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BIRÓ ALBIN

A történet 1906-ban kez-
dődöt t ,  Kocsis Lajos 
kutatásai alapján a kö-

vetkezőket vetette papírra: „A 
XX. század elején a vármegyé-
ben egyre szélesebb körben 
vetődött fel egy, árva gyerme-
kek gondozását és nevelését 
ellátó intézmény alapításának 
gondolata. A törvényhatósági 
bizottságban ezt először (1906. 
augusztus 30.) indítványozó Pál 
Gábor főgimnáziumi igazga-
tó kezdeményezése lelkes kö-
vetőkre talált, így a kiküldött 
bizottság már a következő év ta-
vaszán be is terjesztette az erre 
vonatkozó részletes javaslatot. 

A MAGÁNJAVAK JÖVEDELMÉRE ALAPOZTAK

Mivel az alapok természete, 
rendeltetése teljesen fedte az 
intézmény céljait, úgy határoz-
tak, hogy a humánus és nemzeti 
érdekből feltétlenül szükséges 
árvaházat a Magánjavak jöve-
delméből fogják létesíteni és 
fenntartani. Ezt az a körülmény 
is indokolta, hogy így az igény-
jogosultaknak a legszegényebb, 
leghátrányosabb helyzetű, mos-
tanig tényleges segélyt nem él-
vező rétege is támogatásban 
részesülhetett. „Legyen áldott 
az a perc, mikor megfogamzott 
és kipattant a legszebb eszme s 
szétment a hír szárnyán: ment-
sük meg a csíki árvákat is” – 
fejezte ki lelkesedését a Csíki 
Hírlap akkori cikkírója. 

MEGVÁSÁROLT ÉPÜLET

Az árvaház megnyitása, ame-
lyet eredetileg Ferencz József 
megkoronázásának 40. évfor-
dulójára terveztek, szorosan 
összefonódott a Csíksomlyói 
Főgimázium Csíkszeredába 
való átköltöztetésével. A Ma-
gánjavak ugyanis nem kívánt 
építkezni, és 1908-ban megvá-
sárolta 82 ezer koronáért (pon-
tosan ennyi hiányzott az új 
gimnázium építéséhez szük-
séges összegből), a régi épü-
leteket és a hozzájuk tartozó 
telkeket, amelyek csak akkor 
kerültek a tulajdonába, amikor 
az intézet az új épületben elhe-
lyezkedett. Erre az 1911/12-es 
tanévtől került sor, így az ár-
vaház, a főgimnázium és – a 
megüresedett szeminárium és 
internátusba átköltöző – taní-
tóképző átalakítása után, csak 
1913. október 1-jén kezdhette 
meg áldásos működését.

6 ÉS 12 ÉV KÖZÖTTI GYEREKEK

A gyermekek neveléséről és 
oktatásáról 6 és 12 év között 
gondoskodtak, különösen nagy 
gondot fordítva a társadalomba 
való beilleszkedésüket jelentő-
sen elősegítő gyakorlati isme-
retek elsajátítására. „A Paulai 
Szent Vincéről elnevezett irgal-
mas nővérek által vezetett in-
tézet eredetileg több pénzügyi 
forrással számolt, de különösen 
a háborús helyzet miatt a várt 
támogatások elmaradtak. Így 

történetének legválságosabb 
éveiben is a Magánjavak fedezte 
a fenntartás teljes költségét...”

AZ INTÉZMÉNY SORSA

Több szemelvényben is esett 
szó az intézmény sorsáról. 
1923-ban a földreform-törvény 
leple alatt elvették, 1934-ban 
a Nemzetek Tanácsa Genfben 
úgy döntött, hogy visszaadja, és 
amennyiben igény mutatkozik 
rá, magyarul is lehet oktatni a 
rászoruló gyermekeket, amely 
kitét 1941-ben meg is valósult. 
Ismét elvették 1949 után, és 
1990-ig árvaházként működött. 
Meg kell jegyezni, hogy ebben 
az időszakban is tökéletesen 
megfelelt rendeltetésének, be-
épült a Csíki-medence oktatási, 
nevelési, szociális rendszerébe, 
és számos, közösségünket segí-
tő, értékes embert nevelt. 

A RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁN

1990 után megváltozott a rá-
szoruló gyerekek nevelteté-
sének filozófiája, teret nyert 
a családi típusú gyermekott-
hon, így az épület többszöri fel-
újítási kísérlet után kiürült, és 
már-már úgy nézett ki, hogy az 
elhagyott épületek sorsára jut, 
megjelenik a penész, a beázás, 
a mállás és végül az összeom-
lás. A 2000-ben újraindult Csíki 
Magánjavak vezetősége a töb-
bi ingatlan mellett ezt is vissza-
igényelte, és hála a Fennvalónak, 
annak rendje és módja szerint 
vissza is kapta. A kérést 2001. 
november 12-én iktatták, a visz-
szaadó rendelkezés 2004. május 
28-án jelent meg. Ezt megelőző-
en egy 70 árnyi területet kisza-
kítottak, ami az épület mögötti 
kert használatát nem zavarta. A 
határozatból érdemes megemlí-
teni a következőket: 

1. A rendelet leszögezi, hogy 
a Csíki Magánjavak a bizonyí-
tó akták alapján az ingatlannak 
jogos tulajdonosa. 

2. Az ingatlan a Csíki Ma-
gánjavak elődjének tulajdonát 
képezte a 216, 217, 220, 221-es 
telekkönyvek alapján. 

3. Az ingatlan megfelel a 
10/2001-es törvény előírásainak. 

4. Az ingatlan jelen pillanat-
ban Hargita megye tulajdonát 
képezi. 

Következményként elhatá-
rozták az ingatlan természet-
ben való visszaszolgáltatását 
a Csíki Magánjavak Közbir-
tokossági Egyesületnek. Ez a 
visszaigénylés nem volt öncé-
lú, szinte azonnal megszüle-
tett a szerződés a használatba 
adásról a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem-
mel. Ez a hozzáállás a megye 
és város részéről, vagyis intéz-
ménytelepítéshez felajánlott 
ingatlan, anyagi hozzájáru-
lás és humán erőforrás, nagy-
ban hozzájárult a Sapientia 
egyetem, majd később a Szé-
kelyföld Fociakadémia Csík-
szeredába való telepítéséhez. 
Az egyetem hozzáfogatott az 
épület felújításához, majd hoz-
zálátott a Csedő Károly által, 
a marosvásárhelyi Gyógysze-
részeti Egyetemen alapított 
gyógynövénykert átköltözteté-
séhez Csíksomlyóra. 

ALAPÍTVÁNYI RENDELTETÉS 

Kiderült, hogy a diákok szá-
mának növekedése nem indo-
kolja egy újabb félreeső oktatási 
helyszín igénybevételét, ezért 
egy háromoldalú egyezmény 
keretében az épületet haszná-
latba vette a Szent Ferenc Ala-
pítvány. A Csíki Magánjavak és 
a Szent Ferenc Alapítvány kö-
zötti szerződés tárgya és cél-

ja: „a Magánjavak évszázados 
hagyományainak szellemében 
támogatja az oktatás fellendí-
tését az ország ezen részén 
azért, hogy hozzájáruljon a te-
hetséges és szorgalmas fiata-
lok középiskolai és egyetemi 
tanulmányainak folytatásához. 
A Csíki Magánjavak jelen szer-
ződéssel optimális körülmé-
nyek megteremtéséhez kíván 
hozzájárulni a szegény, hátrá-
nyos helyzetű családokból jövő 
gyermekek elszállásolásához 
és neveléséhez.” Ezt a szerző-
dést 2008. november 15-én ír-
ta alá a két intézmény elnöke, 
Hajdú Gábor és Böjte Csaba 
atya. Zárójelben jegyzem meg, 
hogy ennek az együttműkö-
désnek volt egy másik, nem le-
becsülendő hozadéka, éspedig 
az, hogy Böjte atya megismerve 
a Csíki Magánjavak történetét 
és mai helyzetét, részt vál-
lalt a további munkából. Így a 
2012-es közgyűlés a Csíki Ma-
gánjavak elnökévé választotta, 
amit ő el is fogadott. Ezek sze-
rint ha ma kellene aláírni a két 
intézmény közötti szerződést, 
mindkét oldalon ugyanaz a név 
szerepelne. 

JÓ VÉGKIFEJLET

Az eredeti elképzelés sze-
rint a 2009-es esztendő végére 
az épület felét kellett volna fel-
újítani, de a teljes felújítást si-
került elvégezni, és már 2009 
őszén beköltözhetett 105 gyer-
mek az épületbe. Az eltelt idő 
alatt a kert, az udvar, az istálló 
megtelt élettel, gyümölcsös, ró-
zsakert, tó díszíti a környéket. 

Ebben a történetben (persze 
kicsiben) beteljesedtek a Csíki 
Magánjavak mindenkori céljai, 
visszakerült egy ingatlan, meg-
újult, és az itt lakók szolgálatá-
ban működik.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (14.)

Örvendezzünk egy keveset!

A csíksomlyói egykori árvaház épülete. A létesítményt a Szent Ferenc Alapítvány élettel tölti be

A húsvét utáni első megjelenésre tartogattam 

az egyetlen sikertörténetet, bemutatom a csík-

somlyói gyermekotthon visszaadását, felújítását 

és rendeltetésének megfelelő működését.
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