Magánja-
vak nyugdíjasainak további ál-
lam által biztosított nyugdíj-
alapjára, az árvaház működte-
tésének átvállalására, az erdő-
gazdálkodáshoz az üzemter-
vek elkészítésere, az ösztön-
díjrendszer fenntartására vo-
natkozóan. 

A JOGSZABÁLYOK
HATÁLYÁNAK KITERJESZTÉSE

Vessünk néhány pillantást 
az 1940 utáni „ingatlanokra vo-
natkozó magánjogi jogszabá-
lyok hatályának kiterjesztésé-
re”. Az 1941. február 21-én meg-
jelent miniszterelnöki rende-
let harmadik cikkelye szerint 
„a telekkönyvben a magyar ál-
lamkincstár javára kell beje-
gyezni azt a tulajdonjogot vagy 
terhelő jogot, amelyet a r omán 
állam vagy annak valamely 
szerve javára jegyeztek be. A 
földművelődésügyi miniszter 
megkeresésére a magyar ál-
lamkincstár javára kell beje-
gyezni a tulajdonjogot a román 
jogszabályok alapján földbir-
tok-politikai célra lefoglalt és a 
román hatóság által átvett, még 
ki nem osztott ingatlanokra.” 
Ezen törvényes előírások sze-
rint a Csíki Magánjavak vagyo-
na, mivel a román állam tulaj-
donába volt bejegyezve, egyér-
telműen a magyar államkincs-
tár tulajdonába kellett volna át-
kerüljön. De a törvényalkotó el-
ismerte azt a t ényt, hogy ez a 
vagyonállomány soha nem volt 
a magyar állam tulajdonában, 
így magántulajdonból jogtala-
nul került a román állam tulaj-

donába, és ezzel az elismerés-
sel helyrehozta az igazságta-
lanságot, tételesen rendelkez-
ve vagyonközösségünkről a kö-
vetkezőképpen: „Az úgyneve-
zett Csíki Magánjavakhoz tar-
tozó, azokra az ingatlanokra 
vonatkozóan, amelyekre a t u-
lajdonjogot a román állam javá-
ra jegyezték be, a t elekkönyv-
ben azt a t ulajdonjogi állapo-
tot kell helyreállítani, amely 
ezekre az ingatlanokra vonat-
kozóan az 1918. évi október hó. 
28. napján állott fenn. E követ-
kezetesség érvényesül a t erü-
letek telekkönyvezésénél is. 
Az igazságügyminiszter 1941. 
március 14-i rendelete szerint 
a harmadik bekezdés rendel-
kezését (vagyis a m agyar ál-
lamkincstár javára bejegyezni 
a tulajdonjogot) nem szabad al-
kalmazni az úgynevezett Csí-
ki Magánjavak tekintetében. Ha 
ezekhez a javakhoz tartozó in-
gatlanra a r omán állam javá-
ra jegyezték be a tulajdonjogot, 
a telekkönyvi hatóság az 1918. 
évi október hó. 28 napján fenn-
álló tulajdonjogi állapotot állít-
sa helyre.”

GYORSÍTOTT TEMPÓBAN

Végül is mindez pár hónap 
leforgása alatt megtörtént, bár 
nem lehet azt állítani, hogy 
egyszerű és könnyű munka lett 
volna. A felső-tölgyesi részből 
ki kellett szakítani a kiosztott 
területeket, azokat áttelek-
könyvezni az új tulajdonosok 

nevére, legtöbb esetben új te-
lekkönyvek megnyitásával, így 
a valamikor Csík–Gyergyó–
Kászonszék tulajdonát képe-
ző Felső-Tölgyes I. rész 1. szá-
mú telekkönyv mintegy 30000 
hektárjából a m aradékot egy 
2260-as számot viselő új telek-
könyvbe kellett átjegyezni (ez 
az a t elekkönyv, amely mint-
egy 12000 hektárnyi erdőt tar-
talmaz, aminek jó része ma is 
az állam tulajdonában van, és 
amit a Csí ki Magánjavak ma 
próbál visszaszerezni). Szá-
momra talány marad, hogy mi-
féle bürokratikus észjárásnak 
köszönhetően került a t elek-
könyv tulajdoni lapjába Csík-
vármegye Magánjavak, hisz 
volt ez már Csíki Javak Igazga-
tósága, Pál Gábor előterjeszté-
sében Csíkmegyei volt székely 
határőrök vagyonközössége 
tulajdonos nevet javasolta, az 
a l ispán Csíki Magánjavak-
nak adta ki a t anúsítványt, a 
kormányrendeletekben is kö-
vetkezetesen ezt használják, 
odáig menően, hogy a ké sőb-
bi 1946-os Mihály király által 
aláírt, mindent visszaadó tör-
vény is kizárólag a Csí ki Ma-
gánjavak kifejezést használ-
ja (Bunurile private din Ciuc).

Megnevezés ide vagy oda, az 
1941-ben született miniszterel-
nöki rendeletek nyomán a Csíki 
Magánjavak más községeknek 
ki nem osztott vagyonát a mel-
lékelt 2260-as telekkönyvbe be-
vezették az eredeti tulajdonos 
jogainak visszaállításával.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (7.)

A Magánjavak az 1940-es évek elején

A 2260-as számot viselő új telekkönyv

1934–1946 a Csíki Magánjavak számára a visszaadási időszak volt. 

Három törvény és három kormányrendelet született a visszaadás tár-

gyában, anélkül, hogy a javak elkobzása során legalább egy sort szán-

tak volna rá valamelyik törvényben. A múlt héten bemutatott részleges 

visszaadásról szóló, 1934-ben megjelent törvény után az 1940–41-es 

(a magyar világban) visszaadási időszak következett. A továbbiakban 

ezt ismertetem.


