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Soha nem tudni, mit 

hoz a holnap. Ezt a 

szemelvényt két héttel 

ezelőtt vetettem pa-

pírra, és ennyi idő elég 

volt ahhoz, hogy min-

den lényeges felvetés 

megkérdőjeleződjön. 

Ugyanis azt szerettem 

volna sugallni, hogy 

bátran menjünk előre, 

mert a félelem, az önbi-

zalom hiánya úgysem 

ment meg semmitől, 

csak a szenvedést 

fokozza. Erre jönnek 

a helyi események, és 

kiderül, hogy személyre 

kivetítve nem is olyan 

egyértelmű a biztatás, 

hiszen a kevesebb 

munka, a bátortala-

nabb vagy netán meg-

alkuvó magatartás 

kevesebb bajt hoz a 

vezető ember fejére, 

ezzel elkerülhető a sze-

mélyes megaláztatás.

BIRÓ ALBIN    

Mazochista – „kínzásában, 
megalázásában örömét 
lelő (ember)” – e zt írja a 

Magyar Értelmező Kéziszótár. 
Tehát városra, közösségre nem 
vonatkozik, ennek ellenére ez az 
egyetlen találó szó jutott eszem-
be a Csí ki Magánjavak és csík-
szeredai ingatlanainak története 
kapcsán (az árvaház kivételt ké-
pez). A szemelvények egyik elő-
ző számában részletesen bemu-
tattam az ingatlanokat, anélkül, 
hogy szóltam volna 2000 utáni 
történetükről. Feltárok néhány 
részletet ezzel kapcsolatosan. 

VISSZAIGÉNYELT INGATLANOK

Az újraalakulást követően a 
10-es törvénynek megfelelően 
az épített ingatlanokat vissza le-
hetett igényelni. A Csíki Magán-
javak vezetősége ezt meg is tet-
te tizenegy ingatlanra vonatko-
zóan Csíkszereda városában, 
ezek között vegyesen szerepel-
tek épületek és telkek. Törvény-
széki végrehajtókon keresztül 
szólította fel a vá rosvezetést, 
hogy a bizonyító iratoknak meg-

felelően szolgáltassa vissza az 
ingatlanokat. Ez 2001. november 
12-én történt. Az iratcsomó, amit 
minden egyes ingatlan vissza-
igényléséhez mellékeltek, kétsé-
get kizáróan igazolta a v issza-
igénylés jogosságát. A z sögödi 
596-os számú telekjegyzőkönyv 
pontos kimutatást tartalmazott 
az összes ingatlanról, a he ly-
rajzi számok azonosíthatók vol-
tak a város 1912-ben készült tér-
képén, a B. t ulajdoni lapon pe-
dig napra pontosan lehetett kö-
vetni, milyen rendelettel ke-
rült a r omán állam tulajdonába 
1949–1979 között. A tulajdonos 
„Csíkszék közönsége”, amit az 
1946-os visszaadási törvényben 
stílusosan „publicul Scaunului 
Ciuc”-ra fordítottak, és a már ko-
rábban fordításban is közölt tör-
vény szerint „minden épített és 
építetlen városi javak, amelyek a 
„Csíkszék közönsége... név alatt 
szerepelnek a t elekkönyvben a 
Csíki Magánjavak tulajdonában 
vannak és ott is maradnak.”  

VISSZAUTASÍTÓ VÁLASZ

Ezek után, ha bárkinek kéte-
lyei maradtak a v isszaszolgál-
tatást illetően, kérhetett volna 
egy újabb bírósági végzést, ami 
a jogfolytonosságot igazolja. 

Ezt a v égzést a Csí ki Magán-
javak 2002-ben meg i s kapta. 
Tehát az ingatlanok vissza-
adását nyugodt lelkiismeret-
tel eldönthette volna bárki, aki 
erre hivatott. Természetesen 
nem ez t örtént, hanem megfo-
galmaztak egy elterelő, de t u-
lajdonképpen 100 százalékig 
visszautasító választ, ami így 
szól: „Elrendelem: 1. cikkely 
– A Csí ki Magánjavak Közbir-
tokossági Egyesület kérését, 
ami az ingatlan természetben 
való visszaszolgáltatását ille-
ti, visszautasítom, figyelem-
be véve, hogy a 8-as cikkely 
2-es bekezdése szerint ennek 
visszaszolgáltatása nem ké-
pezi a 10/2001-es törvény tár-
gyát, azon ingatlanok esetében, 
amelyek a ne mzeti kisebbsé-
gek közösségeihez tartoztak. 
Ezen ingatlanok jogi rendezé-
sét különleges törvénykezés 
fogja szabályozni. 2. cikkely – 
Fellebbezni lehet a k iközléstől 
számított 30 napon belül a Csík-
szeredai Törvényszéken”.

HONNAN AZ ÖTLET?

Hogy honnan és hogyan ju-
tott eszébe a polgármester úr-
nak 2001. december 20-án ez 
a „kisebbségi história”, azt 

nem lehet tudni, hiszen a Csí -
ki Magánjavak Közbirtokossági 
Egyesület a 20 00-ből szárma-
zó 1-es számú törvény 26-os 
és 28-as cikkelye alapján ala-
kult újra, ugyanúgy, ahogy a 
többi  m integy 50 közbirtokos-
ság a kör nyéken, egyik eseté-
ben sem merült fel a kisebbségi 
jelleg, egyiket sem küldték Bu-
karestbe az igazát keresni. Mi-
előtt a M agánjavak vezetősége 
élt volna fellebbezési jogával a 
törvényszéken, beadványban fi-
gyelmeztették a polgármestert, 
hogy nem tartotta be a 10/2001-
es törvény 23-as cikkelyének 
2. bekezdését, ami a ké relme-
ző beadványának fenntartá-
sát szavatolja a bizottság előtt. 
Ez a beadvány meghallgatásra 
lelt, így 2002. január 14-én az 
összes visszautasító rendelke-
zést visszavonták.

Úgy nézett ki, hogy ezzel ki-
köszörülődött a csorba, de saj-
nos nem. Visszaadásra a 10-es 
törvény szerint nem került sor, 
meghallgatásra sem, amint azt 
az említett cikkely előírja, a 
polgármesteri hivatal az ösz-
szes ügycsomót továbbküldte 
Bukarestbe, ezzel kényszerítve 
a Csíki Magánjavak vezetősé-
gét, hogy a I ngatlanjavak Visz-
szaszolgáltatásáért Felelős 

Nemzeti Ügynökségnél (ANRP) 
kezdje elölről a visszaszolgálta-
tási eljárást, mint kisebbségek 
érdekeit képviselő intézmény. 

ELBIZONYTALANÍTOTT BIZOTTSÁG

Vonhatunk egy párhuzamot. 
Nagyjából abban az időben, 
amikor a megyei tanács visz-
szaadta a somlyói árvaház épü-
letét, a p olgármesteri hivatal 
tizenegy ügycsomót továbbí-
tott Bukarestbe. A M agánjavak 
által elküldött bizonyító akták 
mellé névtelen szerzők mocs-
kolódó levelei is érkeztek, és va-
lakinek arra is gondja volt, hogy 
az összes elmarasztaló telje-
sen más jellegű javakra vonat-
kozó bírói végzést mellékelje. 
Ez a név vel és név né lkül el-
küldött dokumentumáradat el-
bizonytalanította a bizottságot 
(ami egyébként is el volt foglal-
va a több száz millió eurós kár-
térítés sürgős kifizetésével), 
így csak tizenegy év után, 2015 
márciusában küldték el a v isz-
szautasító válaszokat. Itt már 
tizenöt ügycsomóról beszélünk, 
hiszen a sz épvízi kapitányi la-
kás, a b orszéki villa, a t ölgye-
si székház és három bukaresti 
deszkatelep is szerepelt a visz-
szaigénylési listán.

HOL TARTUNK MOST?

A Csíki Magánjavak vezetősé-
ge számára 2015 elejére ez az 
„eredmény”, amit Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala 2002-es 
hozzáállásának köszönhetünk, 
jelenti az újabb kihívást. Ugye 
már nem is tűnik olyan elvont-
nak a „mazochizmus” közössé-
günk vonatkozásában, hiszen 
amit visszavehettünk volna 13-
14 évvel ezelőtt, azt elküldtük 
máshoz, oda, ahol nincs semmi 
keresnivalónk, így most a Csí-
ki Magánjavak igazgatótanácsa 
hozzáfoghat tizenöt újabb fel-
lebbezés elkészítéséhez, ami 
darabonként legkevesebb 30-40 
oldalt jelent, fordítás, hitelesí-
tés és tizenöt újabb per gondo-
zása, követése. 

A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK MUNKÁJA

Tehát ez a következő 1-2 év 
szabadidős programja, és anél-
kül, hogy nagy jóstehetséggel 
lennénk megáldva, az is be-
látható, hogy ezt a „sz órako-
zást” Strasbourgban vagy más 
európai bíróságon is folytat-
hatjuk. Eltökélt szándékunk 
egyébként, hogyha sor kerül rá, 
akkor folytatjuk. Vagyis „kín-
zásában, megalázásában örö-
mét lelő”, ezek vagyunk mi, 
és ha valaki örömét leli vala-
miben, azt meg i s kell fizetni 
ugyebár, és ez feltételezhető-
en most ugyanúgy, mint a jövő-
ben, fokozza az élvezetet. Nem 
marad más hátra, mint megkö-
szönni közösségünk valamiko-
ri elöljáróinak a hozzájárulást, 
hogy így együttesen kiélhetjük 
mazochista hajlamunkat. 

Ui.: Mivel ennyire meggyűlt a 
fonnivalónk, fiatal jogászok ön-
zetlen segítségét kérjük. Jelent-
kezni lehet a 0 266-315710-es 
telefonszámon.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (16.)

Lehet egy közösség is mazochista?

Csíkszereda 1912-es térképe


