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Csíki magánjavak története (25.) 

 

A végjáték keménynek ígérkezik 

 

Túl vagyunk egy újabb tárgyaláson. Csíki magánjavak versus megyei földosztó 

bizottság, megyei pénzügyi igazgatóság, Romsilva erdészet. Miért, miért nem, a 

tárgyalás végére, mint hangsúlyosabban villant át az agyamon a janicsár szó. 

Ahogy hazaértem, első dolgom volt felütni a magyar értelmező kéziszótárt, illetve 

az idegen szavak szótárát, és utánanézni mit is takar pontosan e szó. A szótárban a 

következő található: elrabolt keresztény gyermekből, mohamedánná nevelt 

gyalogos katona. Törökül: jeni cseri – új sereg. Ha belegondolunk, nem lehetett túl 

ritka, hogy a valamikor elrabolt keresztény gyermek, janicsárként az első sorban 

harcoljon, keresztény apja, testvére, barátja ellen teljes hévvel és odaadással. 

Nem lehet happy end 

Az esélyeket latolgatni badarság volna, hiszen ez esetben szinte lehetetlen eltalálni. 

Ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalásaink után Kolumbán Tibor ügyvéd úrral, közel 

tucatszor jöttünk ki diadalittasan a tárgyalóteremből, sűrűn mondogatva, hogy 

bizonyítékaink bőven elegendőek, és egyszerűen nem lehet olyan érvet kitalálni, 

ami elgáncsolhatná a visszaszolgáltatást. Ennek ellenére csak kitaláltak valamit, 

eléggé világtól elrugaszkodott módon, azt 11-szer szóról szóra átmásolták, és 

foghattunk hozzá a fellebbezéseket 11-szer megírni. Tehát nem latolgatunk, hiszen 

ebben a döntésben, ha megszületik benne lesz az elmúlt 100 év egész történelme. 

Éppen e történelem miatt, amit mi csíki székelyek nem nevezhetünk túl 

kedvezőnek, pozitív döntés esetén, sem lehet ez már egy happy end.  

Venczel József a földreformról 

Gondoljunk bele, ükapáink voltak olyan korúak, mint mi most, mikor ezeket a 

birtokokat a román állam elvette, azóta Hargita megye lakossága összesen 8 évet 

használhatta, a 35 ezer hektárból megmaradt 13 ezret. 1940-1944 majd 1946-1949 

között. Az 1921-es erdélyi földreformról Venczel József így ír: „Itt a szempont (a 

kisajátításról van szó – megjegyzés tőlem) természetesen nem a társadalmi és 

gazdasági szükségesség, hanem a politikai és nemzeti elfogultság, amely nem 

kímélte sem a mintagazdaság jellegű középbirtokot, de még a kisbirtokot sem, ha 

magyar tulajdonban volt, s különösképp nem könyörült a közösségi birtokokon: 

közösségi vagyonokon és közbirtokosságokon, egyházi, iskolai és alapítványi 



birtokokon, (...) a nemzetközi közvélemény is értesülhetett a kirívóbb esetekről, 

mint például arról, hogy a 4 római katolikus püspökség és a 4 protestáns egyház 

kerület 314.194 kataszteri holdat, összes vagyonának 84%- át vesztették el, az 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület törvényellenesen megfosztatott 1708 

kataszteri hold alapítványi birtokától, a közcélú Csíki Magánjavakat egyszerűen 

elkobozták.” 

„…egyszerűen elkobozták…” 

Bár e cikksorozat elején eredetiben és fordításban is közöltem, a 1946/765-ös 

törvény miniszteri előterjesztése annyira összecseng a fent leírtakkal, hogy 

kénytelen vagyok, néhány részletet fordításban ideilleszteni. „Az agrár törvényhozó 

1921-ben, még nem értette az idő szavát, mert anélkül, hogy a székely települések 

történetével foglalkozott volna az 1869 előtti időkből, jónak fogadta el az az évben 

kiadott dokumentumot, elhatározza a székely, közösen bírt magánbirtok 

kisajátítását mint a magyar állam tulajdonát, amelyet örökösi jogon kap meg a 

román állam. Ezt a tévedést próbálja meg ma helyrehozni, Csíkvármegye lakói 

irányában visszaadva a Csíki Magánjavak  név alatt ismert jogi személynek, csupán 

mintegy 26 000 hold állami tartalékot képező területet.” „A közcélú Csíki 

Magánjavakat egyszerűen elkobozták...” Itt álljunk meg egy szóra. Perbeni 

ellenfeleink nagy előszeretettel érvelnek a Csíki Magánjavak visszaszolgáltatása 

ellen, mondván, hogy ezáltal a közvagyont változtatnák magánvagyonná. Ebben az 

ügyködésükben két dolgot elfelejtenek: saját, fennállása alatt folyamatosan 

érvényes szabályzata szerint a Csíki Magánjavak kizárólagos célja Csíkvármegye 

lakói életszínvonalának emelése, a másik, hogy a közcélú vagy közhasznú 

egyesület javai nem jelentenek köztulajdont. Bukaresti jogász barátaim javasolták, 

hogy a Csíki Magánjavak Közbirtokossági Egyesületet próbáljuk közhasznúvá 

nyilvánítani. 

Névlenyúlásnak tekintik 

Sok ehhez hasonló 8000 alapító embert mélységesen sértő érvelést kellett 

végighallgatnunk. A földosztó bizottság képviselője tudomásunkra hozta, hogy a 

mostani Csíki Magánjavak Közbirtokossági Egyesületnek annyi köze van a 

valamikori Csíki Magánjavakhoz, hogy egyszerűen átvettük a nevét, hogy 

számtalan (szerinte elfogulatlan) bíróság állapította meg, hogy törvénytelenül 

jegyeztettük be 2000-ben. Sajnos, abból a 8000 emberből, akik egyenként 12 kérést 

töltöttek ki annak idején, akik minden faluban összegyűltek az alakuló közgyűlést 

megelőzően, hogy küldötteket jelöljenek ki, sokan már nem élnek. Ez 2000-ben 

történt és ők ahhoz a generációhoz tartoztak, akik még emlékeztek a Csíki 

Magánjavak áldásos tevékenységére. Olyanokkal is beszéltem, akik ösztöndíjban 

részesültek és ezt nagy lelkesedéssel mesélték a kérések letételekor, abban 



reménykedve, hogy visszatérnek még azok az idők. Szegények foroghatnak a 

sírjukban, hogy egy atyánkfia ezt az egész újraindítási folyamatot egyszerű 

névlenyúlásnak tekinti. 

Válogatják és hordogatják 

Kérdem én, mit is jelenthet a diadal az általa képviselt megyei földosztó 

bizottságnak? Hogy őseink vagyonát, amit egyszerűen elkoboztak 1923-ban, és 

amit részlegesen és jelképesen visszaadtak 1934-ben, ténylegesen 1940-ben és 

1946-ban, tovább használja az állam, vágogatja és hordogatja a fát a Rétyi nyír 

környékére a valamikor tulajdonosok falvain keresztül. Megbízóik igazának 

védelmére sok mindent fel lehet hozni, de ezerszer is meggondolandó, hogy ezáltal 

szabad-e egész közösségeket és azok képviselőjét csalással, lenyúlással, 

törvénytelenséggel vádolni csupán azért, mert vissza szeretnék kapni rég elvett 

vagyonukat. 

Biró Albin  


