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Ilyen sok v isszaadás után 
egy újabb elkobzás is tarkít-
ja a s ort. Ez az elkobzás is 

törvénytelen volt. Tehát 1934, 
1941 után, amikor törvénnyel, 
majd kormányrendelettel a Csí-
ki Magánjavak visszakapta va-
gyonát, 1946. március 13-án az 
1945-ből származó 260-as szá-
mú törvény alapján egyszerűen 
visszajegyezték a havasi javak-
ból megmaradt mindegy 12 000 
hektárt a r omán állam tulajdo-
nába. Ez a v isszajegyzés sem 
volt teljesen rendben, figyelmen 
kívül hagyta ugyanis, hogy a ma-
gánjavak tulajdona ez idő alatt 
a magyar államtól visszakerült 
magántulajdonba. Így a r omán 
állam arra hivatkozva, hogy ezt 
a birtokot a magyar állam tulaj-
donában találta, már másodszor 
vette el törvénytelenül. 

MEGVOLT A JÓ SZÁNDÉK

Szerencsére ez mindössze 
pár hónapot tartott, hiszen már 
1946. május 24-én megjelent a 
384-es törvény, amely „az állam 
és Csík Vármegye lakossága 
érdekeinek összehangolását” 
célozta. Bár a v isszaadást tör-
vénybe foglalták, az érdekek 
összehangolása nem volt töké-
letes, valószínűleg ismét elfe-

lejtették kikérni a m agánjavak 
vezetőinek véleményét, vagy az 
1934-es törvényhez hasonlóan 
néhány apró csúsztatással el-
fogadhatatlanná tették az egé-
szet. Egy szó, mint száz, egy 
kicsit bukarestiesre sikeredett, 
de hála Istennek, ebben az idő-
szakban a jó sz ándék megvolt 
mind a c síki lakók, mint ak-
kori szószólójuk, a Romániai 
Magyar Párt iránt. Így ez a visz-
szaadási folyamat nem állt le, 
nem bukott el, hanem már az 
ősz folyamán napvilágot látott 
az új, 765-ös törvény. Ez a tör-
vény egyébként az utolsó, ami 
megjelent a Csí ki Magánjavak 
történetében, és aminek első-
rendű célja az volt, hogy korri-
gálja a tavasszal megjelentet. 

TÉNYLEGES VISSZAADÁS

Nem hagyhatom említés nél-
kül, hogy a 384-es, ’46 szeptem-
berében már hatálytalanított 
törvénynek volt egy igen jelen-
tős hozadéka, július folyamán 
ugyanis sor került az erdők 
tényleges visszaadására. Ki-
küldtek egy erdészeti szak-
embert, aki felmérte az állam 
tulajdonában maradt területe-
ket, majd jegyzőkönyv alapján 
a törvényre hivatkozva átadta a 
Csíki Magánjavak vezetőségé-
nek. E lép és egyetlen szépség-

hibája, hogy akkoriban a le ltár 
szerint már csak megközelí-
tőleg 8800 hektár erdő maradt 
állami tartalékban a K is-Besz-
terce mentén. 1940-46 között 
a törvények, elvételek, visz-
szaadások olyan sűrűn követ-
ték egymást, hogy a személyzet 
egyáltalán nem is cserélődött, 
a visszaadási jegyzőkönyvben 
csupán munkakörük további el-
látását szabták meg. 

A 765-ÖS TÖRVÉNYBŐL

Következzen a 765-ös törvény 
első hét cikkelyének nem hiva-
talos fordítása:

TÖRVÉNY
a „Csíki Magánjavak” jogi 

személy egyes, kisajátított ja-
vainak visszaadására, a Csí ki 
Magánjavak közjogi kereske-
delmi társaság létrehozásáról 
és a 384/1946-os törvény hatály-
talanításáról.

1. cikkely: a román állam tel-
jes tulajdonba és használatba 
visszaadja a „Csíki Magánjavak” 
jogi személynek a vagyonát, amit 
erdők, legelők, nemtermő terüle-
tek, szántók, kertek, kaszálók és 
házhelyek képeznek, amelyet az 
Erdély, Bánát, Kőrösök mente és 
Máramarosra vonatkozó mező-
gazdasági reformtörvény alap-
ján sajátítottak ki, de csak abban 
a mértékben, amelyben ez a va-
gyon állami tartalékot képezett, 
ahogy azok a javak is, amelyek 
az alábbi 2-es, 4-es és 6-os cik-
kelyekben fel vannak sorolva.

2. cikkely: úgyszintén a 
„Csíki Magánjavak” jogi sze-
mélynek visszaadja az összes 
erdőterületet és mezőgazdasá-
gi területet, ami a nevezett jogi 
személyhez tartozott, és amivel 
egyházakat és kolostorokat he-
lyeztek tulajdonba, felekezettől 
függetlenül, akár Csík megyé-
ben van a székházuk, akár más 
megyékben. Kivételt képez-
nek azok a területek, amelyek-
re templomokat és kolostorokat 
építettek és amelyek ezeknek 
teljes tulajdonába mennek át. 

3. cikkely: a r omán állam 
saját tartalékaiból kielégíti 
azoknak a t emplomoknak és 
kolostoroknak a tűzifa- és épü-
letfaigényét, amelyek a je len 
törvény hatálya alatt vissza-
adásra kötelesek, de c sak ab-
ban a mé rtékben, amelyben 
ezek a szükségletek jól vannak 
megállapítva.

4. cikkely: azok a községek, 
amelyek más megyében van-
nak, mint Csík Vármegye, ame-
lyeket a Csíki Magánjavak jogi 
személy kisajátított birtoká-
ból helyeztek tulajdonba, kö-
telesek visszaadni ezeket a 
területeket, kivéve azokat a 
községeket, amelyek az 1928-
as adminisztratív törvény alap-
ján Maros megyéhez kerültek.

5. cikkely: a Csí ki Magánja-
vak jogi személy nem léphet 

fel követeléssel sem ma, sem 
a jövőben bármilyen juttatásért 
vagy kárért a bármilyen jellegű 
terület használatának a kiesé-
séért, ami visszakerül a je len 
törvény hatálya alatt a saját tu-
lajdonába, részesül viszont a 
483/1945-ös és a 639/1946-os tör-
vény előírásainak megfelelően.

6. cikkely: a belterületen fek-
vő épített vagy nem épített in-
gatlan javak, amelyek a Csí ki 
Magánjavak jogi személyhez 
tartoztak és az 1921-es agrár-
törvény alapján kerültek kisa-
játításra, valamint a következő 
ingatlanok: 1. Csíkszék közön-
sége, 2. Csíkszék mezőgazda-
sági intézete, 3. Ruházati alap, 
4. Csík Vármegye magántulaj-
donát képező ruházati alap, 
5. Mezőgazdasági iskola, 6. 
Csík Vármegye letéti pénz-
tára, 7. Lóbeszerzési alap, 8. 
Árvaház, 9. Csík, Gyergyó és 
Kászonszék közönsége, így be-
jegyezve a telekkönyvbe, a Csí-
ki Magánjavak jogi személy 
tulajdona volt és marad.

7. cikkely: a Csí ki Magánja-
vak jogi személy vagyonának 
adminisztrálására megala-
kul egy közjogi kereskedelmi 
társaság csíkszeredai szék-
hellyel, „Csíki Magánjavak” 
elnevezéssel, mint közjogi sze-
mély. A Csí ki Magánjavak ad-
minisztrálása Csík Vármegye 

teljes lakosságának hasznára 
történik, ahogyan azt annak a 
megyének a l akói 1945-ös év-
ben közgyűlésükön elhatároz-
ták, azon lakosság gazdasági, 
szociális és kulturális érdekei 
érvényesítésére, kereskedelmi 
alapokra helyezve, a közületi 
könyvelési törvénytől eltérve, 
egy alapszabálynak megfelelő-
en, amit jelen törvény alapján 
alkotnak meg.....”

Nem marad más hátra, mint 
hogy felhívjam a f igyelmet az 
1., 5. és 6. cikkelyekre, amelyek 
alapján tagadhatatlanul fogal-
mazódott meg 1946-ban a tel-
jes tulajdonba való visszaadás. 
Azért, hogy egyszer s minden-
korra tisztázódjon, hogy a t u-
lajdonjog és az adminisztrálási 
jog minden vagyon esetében 
különböző, fontosnak tartom 
a 7. cikkelyt, amiből kitűnik, 
hogy az adminisztrátorként 
1946-ban létrejött Csíki Ma-
gánjavak közjog i kereske-
delmi társaság sosem volt e 
vagyon birtokosa. Így a m a 
életben lévő Csíki Magánjavak 
Közbirtokosság i Eg yesület 
nem egy közjogi személyként 
bejegyzett adminisztrátor so-
ha nem létezett vagyonát kéri 
vissza, hanem a Csíki Magán-
javak jogi személy telekköny-
vekben fel lelhető tényleges 
vagyonának egy részét.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (9.)

A román állam mindent visszaad

Telekkönyvi másolat az 1941-es visszaadásról és az 1946-os elvételről

Az 1946-ból származó 765-ös törvény első cikkelyei

A nyolcadik szemelvényben ígértem, hogy fordításban közlöm 

az 1946-ból származó 765-ös törvény lényegesebb cikkelyeit. Az 

ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó, álljon itt a törvény eredeti-

ben és fordításban.


