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BIRÓ ALBIN

„Gyáva népnek nincs ha-
zája.” Mióta a t echni-
ka és az erkölcsi nor-

mák megengedik, hogy vala-
ki úgy is mondhasson véle-
ményt nyilvánosan egy újság 
vagy honlap oldalán, hogy azt 
nem vállalja, találkozunk ilyen 
erkölcsi szörnyszülemények-
kel. Régebb legfeljebb a hasbe-
szélők szólhattak egy közgyű-
lésen hozzá anélkül, hogy lett 
volna merszük vállalni, amit 
mondanak. Ma már szinte vég-
következtetésként olvashatjuk 
egy falu közös vagyonát kezelő 
közbirtokosság bemutatójáról, 
hogy egy gyáva tag azt kívánja: 
„visszaadni mindent az erdé-
szetnek”, vagyis az államnak.

 ALÁÍRÁS NÉLKÜLI DOKUMENTUM

Két oka van annak, hogy e 
névvel nem vállalt vélemény 
ennyire felbőszített. Az egyik, 
hogy a Csí ki Magánjavak va-
gyonának visszaszerzése, pár 
tucatnyi ember 15 éves munká-
ja mellé került egy óriási kér-
dőjel, a másik, hogy létezik egy 
feltételezhetően 2006-ban meg-
fogalmazott, igen hatékony-
nak bizonyult, mindenik visz-
szaigénylési dossziénkat meg-
kérdőjelező dokumentum, ami 
névtelenül jutott el a hatósá-
gokhoz. E dátum és aláírás nél-
küli paksamétát a Hargita Me-
gyei Prefektúra és a bukares-
ti kisebbségi vagyont vissza-
szolgáltató különleges bizott-
sághoz küldték, ahol messze-
menően figyelembe veszik, fon-
tos dokumentumként kezelik, 
és mindegyre visszaköszön a 
bírósági tárgyalásokon. Mivel 
több mint hét oldalra rúg, és va-
lamivel több mellékletet tartal-
maz, mint amennyi akkoriban 
a magánjavak birtokában volt, 
csak részleteket tudok közöl-
ni belőle. Szabad fordítás kö-
vetkezik.

A DOKUMENTUMBÓL

Névtelen szerző: „Figyelem-
be véve a kéréseket, amelye-
ken keresztül a Csí ki Magán-
javak ingatlanokat (területe-
ket és épületeket) igényelnek 
vissza, tudomásukra hozzuk, 
hogy ezek a ké rések alapta-
lanok, erkölcstelenek és tör-
vénytelenek a következő okok 
miatt.

1. „R. Zăroni 1946. április 
15-i jelentéséből, ami megje-
lent a 1 19-es számú Hivata-
los Közlönyben 1946. augusz-
tus 24-én, következik: az er-
délyi és bánáti határőrezredek 
felszámolásával egy időben, az 
állam (itt Ferencz József csá-
szárról van szó – a szerk.) ren-
dezte a sz olgálataikért hasz-
nálatba adott javak jogi helyze-
tét. A sz ékely régió azon köz-
ségeinek, amelyekből sorozták 
a volt határőrezred tagjait, kö-
zös használatba adott javakat 
1969 év folyamán Csíki Magán-
javaknak nevezték, és egy álla-
mi erdészeti hivatal adminiszt-
rálta, a Csík megyei lakók gaz-
dasági, szociális és kulturá-
lis szükségleteinek a f edezé-
sére. Az 1921-es Erdély, Bánát, 
Kőrösök és Máramarosra vo-
natkozó földreform törvény al-
kalmazása nyomán ezek a j a-
vak mind az államhoz kerültek, 
amiből községeket, közintéz-
ményeket és különböző magán-
személyeket helyeztek tulaj-
donba, a területek egy része pe-
dig állami tartalékban maradt.”

Anélkül, hogy a névtelen fel-
jelentővel vitatkoznánk, két ap-
ró dolgot kénytelenek vagyunk 
megjegyezni: a neg yedik sze-
melvényben a Hivatalos Köz-
lönyből kimásolt határozat így 
hangzik: „Csík ...... közönségé-
nek kegyelemből visszaadat-
ni rendelte”. Ez mintha nem ha-
sonlít a fentebb említett „hasz-
nálatba adáshoz”, azonkívül 
tudni kell, hogy ezt az előter-
jesztést a 3 84/1946-os törvény-
nyel egyetemben éppen a több-
ször bemutatott 765/1946-os 
törvénnyel törölték, tehát a tar-
talma csak négy hónapot volt 
irányadó 1946 nyarán.

2. „A 2058/1934-es törvénnyel, 
ami a Csík megyei javakkal kap-
csolatos jogi ellentét felszámo-
lására vonatkozik, ami 1934. jú-
lius 17-én jelent meg a 1 62-es 
számú Hivatalos Közlönyben, 
újra létrehozták egy részére an-
nak a va gyonnak, ami állami 
tartalék maradt az 1921-es ag-
rárreform törvény alkalmazá-
sa után, a volt csíki javak admi-
nisztrációját. Ez az intézmény 
a volt 1897-es statútum alapján 
fog működni, olyan értelemben 
módosítva, hogy a magyar köz-
igazgatási és ipari minisztéri-
um, a volt Csík megyei alispán 
és a megyei közgyűlés jogköreit 
ugyanolyan körülmények között 
a román Oktatási és Kulturális 

Minisztérium, a Kereskedelmi 
és Ipari Minisztérium, Csík me-
gye prefektusa és Csík megye 
tanácsa fogja gyakorolni.”

Azt már a h atos szemelvény-
ben részletesen leírtam, hogy ezt 
a törvényt, amelynek 144-es és 
nem 2058-as a száma, a Nemze-
tek Tanácsa nyomására hozták 
mintegy tíz évnyi nemzetközi jogi 
csatározás után a Csíki Magán-
javak vezetősége és a román ál-
lam között. Csupán annyi válto-
zott a névtelenek közreműködé-
sével, hogy a fent idézett szöveg 
szerint egy entitás adminisztrá-
lási jogot kapott, holott ennek az 
entitásnak az újraalakulásáról 
rendelkezik a törvény első mon-
data, „Újraalakul a volt Csíki ja-
vak kezelője, mely az 1897-es ré-
gi statútum alapján működik.”. A 
harmadik paragrafus ebből az 
1987-es statútumból a köv etke-
zőképpen szól: a felsorolt alapok-
nál a kormányt megillető felügye-
leti jogot az iparalapnál a Keres-
kedelemügyi magyar királyi mi-
nisztérium, a többiek felett a Val-
lás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium gyakorolja. Azok számára, 
akik az 1897-es statútumot bizo-
nyítékként szeretnék felhasznál-
ni arra vonatkozóan, hogy a mi-
nisztériumok állami adminiszt-
rációs szerepet töltöttek volna be, 
szeretném elmondani, hogy a fel-
ügyeleti jogot bizonyos magán-, 
egyházi és közületi intézmé-
nyek fölött ma Romániában több 
mint 50 intézmény gyakorolja, és 
egyiknek sincs köze a f elügyelt 
jogi személyek vagyonához.

A statútum 21-es cikkelye 
szerint, „A közgyűlést a jelen-
legi vármegye önkormányza-
ti szervezetének fennállásáig 
a Csíkvármegye törvényható-
sági közgyűlése, azon túl az 
annak helyébe lépő 20-as Bi-
zottság gyűlése képezi. A 23 -
as cikkely szerint:

Az Igazgatótanács áll:
a. Egy elnökből, az elnök a 

jelenlegi vármegye rendszer 
mellett a vá lasztott alispán, a 
jelenlegi vármegye rendszer 
megszűntével pedig az elnököt 
a 20-as Bizottság a saját kebe-
léből választja

b. A K özgyűlés által válasz-
tandó 8 tagból

.....
Ezen Igazgatótanács műkö-

dési ideje hat évre terjed, a ta-
gok mindannyian szavazattal 
bírnak, határozatok szótöbb-
séggel hozatnak, egyenlő sza-
vazatok esetén az elnök dönt. A 
közigazgatás államosítása ese-

tén az összes igazgatósági tagot 
a fenti arányban a törvényható-
sági közgyűlés választja.”

Mint írtam, ez a törvény nem 
került alkalmazásra, pontosan 
a prefektus addigi egyeduralmi 
fellépése és a vagyon nagyobbik 
részéről való lemondás, mint 
feltétel el nem fogadása miatt. 
Ami a tulajdonjog és a haszná-
lati jog ké rdését illeti, a st atú-
tum 4-es cikkelye kétséget k i-
záróan fogalmaz: „Minthogy a 
fent említett alapok ...... közsé-
gek közönségének feloszthatat-
lanul örökjoggal adattak vissza, 
ebből kifolyólag semmi körül-
mények között se fel nem oszt-
hatók, se el nem idegeníthetők.” 
Eléggé sok a ci nizmus a 1 44-
es törvény alkotóiban, de még 
nagyobb a név telen levélírók-
ban, akik épp a st atútum elő-
írásai szerint akarnak igazsá-
got szolgáltatni, miközben fel-
ügyelet helyett adminisztráci-
ót értenek, örökjog helyett pe-
dig használati jogot.

Mivel a név telen előterjesz-
tők nagy terjedelemben térnek 
vissza a 3 84/1946-os törvényre, 
ezért ezt nem szó szerint fordí-
tom, hanem megpróbálom a lé -
nyegesebb elemeket összegezni.

3. Eszerint hangsúlyozzák, 
az állami vagyonkezelést állí-
tották vissza ezzel a törvény-
nyel, érdekes módon a t eljes 
Csík megyei lakosság hasz-
nára, és hogy az állami ügy-
kezelés keretei között ezen 
lakosság érdekeit a közg yűlés 
képviselte, amelyet a községek 
küldöttei alkottak. Vezetőtaná-
csa is volt ennek a sz ervnek, 
amit a közgyűlés választott.

Hogy ebbe a községek kép-
viseletén alapuló közgyűlési 
és igazgatótanácsi struktúrá-
ba hol fér bele az állami igazga-
tás, azt elég nehéz elképzelni. 
Mint már említettem egyik elő-
ző szemelvényben, ennek a 
törvénynek azért volt jelentő-
sége, mert a 4 1-45 között za-
vartalanul működő Magánjavak 
területeit, 8800 hektárt a Kis-
Beszterce mentén, 5000 hektárt 
az Úz völgyében már júliusban 
visszamértek (és nem hasz-
nálatba adtak), amiről jegyző-
könyv tanúskodik. Bizonyíték 
gyanánt, mármint hogy a Csí-
ki Magánjavak visszaigény-
lési kérése megalapozatlan, 
erkölcstelen és törvénytelen, a 
negyedik pontban előhozakod-
nak a 7 65/1946-os, mindent a 
Magánjavak tulajdonába visz-
szaadó törvénnyel.

4. A törvény címe „A Csíki Ma-
gánjavak jogi személy egyes, ki-
sajátított javainak visszaszol-
gáltatásáról a Csíki Magánjavak 
közjogi kereskedelmi társaság 
létrehozásáról. A 7 65/1946-os 
törvény hatálytalanította a 
384/1946-os törvényt. A r omán 
állam teljes tulajdonba és hasz-
nálatba visszaszolgáltatta a Csí-
ki Magánjavak jogi személy-
nek az 1921-es agrár reform tör-
vény alkalmazása után maradt 
állami tartalékot. A Csí ki Ma-
gánjavak jogi személy vagyoná-
nak adminisztrálására, ame-
lyet e törvény alapján szolgáltat-
tak vissza, létrejött e közjogi ke-
reskedelmi társaság csíkszere-
dai székhellyel, amelynek elne-
vezése Csíki Magánjavak közjo-
gi személy.

Az 1382-es számú fellebbe-
zést 2006. február 14-én iktatták 
a Hargita Megyei Prefektúrán, a 
Bélbor községi földosztó bizott-
ság határozata ellen, amellyel 
visszautasították a Csí ki Ma-
gánjavak 55/28.11.2005-ös kéré-
sét, ebből a következőket lehet 
kiragadni: az Egyesület (Csí-
ki Magánjavak – szerk. megj.) 
képviselői fenntartják, hogy „ 
a 765/1946-os törvény 7-es cik-
kelye szerint a Csí ki Magánja-
vak jogi személy vagyonának 
adminisztrálására megalakul 
egy közjogi kereskedelmi tár-
saság csíkszeredai székhellyel, 
Csíki Magánjavak elnevezés-
sel, mint közjogi személy. Jogi 
szempontból egyértelmű, hogy 
egy jogi személy, amelyet egy 
másik jogi személy vagyonának 
adminisztrálására hoznak lét-
re, nem lehet a tulajdonjog cím-
zetese.” A f entiekből a köv et-
kező aberráns következtetést 
lehet levonni: egy magánjogi 
személy vagyonát a 7 65/1946-
os törvénynek megfelelően egy 
közjogi személy adminisztrálja.

Az állam a közjogi kereskedel-
mi társaság létrehozásával Csí-
ki Magánjavak név alatt közös-
ségi érdekben cselekedett, Csík 
megye összes helyi közösségé-
nek érdekében és használatára 
lévő javakról van szó. Az állami 
javak minőség a 765/1946-os tör-
vény 14. cikkelyéből is követke-
zik, amely kimondja, hogy ezen 
javak tulajdonjoga oszthatatlan 
és elidegeníthetetlen.

Eddig tart a „ tények, törvé-
nyek, beadványok” bemutatása. 
Ők, akik nem fedték fel kilétüket, 
ennyit tartottak szükségesnek. 
Következtetéseik ismertetését 
a 20. szemelvényben folytatjuk.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (19.)

Történet, ami egészen más
Meghűlt a vér bennem, olvasván a „Falu hang-

ja” egyik „NEVÉT NEM VÁLLALÓ TAG” panasz-

áradatát a Szentmártoni Közbirtokosságról, mi-

szerint „Erősen rossz véleményem van a közbir-

tokosságról, mert ötön-haton ott társulnak, a fát 

mind eladják az idegennek, nem annak, akinek a 

joga bent van. A gyűlésben pedig szavunk sincs, 

senki a kezét fel nem meri emelni, hogy ellene 

vagyunk valaminek. Ezt fel kellene számolni, visz-

szaadni mindent az erdészetnek.”
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