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A Faroga-ügy

A sebesi születésű Faroga Viktor ügyvéd 1926 márciusától kb. 1938-ig 
töltötte be Csíkszereda polgármesteri tisztségét. Örökéletű érdemeként 
írják fel, hogy fásította/parkosította a város közepét elfoglaló tófenék-
kaszálót, városrendezési és -építési normákat állított fel és fejlesztette 
az úthálózatot. Tisztségéből való leváltása után viszont – már a harmin-
cas évek végén, a magyar világ beköszönte előtt – vagyonvizsgálat in-
dult ellene. 1940. szeptember 11-e után a városi katonai parancsnok-
ság kiutasította Magyarország területéről, zárolták a vagyonát és ügye 
egészen 1944-ig elhúzódott. Ügycsomója a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai kirendeltségén, F7 Csíkvármegye iratai, ltsz.22, 1944/ 13. 
sz. alatt, a magyar hatóságok által meghurcolt személyek dossziéjában 
található. Rovatunkban néhány héten keresztül ebből az ügycsomóból 
tallózunk az iratok keletkezésének időrendi sorrendjében.

Rovatszerkesztő:
Daczó Katalin

Leltár
Faroga Viktor és neje László 

Aranka Romániába repátriált volt 
csíkszeredai lakosok őrizetbe vett 
ingó és ingatlan vagyonáról, me-
lyek eltávozásuk után maradtak 
őrizet alatt és amelyekre nézve a 
biztosítási intézkedéseket és zárla-
tot foganatosítottam:

A Faroga Viktor házában:
1., 1 drb betétes ágy,
2., 1  ”  éjjeli szekrény,
3., 1  ”  asztal,
4., 3  ”  szék,
5., 1  ”  szobavillanylámpa,
6., 1  ”  előszoba-fogas,

melyek jelenleg a vármegyei katonai 
parancsnokság beszállásolása foly-
tán beszállásolási célra igénybe van-
nak véve.

A László-féle kertészetben lévő 
emeletes ház, földszinti utca felé 
néző középső szobájában:

7., 1 drb nagy ebédlő szekrény,
8., 1  ”  kis ebédlői szekrény /vit-

rin,
9., 1  ”  nagy tojásdad alakú ebéd-

lői asztal,
10., 6  ”  ebédlői szék, úgy a há-

tak, mint az ülés selyembársony 
huzattal,

11., 2  ”  ebédlői karosszék, ugyan-
olyan huzattal, mint az előbbiek, 

12., 1  ”  nagy ebédlői keleti sző-
nyeg, felcsavarva

13., 1  ”  irodai írógép, vi asszas-
vászontakaróval,

14., 1  ”  papírdobozban ezüst 
evő eszközök, és pedig 

6 drb nagy ezüst kés,
6  ”  nagy ezüst villa,
6  ”  nagy ezüst kanál,
6  ”  kis ezüst kanál,
6  ”  kis ezüst kés,
6  ”  kis ezüst villa,
Úgy az írógépet takaróval, mint 

az ezüst dolgokat a nagy ebédlői 
szekrénybe behelyeztem és külön is 
lezártam.

15., 1 drb kis úriszoba asztal,
16., 1  ”  kis kerek asztal,
17., 1  ”  kombinált úriszoba 

szekrény,
18., 1  ”  kombinált íróasztal,
19., 1  ”  heverő, zöldkockás 

gyapjúbehúzattal, kombinált szek-
rénnyel /recamier/,

20., 2  ”  úriszobai pihenő szék /
fotel/ ugyanolyan zöldes behúzóval,

21., 1  ”  úriszobai szék, íróasz-
talhoz, ugyanolyan behúzóval,

22., 1  ”  sárgára festett szekrény, 
tükrös ajtóval,

23., 1  ”  ládába csomagolt 
porcelánnemű, 

24., 1  ”  ládába becsomagolt há-
lószobai képek,

25., 1  ”  ládába becsomagolt 
ebédlői szobából való képek. 

A ládák leszegezett állapotban 
hagyattak. 

Mindezeket vitéz György de-
tektívfelügyelő úr jelenlétében le-
zártam és a szoba ajtaját kívül le is 
pecsételtem.

Minden más ingóságát nevezett 
és neje, mint olyanokat, melyeket a tá-
bornok úr írásban elvinni nekik meg-
engedett, szabályszerűen általadtuk és 
azokat magukkal is vitték.

Csíkszereda,  
1940. október 23-ikán,

Dr. Balogh Lajos ügyvéd,  
zárgondnok

Dr. Balogh Lajos ügyvéd ügy-
gondnok és vagyonkezelőnek Faroga 
Viktor és családja vagyonának állapo-
táról és zár alá vételéről, valamint 
ügyvédi irodája általvett ügydarab-
jairól:

Ügyvédi irodáját nevezett meg-
szüntette, lakását, mely a Szentlélek 
utca sarkán van, kiürítette, abban csu-
pán egy szoba van berendezve egyik 
beszállásolt ezredes úr részére, egy ágy-
gyal, egy szekrény, egy éjjeli szekrény, 
egy asztal és 3 székkel, egyébként üres.

Nevezett és családját a László 
kertészet közepén épült emeletes 
házban találtam, itt tartotta ügyvé-
di iratait és bútorait is.

Irodája a következő 
ügycsomókból áll:
1.. Lukács Ferenc c/a Antal 

Ádám Rik 960 lej tőke és jár. vég-
rehajtás alatt

2.. Benkő Jakab c/a Lázár József 
per járásbíróságnál befejezve

3.. Lempert Lipót c/a Petres Ig-
nác hátralékért végrehajtás folyik

4.. Lempert és Gorovitz c/a 
Roman Robu 48510 lej fellebbezés 
alatt

5.. Árvaszék c/a Grünstein Dá-
vid 21647 lej fellebbezés alatt

6.. Tisztviselők népbankja c/a 
Krecsó István különfélék

7.. Grünstein Dávid c/a Huza 
Zoltán és társa, lopás, folyamatban 
van

8.. Mihailescu Illés c/a Incze 
Antal egyezségi iratok

9.. Péter Bertalan c/a Jonescu 
Miklós mérnök 5900 lej végrehaj-
tás

10.. Lempert Lipót c/a Száva 
Gyula végrehajtás foganatosítva

11.. Faroga Viktor c/a Benkő és 
Nyegre 18000 lej kifizetve teljesen

Mindössze csupán ezen 11. ügy-
darabot bocsátotta rendelkezésem-
re, több ügye saját állítása szerint 
nem volt, illetve ami volt, az már be 
van valamennyi fejezve és ő azokat 
ügyfeleivel el is számolta.

Ami a vagyonleltárt
és zárlatot illeti
Lefoglaltnak jelentettem ki és 

zároltam a következő ingóságokat:
1., egy Hargita bank által kibo-

csátott betétkönyvet 7109 lej betét-
tel (... – továbbiakban felsorolva a 
Leltárban is feltüntetett javak – a 
szerk. megjegyzése)

A lakás jelenleg, ahol laknak, a 
László családdal közös lakás és ott 
van lakása Sztankó Zoltán erdőmér-
nök úrnak is, ennek folytán minden 
egyes szobát nem kutathattam át, 
mert részben le voltak zárva, más-
részt csupán csak azokat tekinthet-
tem át, amikben Faroga Viktor és 
neje, László Aranka laktak. (...)

Ingatlanok:
A csíkszeredai járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság által nyilván-
tartott azon ingatlan vagyonról, 
mely Faroga Viktor és neje nevén 
találtatott:

1.. a csíkszeredai 570. sz tjkvben 
(...) egy testet képező kert 337 
négyszögöl telekkönyvi területtel  
/Városházával szembeni út melletti 
üres telek/

2.. a csíkszeredai (...) belső 113 
négyszögölnyi telekkönyvi területtel

3.. a zsögödi (...) épületes bel-
sőség 1081 össznégyszögöles te-
lekkönyvi területtel (ahol Faroga 
Viktor és családja lakott és ahol az 
irodája volt.)

4.. a zsögödi (...) házhely 333 
négyszögölnyi telekkönyvi területtel

5.. a csíktaplocai   (...) 194 négy-
szögöles kaszálóhely fele tulajdon-
járandósága.

6.. a csíktaplocai  (...) 725 
össznégyszögöles kaszálóhely fele 
tulajdonjárandósága.

7.. a csíktaplocai (...) 524-es 
négyszögölnyi területű kaszálóhely 
fele tulajdonjárandósága

Ezen 5., 6., 7. pontok alatt megjelölt 
parcellaszámok megfelelnek azon pet-
róleumraktár telekkönyvi területének, 
hol Lempert Lipót petróleumlerakata 

van, ő is a másik társtulajdonos a telek-
jegyzőkönyvben. 

8.. a csíktaplocai  (...) a nagyrét-
ben 181 négyszögölnyi telekkönyvi 
területtel egészen. 

9.. a csíkcsicsói  (...) villahely 
a Hargita fürdőn, mely Faroga 
Viktorné László Aurélia nevén áll 
165 négyszögöl

10.. a csíkcsicsói (...) villahely a 
Hargita fürdőn, 121 négyszögöl a 
Faroga Viktor nevén 

11.. a csíktusnádi   (...) belsőség 
/tusnádfürdői villatelek/143 négy-
szögöl (...) 

Értéküket ezen ingatlanoknak 
a korábbi becslési eljárás során a 
csíkszeredai városi mérnöki hiva-
tal már egy ízben eszközölte. Ezen 
iratoknak a beszerzése okvetlenül 
szükséges.

A telekkönyvileg felkutatható 
ingatlanokon kívül még Faroga 
Viktor tulajdonát képezi azon bel-
sőség céljaira alkalmas körülbelül 3 
hold kiterjedésű szántóbirtok, me-
lyet nevezett Czáka Béla csíkszere-
dai mészárostól vásárolt, de melyet 
még nem telekkönyveztetett a saját 
nevére. Ezen ingatlan a Szentléleki 
út mellett, a temető végénél fekszik 
és ma a Faroga Viktor tulajdona. 

Továbbá telekkönyvön kívüli in-
gatlanként szerepel azon arányjog, 
ami őt Csíkszereda város közös bir-
tokosainak tulajdonául bejegyzett 
erdő és legelő területekből megilleti. 
Ennek részletes táblázatát és pontos 
mennyiségét csak a közbirtokosság 
könyveiből lehet megállapítani.

Magánosok és ismerősök kö-
zölték azt is, hogy más ingatlanai 
is vannak itt a város és környékén, 
melyeket még vásárolt, de még nem 
telekkönyveztetett a saját nevére, 
vagy ha általíratta a vevőről, azt 
nem saját neve, hanem más bizal-
mas ismerőse vagy rokon nevére 
eszközölte. (...) Közvetlen tudomá-
som van arról is, hogy Faroga Vik-
tornak villahelye van a Gyilkostó 
telepsorán is.

Nevezett ezen kívül valószínű, 
hogy társtulajdonosa volt a Petrol 
benzinlerakatnak és benzin-elárusí-
tó üzemnek már abban az időben, 
amikor mint polgármester /primár/ 
a város élén állott. Ezt onnan kö-
vetkeztetem, hogy a piaczsarkán 
Szvoboda Miklós által felállítani 
szándékolt benzinkút megszün-
tetése céljából a Petrol cég 60.000 
lejt fizetett, majd azután, amikor (... 
– olvashatatlan szó – a szerk. meg-
jegyzése) Béla csíkszeredai lakos a 
törvényszék mellett és kaszárnya 

között fekvő telkén szintén benzin-
kutat akart létesíteni, a kérés beadá-
sát követő napon a román katonai 
parancsnokság írásban tiltakozott 
ezen benzinkút létesítése ellen, mint 
tűzveszélyes üzem ellen. Ez pedig 
másként nem volt lehetséges, mint 
úgy, hogy Faroga Viktor érdekelt lé-
vén a Petrol üzemben annak eladási 
konkurenseit igyekezett a város te-
rületétől lehetőleg távol tartani. (...) 

A benzinelosztási érdekeltség az 
ő kezében futott össze pénzügyileg, 
mert csak neki volt ehhez pénze és 
hogy más e jövedelmező üzembe 
be ne kapcsolódjék, a mostani nyár 
folyamán, közvetlen a Vákár üzlet 
előtt létesített benzinkútnál is ré-
szes volt, és pedig Crisztea közjegy-
ző, Faroga Viktor és Sántus László 
csíktaplocai községi bíró. Utóbbi-
nak a neve alatt ment az üzlet, de a 
társak hárman voltak. (...) 

Megállapítottam, hogy a ma-
rosvásárhelyi királyi táblabíróságnál 
(...) sz. alatt folyik ellene vagyon-fe-
lülvizsgálati eljárás és ez ügyben a fő-
tárgyalás is vádirattal ki volt tűzve. 

Azon törvény, melynek az alap-
ján ellene ezen eljárás megindult, a 
román hivatalos lapban 1932. ok-
tóber 18-ikán jelent meg vagyon-
ellenőrzési törvény címmel /legea 
pentru controlul averilor/.

Kérem Méltóságos Ezredes urat 
tisztelettel, kegyeskedjék ezen ira-
tot a marosvásárhelyi királyi táblá-
tól hivatalból beszerezni, az ügy-
ben vizsgálatot elrendelni és annak 
foganatosításával vagy a hadtest-
parancsnokság (... – olvashatatlan 
szó – a szerk. megjegyzése) vagy a 
csíkszeredai m. kir. államrendőrség 
kapitányát megbízni. 

Nekem ugyanis szinte lehetet-
len ezen vizsgálatot a vagyonzárlat 
kapcsán lefolytatni. 

Kérdéseimre, hogy ezen vagyon 
honnan eredt, miből vásárolta, 
Faroga Viktor közölte, hogy e te-
kintetben részletes válasza a va-
gyon-felülvizsgálati iratoknál fek-
szik és mást nem mondhat.

A bútorok tekintetében pedig 
azt mondotta, hogy azok a felesége 
hozományi bútorai és kelengyéje, 
melyet nevezett mint polgári is-
kolai tanárnő, a fizetéséből vett és 
szerzett.

Ezekben téve meg részletes 
jelentésemet, vagyok Méltósá-
godnak

Csíkszeredán,  
1940 október 18-ikán

Alázatos tisztelettel: 
Dr. Balogh Lajos ügyvéd

Jelentés


