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Miután „a történel-

mi” részt az előző 

számban ismertettük, 

tekintsünk bele, mire 

is jutottak névtelen 

barátaink e nagy tudo-

mányukkal. A levélnek 

ez a része már nincs 

megszámozva, a gon-

dolatkörök csak úgy 

hömpölyögnek végig 

az oldalakon. Íme a 

fordítás, helyenként 

sűrítve, de a szöveghű-

séghez ragaszkodva.

BIRÓ ALBIN

„A fennebb bemutatot-
takat figyelembe vé-
ve megállapítjuk, hogy 

a Csíki Magánjavak által visz-
szaigényelt ingatlanokat köz-
hasz nú na k sz á ntá k vag y 
közérdekben használták. (Ezt 
mi is így gondoljuk – szerk. 
megj.) Ezen javak adminisztrá-
lása mindig közjogi személyhez 
kötődött, és Csík teljes lakos-
sága hasznára gyakorolták. 
Abszurd, erkölcstelen és tör-
vényszegő, hogy egy magán jogi 
személy, ez a Csíki Magánjavak 
Egyesület, olyan ingatlanokat 
igényeljen vissza, amelyeknek 
a rendeltetése közhasznú volt, 
vagy közérdekben használták 
őket. A Csíki Magánjavak Egye-
sület, statútumának megfele-
lően 2000-ből származó 1-es 
törvény 28. szakasza alapján 
jött létre. A 28-as szakasz az 
1-es törvényből így hangzik: 

A 26-os cikkelybe foglalt er-
dős területek adminisztrálásá-
nak megszervezése érdekében 
és az adminisztrációt illető fele-
lősség meghatározása végett, a 
jogosult személyek ennek a tör-
vénynek az alapján az eredeti 
egyesületi formában szerveződ-
nek újra mint „közbirtokossá-
gok”, „határőrök erdővagyona” 
stb. – eddig az idézet.

Lecsípték a cikkely végéről 
a következő mondatot: „külön-
böző megnevezéssel megjelenő 
egyesületi formákat”, mint pél-
dául a Csíki Magánjavak.

Figyelembe véve – írják a 
névtelenek –, hogy soha nem 

létezett egy magánjellegű egye-
sületi forma, amit Csíki Ma-
gánjavaknak neveztek, a 26-os 
cikkely értelmében az 1/2000-
es törvényből, amely előírja, 
hogy az újraalakulási kérelme-
ket a volt tagok vagy azok örö-
kösei kell megfogalmazzák, 
úgy gondoljuk, hogy a Csíki Ma-
gánjavakéval azonos elnevezé-
sű jogi személy létrehozása az 
állami hatóságok megtéveszté-
se céljából történt, ugyanakkor 
célul tűzték ki a felsorolt javak 
megszerzését a törvény meg-
szegésével. Ezen egyesület ala-
pító tagjai nem hivatkoztak, és 
nem is volt ahogy arra hivatkoz-
zanak, hogy e tulajdonosi egye-
sületi forma tagjai lettek volna, 
mert ez az egyesületi forma so-
ha nem létezett.”

NYOLCEZER EMBER KÉRÉSE

Itt megszakítom a gondolat-
menetet, nehogy valaki vélet-
lenül is arra a következtetésre 
jusson, hogy névtelen elvtársa-
inknak volna némi igazuk. Kö-
zel nyolcezer ember tette le 
az egyesület újraalakulására 
vonatkozó kérést. A 1946-ból 
származó 765-os számú tör-
vény alapján hivatkoztak arra, 
hogy e valamikor létezett va-
gyonközösség tagjai vagy örö-
kösei. Ez a nyolcezres tömeg, 
amely által mind az 52 telepü-
lés képviselteti magát, nem az 
állami hatóságok megtévesz-
tésére szövetkezett, hanem 

az ismeretlen szerzők által 
oly szépen leírt jogi helyzet 
visszaállítására, ami szerint 
ezek a javak a volt Csíkmegye 
teljes lakosságát szolgálták. 
Mert ugyebár ma azzal, hogy a 
Romsilva ezekről a területek-
ről évente elad néhány millió lej 
értékű fát, nem feltétlenül szol-
gálja a volt Csíkszék lakóinak 
közös érdekét.

A NYOLCAS PONT

„Ez a dolog (mármint hogy 
a Csíki Magánjavak ilyen for-
mában soha nem létezett) az 
egyesület statutumából is kö-
vetkezik, amelynek 8-as pont-
ja kimondja: a Csíki Magánjavak 
tagjaivá válhatnak azok a magán 
vagy jogi személyek, amelyek 
ebbe az oszthatatlan tulajdon-
ba erdőterületeket hoznak be. A 
legkisebb terület, amivel csatla-
kozni lehet, egy hektár magán-
személyek esetén, és 10 hektár 
jogi személyek esetén.”

Tehát – szerintük – azzal, 
hogy a minden közbirtokossá-
gi statútumban fellelhető csatla-
kozási lehetőséget bevezettük a 
Csíki Magánjavak statútumába 
is, azt bizonyítjuk, hogy a Csíki 
Magánjavak mint egyesület soha 
nem létezett. E beazonosíthatat-
lan logika mentén a közbirtokos-
ságok sem léteztek soha, illetve 
ha valaki a köz érdekében (mert 
ugyebár a Csíki Magánjavak sta-
tútuma mindig világosan fogal-
mazott, miszerint a csíki nép 

felemelkedését köteles szolgál-
ni) úgy dönt, hogy erdőt adomá-
nyoz, e cikkely alapján ezzel 
éppen azt bizonyítja, hogy e jogi 
forma nem is létezett.

 VISSZAADÁS HELYETT...

Arról már esett néhány szó, 
hogy 2002-ben Csedő Csaba 
polgármester ahelyett, hogy a 
10-es törvénnyel visszaadja a 
Csíki Magánjavak csíkszere-
dai ingatlanait, hogyan küldte a 
Csíki Magánjavakat a 83/1999-
es sürgősségi kormányrende-
let előírásai szerint létrehozott, 
kisebbségi közösségek vagyo-
nát visszaszolgáltató különle-
ges bizottsághoz Bukarestbe. 
Ezzel kapcsolatosan a névte-
len szerző egy egész oldalt pa-
zarol arra, hogy bebizonyítsa 
a különleges bizottság tagjai-
nak, hogy az a végleges bírósági 
rendelet (1321/2002), amely ki-
mondja, hogy a Csíki Magánja-
vak Közbirtokossági Egyesület 
ugyanaz a jogi személy, amely 
a 765/1946-os törvényben Csí-
ki Magánjavak név alatt sze-
repel, nem irányadó. És azért 
nem irányadó, mert a közpénz-
ügyek Hargita megyei vezetői 
mulasztása vagy cinkossága 
következtében a bíróság meg-
tévesztésével jött létre, és igaz 
ugyan, hogy e törvény értelmé-
ben annak a bíróságnak a vég-
zése az érvényes, minden más 
jogi döntéssel szembeállítva, 
amely a kérelmező jogi sze-

mélyt a különleges nyilván-
tartásába bejegyezte, de ez 
szerintük a Csíki Magánjavak-
ra nem érvényes. Kifejtik, hogy 
„a visszaigénylési kérések jó-
váhagyása katasztrofális jogi 
következményekhez vezetne. 
Ezen visszaigénylési kérések 
teljesítése magának a Reform 
(1921-es erdélyi agrár reform-
törvény) hatásának a megsem-
misítését idézné elő.”

KÖVETKEZTETÉS

E történetet ismerőknek ez 
akár fenyegetően is hathat. Mi 
is volt a Reform hatása a Csí-
ki Magánjavakat és Csík la-
kosságát illetően? Hogy az 52 
település közös vagyonát egy 
csapásra elvették, a területek 
felét kiosztották másnak, másik 
felét állami tartalékba helyez-
ték, az épületeket átvette az ál-
lam, és az az óriási vagyon, ami 
a csíki nép felemelkedését szol-
gálta (iskola, árvaház, szanató-
rium, kórház, infra strukturális 
beruházás és rengeteg ösz-
töndíj formájában), többé már 
nem szolgálhatta. „Ugyanak-
kor kérjük az elkobzott java-
kat visszaszolgáltató nemzeti 
hatóságokat és Hargita megye 
prefektusát, hogy értesítsék 
a bűnüldöző hatóságot a Csí-
ki Magánjavak vezetősége elle-
ni bűnügyi nyomozás elindítása 
érdekében hamisitott okirat tu-
datos felhasználásáért (a bünte-
tő törvénykönyv 292-es cikkelye) 
és hamisításért (289-es cikkely). 
Ezt a kérést a címzett hatóságok 
úgy tűnik, hogy nem teljesítet-
ték. Memóriánk felfrissítése cél-
jából leírom, hogy 2000 és 2012 
között Hajdú Gábor volt a Csí-
ki Magánjavak elnöke, 2012-től 
Böjte Csaba, az alelnök Garda 
Dezső 2000 és 2012 között, 2012-
től jómagam, a titkári teendőket 
2000 és 2007 között Ráduly Ró-
bert Kálmán, 2007 és 2012 kö-
zött Kolumbán Tibor és 2012-től 
Becze István látja el.
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Következtetések, név nélkül


