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Elérkezett az idő, hogy 

lezárjuk ezt a soroza-

tot. Úgy gondolom, a 

lényegesebb eleme-

ket sikerült csokorba 

szedni. Most egy váz-

latszerű összefoglalót 

készítek, ami a Csíki 

Magánjavak törté-

netének utolsó sze-

melvénye lesz. Mivel 

intenzíven kutatom a 

Csíki Magánjavaknak a 

Csíkszeredai Állami Le-

véltárban megtalálható 

anyagát, megígérem, 

hogy ha találok érde-

kes, közérdeklődésre 

számot tartó részle-

teket, közölni fogom a 

Csíki Hírlap hasábjain.

BIRÓ ALBIN

Kezdjük a legelejéről. Az 
1600-as évek derekán a 
csíki közbirtokosságok 

jelentős nagyságú erdő- és le-
gelőterületet veszítettek el a 
moldvai szomszédok előnyomu-
lása miatt. Az Országgyűléstől, 
az ország akkori vezetésétől 
vártak jogorvoslatot, amire több 
mint száz évvel később, 1769-
ben került sor. Ez azonban 
csak az ország szempontjából 
volt megoldás, a csíki közbirto-
kosságok ugyanis nem kapták 
vissza javaikat, a revendikált 
havasok a határőrezredeket 
alkotó lakosságot voltak hiva-
tottak segíteni. A történetírók 
szerint már ekkor sem az kapta 
vissza az erdőt, aki az idők fo-
lyamán elveszítette.

 ELKOBOZTÁK A VAGYONT

1848-ig tartott ez a folyamat, 
kialakultak a határőrcsaládo-
kat segítő alapok (ruházati alap, 
lóbeszerzési alap stb.), így a ha-
vasi javak által termelt haszon 
segített átvészelni nehezebb idő-
szakokat, amit szárazság, járvá-
nyos betegségek okoztak Csík-
széken. Bécs e visszaszerzett 
vagyonnal megoldotta a határok 
védelmét, a megtakarítás egy 
regurális, állandóan fenntartott 
határőrzési rendszerhez képest 
felmérhetetlen volt. A székely 
határőrök az 1848-as forrada-
lom mellé álltak, ennek bukása 
után a határőrezredeket felosz-
latták, és teljes vagyonukat el-
kobozták. Eddig a pillanatig pon-
tosan lehetett tudni, személyre, 
családra leosztva az 52 faluban 

lakó, határőrszolgálatot teljesítő 
tulajdonosok kilétét, lévén, hogy 
kizárólag ők részesültek e javak 
hasznából.

VISSZAADOTT ÉRTÉKEK

1869-ben, a kiegyezés után a 
vagyont „Ő Felsége Ferencz Jó-
zsef Császár kegyelemből visz-
szaadatni rendelte”. A kérést 
előterjesztő miniszterek javas-
latára a vagyon egyben maradt, 
nem osztották szét a határőr-
községek között, mint ahogyan 
a naszódi és a karánsebesi ha-
tárőrvagyonnal tették. A mint-
egy 35.000 hektárnyi havasi ja-
vak és az akkor létező épületek 
együttesen kellett hogy szolgál-
ják Csík Vármegye közönségét, 
választott vezetőik legjobb be-
látása szerint. A vagyon osztha-
tatlan és elidegeníthetetlen volt.

AZ ELSŐ ALAPSZABÁLYZAT

1897-ben megszületett a Csíki 
Magánjavak első alapszabálya, 
amit kézzel írtak, és eredetiben 
megtekinthető a Csíkszeredai 
Levéltárban. Ebben az alapsza-
bályban már utalnak arra, hogy 
amennyiben az akkori megye-
rendszer megváltozna, a ma-
gánjavak vezetését egy huszas 
bizottság veszi át. 1909-ben nap-
világot lát egy új alapszabály, 
amely minden tekintetben rész-
letesebb, lefekteti az új ösztöndíj-
rendszer működési és pénzügyi 
szabályait, és az 1897-es statú-
tumhoz hasonlóan biztosítja a 
Csíki Magánjavak önállóságát, 
arra az esetre, ha az akkori rend-
szer megváltozna.

1869–1923: VIRÁGKOR

Megállapíthatjuk, hogy az 
1869–1923 közötti időszakban 
a Csíki Magánjavak a virág-
korát élte Csíkszék lakossá-
ga életszínvonalának az eme-
lése szempontjából. Hatható-

san hozzájárult a vidék fejlődé-
séhez, iskolát, szanatóriumot, 
árvaházat, kórházat, kulturális 
központot épített, vásárolt, mű-
ködtetett. Átfogó infrastruktu-
rális beruházásokat finanszíro-
zott, és rengeteg diáknak adott 
ösztöndíjat. Messzemenően be-
bizonyosodott, hogy a javak 
„egybenhagyása” sokkal haté-
konyabb volt, mint a másik két, 
lényegesen nagyobb határőrva-
gyon feldarabolása és szétosz-
tása. Sajnos, az egybenhagyás 
hozzájárult ahhoz, hogy később 
könnyű prédája legyen a folya-
matosan ismétlődő elkobzási 
szándéknak. Amint az alapsza-
bályok is utalnak rá, 1923-tól 
kezdve közgyűlésben megvá-
lasztott, független csíki lako-
sokból álló igazgatótanácsok 
működtek.

KISAJÁTÍTOTT LEGELŐK

Az 1921-ben megjelent Föld-
reform Törvény ürügyén kisajá-
tították a havasi javak mintegy 
felét, amit azonnal szétosztot-
tak. 52 község lakóitól vették el 
a közösen bírt vagyont, és má-
sik tíz településnek, illetve ott 
élő, de nem tulajdonos fizikai 
személyeknek osztották ki e 
18.000 hektárnyi birtokot. (Ezt 
megelőzően már 1873-ban meg-
jelent a telepesek birtokviszo-
nyait tisztázó törvény, ennek 
alkalmazásával a Csíki Magán-
javak birtokain megtelepedett 
állattartó gazdák közel 3000 
hektár területet kaptak tu-
lajdonba, megváltás fejében.) 
1923-ban a magánjavak veze-
tősége tiltakozott a kisajátítás 
ellen, ami a törvény több cik-
kelyét tekintve is törvénytelen 
volt, a tiltakozás következmé-
nyeként a bukaresti agrár-
törvényt alkalmazó bizottság 
elrendelte a vagyon teljes el-
kobzását. Tehát nem bírósági 
úton került az állam tulajdoná-
ba a Csíki Magánjavak vagyona, 

hanem egyszerűen az agrár-
reform következményeként. 
Senkit nem érdekelt abban az 
időben, hogy mit keresnek eb-
ben a mezőgazdaságot megre-
formálni kívánó kisajátításban 
épületek és beltelkek. 

A GENFI NEMZETEK TANÁCSA

Az igazgatótanács mindjárt 
az elvétel után próbált lépni, eb-
be sajnos az új rendszerben ki-
nevezett, úgynevezett „prefekt”, 
ha kellett karhatalmi erővel, fe-
nyegetéssel, megfélemlítéssel 
is beleszólt, így csak 1928 után 
juthattak el a panaszok a Genf-
ben székelő „Nemzetek Taná-
csához”. Több évnyi tárgyalás 
után a tanács egy gyakorlati 
megoldást javasolt a román ál-
lamnak, amit az el is fogadott, 
de később, 1934-ben olyannyi-
ra gyakorlatiasra sikeredett a 
visszaadási törvény, hogy azt a 
legminimálisabb felelősségér-
zetű igazgatótanács sem fogad-
hatta volna el. Így 1940-ig nem 
történt lényeges változás, a ke-
vesebb mint 7000 hektár erdőt 
(a valamikori 35 000-ből) nem 
fogadták el, az épületek és in-
tézmények is maradtak tovább 
az állam szolgálatában. 1941-
ben a magyar állam az erede-
ti tulajdonosnak, Csík Várme-
gye Magánjavainak visszaadta 
a vagyont, kivéve azokat a terü-
leteket, amelyeket az agrárre-
form során kiosztottak. Ehhez a 
döntéshez az a felismerés veze-
tett, hogy e vagyon 1923 előtt so-
ha nem volt állami tulajdonban.

A VAGYONT VISSZASZOLGÁLÓ TÖRVÉNY

1946-ban a  Csíki Magánjavak 
teljes vagyonát visszaszolgál-
tató törvény jelent meg, ugyan-
akkor ebben az évben vezet-
ték be a telekkönyvbe a vagyon 
újabb elvételét. Ezúttal másod-
szor vették el törvénytelenül e 
magánvagyont, arra hivatkoz-

va, hogy ez valamikor a ma-
gyar állam tulajdona volt. Ez-
zel együtt a mai napig van a Csí-
ki Magánjavaknak olyan tulaj-
dona, ami telekkönyvileg soha 
nem volt más nevére átvezetve, 
például az Úz-völgyében fekvő 
5000 hektárnyi erdő, a borszé-
ki villa vagy a szépvízi kapitá-
nyi lakás. Az 1946-ban megje-
lent, mindent visszaszolgálta-
tó törvény lehetőséget biztosított 
a 2000-ben való újrainduláshoz. 
Ez a törvény mondja ki ugyanis 
(765/1946), hogy a Csíki Magán-
javak tulajdonosai a volt Csík 
Vármegye lakói és azok örökö-
sei. Ezen tulajdonosok nevé-
ben közel 8000 kérés készült, és 
ezek, illetve a tulajdont bizonyí-
tó igazolások alapján törvénye-
sen bejegyezték a Csíki Magán-
javak Közbirtokossági Egyesüle-
tet. 2002-ben egy újabb végleges 
bírósági végzés született meg, 
amely a román állammal szem-
ben elismeri a Csíki Magánjavak 
jogfolytonosságát. A helyi és a 
megyei földosztó bizottság már 
2000-ben jóváhagyja 2800 hek-
tár erdő visszaszolgáltatását. A 
megyei földosztó bizottság dön-
tését a Bákó Megyei Erdésze-
ti Felügyelőség megtámadta, 
és harmadfokon a Marosvásár-
helyi Táblabíróságon 2002-ben 
megnyerte a pert. 2004-ben a 
Csíki Magánjavak visszakap-
ta a csíksomlyói árvaház épü-
letét. Pillanatnyilag 16 ingat-
lan visszaszerzéséért vagyunk 
perben a román állam különbö-
ző bizottságaival, és reméljük, 
hogy ezek a perek előbb vagy 
utóbb eljutnak a nemzetközi 
igazságszolgáltatás asztalára. 
Zárómondatként megismétlem: 
ez a vagyon a miénk volt, Csík-
szék lakóié, és ha van igazság a 
Földön, újra a miénk lesz, azért, 
hogy hozzajárulhasson a csíki 
nép sorsának javításához. Ké-
rem a Fennvalót, hogy ennek el-
éréséhez adjon erőt, egészséget 
és szabadságot.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (21.)

Összefoglaló

A Három székely fogadóban található fényképen a volt mezőgazdasági népiskola épülete látható. Lebontották


