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BIRÓ ALBIN

Aki vállalkozott e néhány 
szemelvény végigolvasá-
sára, lett légyen az bár-

mennyire is hosszú és eseten-
ként unalmas, levonhatott pár 
alapvető következtetést.

CSÍKIAK VAGYONÁRÓL VAN SZÓ

Ezek közül az első és leg-
fontosabb, hogy ez a vagyonál-
lomány az utolsó néhány száz 
évben Csík vármegye lakói-
nak tulajdonát képezte, és az 
ő javukat szolgálta. A t örténe-
lem bármilyen fintora nyomán 
elvett, elkobzott, államosított 
vagyon előbb-utóbb visszaszol-
gáltatásra került. Ezen vagyon-
állomány sorsáról mindig az 52 
csíki határőrtelepülés által de-
legált közgyűlés döntött, ez a 
közgyűlés fogadta el az alap-
szabályt, és választotta meg a 
vezetőket. Természetesen ezt 
nem mindig és nem mindenki 
látja így, ezért e vagyon vissza-
szerzése kapcsán olyan cikkek 
is jelentek meg, amelyek egy-
szerűen (most szabad fordítás 
következik) „egy ordináré ha-
misítás képezi milliárdos visz-
szaigénylések alapját” címmel 
indítanak. Nem is kell, csak pár 
hetet visszamenni az időben, 
és olvashatjuk közintézmények 
vezetőinek aláírásával, hogy 
„ezen egyesület alapítótagjai 
nem hivatkoztak és nincs is 
ahogy arra hivatkozzanak, 
hogy volt tagjai vagy azok örö-
kösei lennének, mert ez a z 
egyesületi forma (a Csíki Ma-
gánjavak) soha nem létezett”.

Az a megá llapítás, misze-
r i nt  a  Csí k i  M agá njava k 
közbirtokossági egyesület lét-
rehozása kimondottan azzal a 
céllal történt, hogy megtévesz-
sze az állami hivatalokat, és 
törvénytelenül rátegye a kezét 
ezekre a javakra, szinte egyet-
len, bíróságra letett jogi doku-
mentumból sem hiányzik.

A 765-ÖS SZÁMÚ TÖRVÉNYRŐL

Ezek után térjünk vissza 1946 
őszére, ekkor jelent meg ugyan-
is a 765-ös számú törvény, ami 
valódi határkőnek bizonyult a 
Csíki Magánjavak történeté-

ben. Megígérem, hogy a követ-
kező szemelvényben fordítás-
ban közlöm a törvény fontosabb 
előírásait, most viszont az iro-
dalmibb műfajnál maradva a 
mezőgazdasági miniszter elő-
terjesztését mutatom be. Még 
egyszer felhívom a figyelmet az 
alábbi, nem hivatalos fordítás-
ban közölt szövegre, amely Ro-
mánia Hivatalos Közlönyében 
jelent meg a 7 65-ös számú tör-
vény függelékeként, tehát nem 
egy elfogult magánvélemény, 
hanem az akkori hivatalos ál-
láspont.

A FÜGGELÉK SZÖVEGE

„A mezőgazdasági minisz-
ter úr jelentése, Őfelsége a K i-
rályhoz

Nagyuram, 
A Csík i Magánjavak Jo-

gi Személy vagyona az Er-
dély, Bánát, Kőrösök-mente és 
Máramarosra vonatkozó 1921-
es Agrárreform törvény alapján 
volt kisajátítva, arra a megíté-
lésre alapozva, hogy e vagyon a 
magyar állam tulajdona lett vol-
na, amelyet jogi vonatkozásban 
a román állam követett. Ismert 
tény, hogy a szóban forgó javak 
elejétől fogva Csík székely lakó-
ié voltak, akik ősi időktől tele-
pedtek le ezen a vidéken.

Az 1466-os esztendőben je-
lennek meg a kö zös gazdál-
kodás első jelei, 12 „Szék” lét-
rehozásával, melyeket a m a-
guk során egy felső kormány-
zat vezetett. Minden, akármi-
lyen jellegű terület tulajdon-
joga azokon a r észeken, ab-
ban az időben a székely la-
kosság közös vagyonát képez-
te. Időközben kialakultak kü-
lönálló tulajdonállományok is, 
közbirtokosságok, községek 
és egyházak, de azok a terü-
letek, amelyek megmaradtak 
ezen birtokba helyezés során, 
továbbra is a székely lakos-
ság tulajdonát képezték, ame-
lyet 1784-től kezdődően határ-
őrezredekbe szerveztek. Ez 
az állapot 1849-ig tart, ami-
kor a sz abadságért kitört for-
radalom elfojtását követően a 
székelyeket szigorúan meg-
büntették. 1851-ben I. Ferencz 
József császár megszüntette 
a határőrezredeket, elkoboz-
ván még a va gyonukat is, téve 
mindezt a „Corpus Juris” elő-
írásainak ellenében, amely ki-
mondja, hogy egy székely in-
gatlanvagyonát még a leg sú-
lyosabb vétek miatt sem lehet 
elkobozni az állam javára, ezt 
a vagyont csakis az elítélt örö-
köseire lehet hagyni.

186 9 -b e n  közb e jön  eg y 

egyezség Ausztria és Magyar-
ország között, amely az Oszt-
rák-Magyar Monarchia újra-
alakulásához vezet, amely al-
kalommal I. Ferencz József 
császár visszatér az alkalma-
zott büntetésre, és visszaad-
ja az elkobzott javakat a volt 
határőrök utódainak, feltétel-
ként szabva, hogy oszthatat-
lan maradjon, és a jövedelmet 
csakis kulturális és gazdasá-
gi célokra használják. A doku-
mentum viszont úgy van meg-
szerkesztve, hogy nem lehet 
leszögezni, hogy „restitutio in 
integrum-e” vagy nem.

Egy önkényeskedő és elnyo-
mó rendszer elleni, szabadsá-
gért folyó harc során a va gyon 
elkobzása és a h alálra ítélés 
súlyos büntetése a meg félem-
lítés eszköze, ha nem éppen a 
népi mozgalmak felszámolása, 
de ezek nem törvényes eljárá-
sok. Efféle büntetések már nem 
alkalmazhatók és nem lehet ha-
tásuk akkor, amikor több szá-
zados gyötrődések után a né -
pek kivívják a szabad élethez 
való jogukat, megdöntve elnyo-
móik uralmát.

Az 1921-es agrártörvény al-
kotói még nem értették az idők 
szavát, mert anélkül, hogy fi-
gyeltek volna a székely telepü-
lések történelmére 1869 előtt, 

elfogadhatónak könyvelték el 
az az évi dokumentumokat, és 
elhatározták 63.000 hold szé-
kely, közös magánvagyon kisa-
játítását, mint a magyar állam-
hoz tartozót, ami örökösi jogon 
a román államhoz került.

Ennek a tévedésnek a helyre-
hozását próbáljuk meg ma, az-
által, hogy visszaadjuk Csík-
vármegye székely lakosságá-
nak, amit „Csíki Magánjavak” 
Jogi Személyként ismernek, 
csupán kb. 26.000 hold állami 
tartalékot képező területet, a 
többit kiosztották a földműve-
seknek, így ez helyesen kisajá-
títva marad, hatékonnyá és ér-
vényessé téve ezáltal a testvé-
riség elvét, minden együtt élő 
nemzetiség számára a nemze-
ti területen.

E céllal, a M inisztertanács 
által felhatalmazva, magas jó-
váhagyásra és aláírásra bocsá-
tom Felségednek, a t örvényha-
tározatot a kisajátított javak 
visszaadásáért a Csí ki Magán-
javak Jogi Személynek, a Csí -
ki Magánjavak közjogi kereske-
delmi társaság létrehozását és 
384/1946-os számú törvény ha-
tályon kívül helyezését.

A legmélyebb tisztelettel va-
gyok, Nagyuram, Felségednek, 
Nagyon alázatos szolgája,

R. Zăroni agrárminiszter.”

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (8.)

Eltérő vélemények a székely vagyonról
A sok adat, törvény és 

bírói végzés után eljött 

az ideje egy kissé iro-

dalmasítani ezt a törté-

netet. Nem beszéltünk 

még egyáltalán arról, 

hogyan látják ennek a 

vagyonegyüttesnek a 

múltját és jövőjét töb-

bé vagy kevésbé kívül-

álló személyek és in-

tézmények.

Romulus Zăroni agrárminiszter jelentése. A Hivatalos Közlönyben jelent meg a 765-ös számú törvény függelékeként


