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BIRÓ ALBIN

A nagy bírósági, majd tör-
vényszéki hadakozásban, 
ami napjainkban zajlik – 

egyik oldalon a Csíki Magánja-
vak szerény lehetőségeivel, a 
másikon hat intézmény teljes 
apparátusával (megyei földosz-
tó bizottság, megyei pénzügy, 
a Romsilva Hargita megyei ki-
rendeltsége, a hollói, tölgyesi, 
bélbori földosztó bizottságok) – 
megjelent egy néni, letéve egy 
perbelépési kérelmet. Emiatt 
már három halasztás volt, el-
ső alkalommal azért, mert csak 
egy példányt tett le a kérelem-
ből a szükséges hét helyett, má-
sodszor ő kért halasztást, hogy 
ügyvédet fogadhasson, harmad-
szor meg is jelent az ügyvéd, és 
mint kiderült, már nem a saját 
érdekében akar a perbe belépni, 
keresvén a részét egy, a magán-
javaktól és az államtól független 
taxális birtokból, hanem egysze-
rűen a hollói bizottság érdekeit 
szeretné támogatni.

CSIZMA AZ ASZTALON

Úgy gondolja a kedves hölgy, 
hogy a magánjavak által a Csík-
szeredai Törvényszékre letett 

fellebezés megalapozatlan. Fel-
tevődik a kérdés: „Hogy kerül a 
csizma az asztalra?” Különösen 
ebben az ügyvéd által bemu-
tatott változatban, ahol az első 
közbelépéstől eltérően nem tud-
hatunk meg egyebet, minthogy 
a hölgy leánygyermeket szült 
1968-ban, aki 1987-ben férjhez 
ment, 1974-ben fiúgyermeke 
született, aki még nem nősült 
meg. 1975-ben egy újabb kislány 
látott napvilágot, aki 2002-ben 
férjhez ment, és utolsónak (leg-
alábbis a törvényszékre letett 
és ügyvéd által ellenjegyzett do-
kumentumok szerint) 1978-ban 
egy kislány született, aki már 
1997-ben férjhez ment. Nekünk, 
a Csíki Magánjavak vezetősé-
gének nem maradt más dolga, 
mint hogy sok örömet, boldog-
ságot kívánjunk a népes csa-
ládnak és sok unokát a néninek.

1250 HEKTÁROS LEGELŐ ÉS KASZÁLÓ

Visszatérve a feltételezhetően 
korábban letett dokumentumra, 
merthogy dátum nincsen raj-
ta, megtudhatjuk, hogy léte-
zett egy megközelítőleg 1250 
hektáros legelő- és kaszálóbir-
tok Holló község határában, a 
tértulajdonos Csík-, Gyergyó- 

és Kászonszék (ezt már min-
den hűséges történetolvasó tud-
ja, hogy ma Csíki Magánjavak-
ként szerepel a dokumentu-
mokban), és egy térhaszonélve-
zői csoport „Holló község birto-
kos közönsége”. Ezt a fajta ha-
szonélvezetbe adott, általában 
legelő- és kaszálóbirtokot ab-
ban az időben taxális birtoknak 
nevezték, így a telekkönyv címe 
is „taxális birtok”. Hogy a tulaj-
donviszonyt és a haszonélvezői 
viszonyt egyértelművé tegyék, a 
cím alá beírták: „A tér haszon-
élvezője tartozik évenként a 
tértulajdonosnak a haszonélve-
zetért egyszázhatvanhat forint 
harmincöt krajczárt kifizet-
ni”. Következik a telekkönyv B 
oldala, egy bejegyzés 1912-ből, 
ami így szól: „Csík, Gyergyó 
és Kászonszék, jelenleg Csík-
vármegye közönségének Holló 
község birtokos közönsége el-
len az A+1 ingatlanra bejegy-
zett térhasználati jog törlése 
iránt indított rendes pere fel-
jegyeztetik.”

Nem lehet tudni, mi válthatta 
ki e térhasználati vagy haszon-
élvezeti jog megvonását 1912-
ben, de ez a bejegyzés az ösz-
szes telekkönyvben fellelhető a 
Csíki Magánjavak és a környék-
beli haszonélvezeti jogot bíró 
községek gazdái között. Arról 
nincs tudomásunk, hogyan feje-
ződtek be ezek a perek, arról vi-
szont igen, hogy 1934-ben ezek-
nek a haszonélvezetben lévő te-
rületeknek jó részét telekköny-
vileg átvezették az állam tulaj-
donába (mintegy 360 hektárt), a 
többi viszont maradt a taxalis-
ták használatában.

EGY CERUZA SZEREPE

A hölgy és ügyvédje által le-
tett perbelépési kérelem, illet-
ve annak bizonyító aktái saj-
nos, hiányosak. Még szeren-
cse, hogy a Csíki Magánjavak 
vezetősége újraalakulása után 
gondoskodott a teljes vagyon 
telekkönyvi dokumentumainak 
beszerzéséről, így az ép válto-
zat a birtokunkban van, és nyo-
mon követhetjük a taxális bir-
tok történetét. A beadványban 
egy névsor következik, amely-
ben fellelhető minden hollói il-
letőségű taxalista család és a 
2000-ben élő örökösök. Ez egy 
gépelt névsor, amelyen a fel-
tételezett örökhagyó – a hölgy 
az ő leszármazottjának tekin-
ti magát – szerepel ugyan, de a 
hölgy mint örökös nem. Mi szo-
kott történni ilyenkor, ha vala-
ki úgy érzi, hogy igazságtala-
nul kihagyták az örökösök so-
rából egy hivatalos dokumen-
tumban? Természetesen beírja 
magát ceruzával. Ez a törvény-
széken bizonyítékként meg 
kellene feleljen, fel sem merül 
a hamisítás gyanúja, hiszen ezt 
az oldalt is lepecsételte és alá-
írta az ügyvéd úr, mint az ere-
detinek megfelelőt.

KÉRDÉSEK

Még egyszer feltevődik a kér-
dés, vajon mi köze van a Csíki 
Magánjavaknak a régóta elvesz-
tett vagyonhoz, amit sohasem 
igényelt vissza, bár 1923 előtt 
a tulajdonában volt, és amit 
most sem akar visszaszerez-
ni, mert már átadták a taxális 
birtokosoknak, a magánjavak 
pedig csak azt kéri, ami az ál-
lam tulajdonában maradt. El-
gondolkoztató azonban a tény, 
hogy ezeket a taxális birtoko-
kat a valamikori haszonbérlők 
már 2000-ben igényelték és meg 
is kapták. Emlékezzünk vissza: 
a prefektus, a Romsilva főnö-
ke, a pénzügy vezetője, a három 
községi bizottság mit állít. Mi-
ért nem kaphatja vissza a Csí-
ki Magánjavak a vagyonát? Mert 
állításuk szerint nem volt tulaj-
donos, csak haszonbérlő. Tehát 
a Csíki Magánjavak esetében 
feltételezett haszonbérlőként 
még kérni sem szabad a tulaj-
don visszaszolgáltatását. 

A hölgynek köszönhetően a 
magánjavak perébe került be 
a jó példa, ugyanaz a földosz-
tó bizottság, amelyik megkér-
dőjelezi a nyilvánvaló tényt, 
hogy a magánjavak tulajdo-
nos volt, és a hamis feltéte-
lezés miatt nem adja vissza 
a ma állami tulajdonban lévő 
vagyont, az a nyilvánvalóan, 
dokumentáltan haszonbérben 
lévő területeket odaadja a ha-
szonbérlőknek. Vajon mi okból 
ennyire eltérő a mérce?  

A taxalisták példáján elindul-
va, ha ad-absurdum igazuk is 
lenne a hivatalosságoknak és a 
Csíki Magánjavak Ferencz Jó-
zsef császártól haszonbérbe és 
nem tulajdonba kapta volna visz-
sza területeit, az nem jelenthetne 
akadályt a visszaszolgáltatásnál, 
ugyanúgy, ahogy nem jelentett 
akadályt a taxalisták esetében.

ÖSSZEGZÉS

Még egyszer vázolva a hely-
zetet, a következőképpen ál-
lunk: a néni, a gyergyóhollói 
földosztó bizottság elkötele-
zett védelmezője a bírák elé 
terjeszt egy telekkönyvi máso-
latot, amin kb. 1250 hektár lege-
lő és kaszáló szerepel, létezik 
egy tulajdonos, aki ebben a per-
ben a fent említett területtől tel-
jesen eltérő birtokokat igényel 
vissza, és szerepelnek ezen te-
rület haszonélvezői. A haszon-
élvezők ebben a minőségükben 
már 2000-ben megkapták ezt a 
területet, míg a tulajdonos nem 
kaphatja meg azokat a terüle-
teit sem, amelyek nem voltak 
haszonbérbe adva, mert azt ál-
lítják róla, hogy haszonélvező 
és nem tulajdonos. 

Nem vagyok meggyőződve 
róla, hogy kellőképpen sikerült 
érzékeltetnem a helyzet ab-
szurditását, az igazságtalan-
ság mértékét, arra még gondolni 
sem merek, hogy ezen ölünkbe 
hullt elvi bizonyítékot az igaz-
ságszolgáltatásban tudnánk 
gyümölcsöztetni.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből – 15.

A rejtélyes néni

A dátum nélküli dokumentum. „Holló község birtokos közönsége”

A szóban forgó telekkönyv B oldala

Vígjátékba illő fordulatok is vannak a Csíki Magánjavak legfrissebb törté-

netében, amin, ha nem lenne vészesen komoly az ügyre nézve, jót nevet-

ve tehetnénk túl magunkat rajta. Íme a történet.


