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Csíki Magánjavak története (30.) 

 

Hallgatni arany 

 

A középkorban, győztes csaták után kezdődhetett a szabad rablás. Jaj a legyőzöttnek, 

örvendhetett, ha meghagyták az életét. Azóta egy kicsit finomultak a dolgok, humánusabbak 

lettek, bár nem is olyan régen még – hétvégi kirándulás gyanánt – a harcdúlta területeken 

meg-megrakták az utánfutót tévével, mosógéppel, hűtőszekrénnyel, amit az elhagyott 

házakban találtak. A vesztesnek örök tanulság: húzza meg magát, és lehetőleg eszébe se 

jusson, hogy jogai is volnának.  

 

Úgy gondolom, hogy a Csíki Magánjavak történetét nagyvonalakban ismertettük, és volna 

néhány ember, akinek az életét, a Magánjavak érdekében tett cselekedeteit érdemes volna 

papírra vetni. Elsőnek dr. Pál Gábor jutott az eszembe, hiszen több évtizeden át a 

legnehezebb, legsötétebb időkben képviselte a Csíki Magánjavak ügyét. Tette ezt anélkül, 

hogy a vezetőségnek tagja lehetett volna, nem lévén csíki születésű. Egyik meghatározó 

munkája az 1941-es magyar kormánynak készített jelentés volt. A mellékletek között 

szerepelt az agrárbizottság 1923. évi február 26-i üléséről készült jegyzőkönyv és a bizottság 

11-es számú határozata, ami közel 100 év távlatából nézve is egyszerűen megdöbbentő. A 

kortársak beszámolói alapján tényként fogadhatjuk el, hogy egy ilyen jelentős kérdésről (a 

Csíki Magánjavak vagyonának kisajátítása vagy elkobzása) 13 olyan ember döntött, akik 

közül csak néhánynak volt jogi végzettsége, és lévén bukarestiek, valószínűleg még 

telekkönyvet sem láttak életükben.  

A jegyzőkönyvet és a határozatot olvasva ezernyi kérdés ötlik fel bennem, de az világosan 

látható, hogy a Magánjavak azok között a körülmények között hiába tett volna fel bármilyen 

kérdést, az senkit nem érdekelt.  

 

1923 februárjában 

 

Kezdem az elején. 1923 februárjában vagyunk, nem sokkal korábban a helyi (Csík 

vármegyei) agrárbizottság kisajátotta a Csíki Magánjavak erdő, kaszáló és legelő területeinek 

több mint a felét, és a beadványok szerint ezt azonnal ki is osztotta Tölgyes, Bélbor, Holló és 

Békás községeknek. Ha lehet hinni a jegyzőkönyvnek, a Csíki Magánjavak csupán az így 

kiosztott terület nagyságát kifogásolta, mivel ez túllépte a törvényben megszabott felső határt. 

Íme a szöveg Pál Gábor fordításában: „Az agrár bizottság tárgyalás alá vévén: 5. 

Hasonlóképp tárgyalás alá vétetvén a Csík vármegyei Magánjavak igazgatójának és 

ügyészének ... felülvizsgálati kérése, melyben azon indokból kérik a Csík megyei bizottságnak 

1922. évi december hó 4.-i 753 bis számú határozatának felülvizsgálatát, mert a törvény 

helytelen magyarázata alapján Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Bélbor és Gyergyóbékás 

községek részére községi legelő és erdő gyanánt a törvény által előírtnál nagyobb terület 

ítéltetett volna meg. Hasonlóképp állíttatik, hogy a törvény megsértése által oly belsőségek és 

területek sajátíttattak ki, amelyek egyes ipari intézményekhez tartoznak ú.n. mészégetők és 

fűrészgyárak, amelyek az agrártörvény értelmében nem lettek volna kisajátíthatók.” Ez a 



felülvizsgálati kérés feltűnően szelídnek és semmitmondónak tűnik, két magyarázat létezhet: 

vagy a többi, a kisajátítás törvénytelenségére utaló indoklás útközben elakadt, vagy a 

Magánjavak az akkori helyzetben nem akart előhozakodni velük. Jellemző, hogy a 

jegyzőkönyvben, a tárgyalásba vett kérések közül a Csíki Magánjavaké az 5., vagyis az 

utolsó helyre szorult, holott ennek letétele következményeként született meg a másik 4 

felülvizsgálati kérés. A kérések jegyzőkönyvbe vétele is sok mindent elárul, hiszen amíg a 

Magánjavak kérését egyszerűen beírták a jegyzőkönyve, a többit szépen, kereken, kibontva, 

egyszer s mint következtetéseket is levonva írták ide, arra mutatva, hogy az urak és a 

jegyzőkönyv vezető fejében a Magánjavak sorsa már ebben a fázisban eldőlt. Kik is voltak 

azok, akik szerint a Csíki Magánjavaktól túl keveset vettek el?  

1. A gazdasági tanácsos, aki felülvizsgálati kérést nyújtott be 

2. A Csík megyei bizottságból a fellebbezés érvényesítésével megbízott irodafőnök, aki 

február 3-án felülvizsgálati kérést tett le 

3. A Csík vármegye állami ügyésze, akinek február 8-án iktatták felülvizsgálati kérését. 

(Ennek tartalmát is jegyzőkönyvbe foglalták, lényege, hogy nem részben kellett volna 

kisajátítani, hanem teljes egészben elvenni, mert mindig állami vagyon volt.) 

4. Az államnak a birtokba helyezési központ útján február 3-án benyújtott felülvizsgálati 

kérését, amelyet szintén ismertettek (a vagyon az állam javát képezi, sem részleges, 

sem teljes kisajátításról nem lehet szó). 

Rátérünk a határozatra, helyszűke miatt átugorva a bizottság és az intézmények érvelését. 

Határozat 

1. Elutasítja mint indokolatlant a Csík megyei Magánjavak felülvizsgálati kérését 

2. teljes egészében helyet ad az állam felülvizsgálati kérésének ... érdemben való 

hivatkozással döntést hoz, mely szerint az 1769-ben Ausztria és Törökország között 

kelt egyezség útján Moldova területéből elvett, s az 1869. évi februarius  16-án I. 

Ferenc József császár által Csík vármegye közönségének haszonélvezetül átadott 

javak teljességgel és joggal a román állam tulajdonát képezik, minek folytán reájuk 

vonatkozólag kisajátításnak helye nincs, míglen a román állam azon hivatással, hogy 

a földmívelési, erdészeti, kereskedelmi, ipari, bányászati, közművelődési stb. 

közterheknek eleget tesz, joggal visszanyeri ezen javaknak a kihasználási jogát is 

éspedig mindennemű kártalanítási kötelezettségek nélkül, amelyekkel senkivel 

szemben sem tartozik, s az ezen javakra vonatkozó bármiképpen létező igazgatóság 

(kezelőség) elveszti létjogosultságát, megszűnik, illetve átmegy az államra, mint ezen 

javak tulajdonosára. A román államnak mint ezen javak feltétlen tulajdonosának az 

Erdélyre, a Bánságra, a Körös-mentére és Máramarosra érvényes Agrárreform 

törvénynek megfelelően  kötelessége a fentjelölt javakból az erre jogosított 

lakosságnak művelhető földre, községi legelők és erdőkre vonatkozó igényeit 

kielégíteni, míg a megmaradt rész saját tulajdonában és igazgatása alatt marad.  

 

Mi ebben a szövegben a legmegdöbbentőbb? A felismerés, hogyha a Csíki Magánjavak 

akkori vezetősége nem végzi a feladatát és nem kéri számon a részleges kisajátítás 

elrendelését, valószínűleg minden, amiért ma harcolunk, és amit azóta kétszer visszakaptunk 

(a területek fele és az összes épület) nem került volna elvételre. Gondoljunk csak bele, a 

másik két határőrvagyon kapcsán (a különbség csak annyi, hogy azoknak románok, ennek 

székelyek a tulajdonosai) fel sem merült az állam általi haszonbérbe adás vagy az állam 

tulajdonosi mivolta, nyilván a kisajátítás sem, tehát elképzelhető, hogy megelégedtek volna a 

17 ezer hektárral, székelységünk büntetéseként. 



Így, hogy kisebbségként, vesztesként, ki mertük nyitni a szánkat, jött a durva megtorlás.  

A másik képtelenség, amit 10 év múltán még Genfben is elmondtak, hogy, ami szerintük 

haszonbérbe volt az állam részéről, annak igazgatását is elveszik Csík közösségétől, mert azt 

a szociális, gazdasági és oktatási szerepet, amit a Csíki Magánjavak mostanig ellátott, a 

román állam fogja ezentúl ellátni. Ez az indoklás azt feltételezi, hogy 1918 előtt ezt a szerepet 

azért kellett a Csíki Magánjavaknak ellátnia, mert a magyar állam nem látta el.  

A telekkönyv szerint a vagyon a Csíki Magánjavak tulajdonában van, de a bizottság szerint 

még sincs, mert egy 1769-es, majd egy 1869-es császári rendeletből ők úgy olvasták és 

értelmezik, hogy „az ingó és ingatlan javakat (...) az idegen jog épségben tartása mellett 

visszaadni rendelem” ez tulajdonképpen haszonbérbeadást jelentett. Továbbmenve, a 

mostanig Csík vármegye lakosságánál haszonbérben lévő javak haszonbérét sem hagyják 

meg, a javak egy részét odaadják másoknak, a többit ők (vagyis az állam) kezeli.  

Nincs joga kérni a vagyonát 

Még egy jelentéktelen párhuzam. 1923-ban a Csíki Magánjavak vezetősége finoman jelezte, 

hogy igazságtalanul, törvénytelenül sajátították ki a vagyonának mintegy a felét. Ahogy erre 

vonatkozóan a kérést letette az agrár bizottsághoz, azonnal 4 intézmény sulykolta a földbe, 

majd az erre teljesen illetéktelen agrár tanács döntőbírói szerepben feltette az i-re a pontot, 

mindent elvesz az állam. 2002-ben, 2005-ben, majd 2013-ban a Csíki Magánjavak törvények 

alapján próbálta visszakérni maradék vagyonát, erre azonnal hat intézmény, sőt még egy néni 

is folytatta az 1923-ban megkezdett sulykolást, majd az igazságügyi szervek feltették az i-re a 

pontot. A Csíki Magánjavaknak nincs joga kérni a vagyonát, és saját perében nincs 

perjogosultsága.  


