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Csíki Magánjavak története (26.) 

 

 

„Ember küzdj, és bízva bízzál!” 
 

 

Így teljes a Madách idézet, ennek ellenére nem tekintem a Csíki Magánjavak 

visszaszerzésének folyamatát feltétlenül küzdelemnek. Ugyanakkor „bízva 

bízni” kötelező, hiszen e nélkül semmi értelme nem volna az egésznek. 

 

Furcsa módon ez a kérdés (a bizalommal kapcsolatosan) a helyi román nyelvű 

lap, az Informaţia Harghitei egyik tollforgatójával folytatott beszélgetés 

alkalmával merült fel. Ha valaki követi ezt a lapot, észreveheti, hogy 2002 óta 

következetesen foglalkoznak a Csíki Magánjavak kérdéskörével. Jó ideig 

egyszerűen szélhámosságnak titulálták az egészet, azt a benyomást keltve, hogy 

pár ember milliókat érő vagyont akar ezúton lenyúlni. Az utóbbi időben viszont 

lehetőséget adtak elmondani, és szöveghűen le is közölték a mi véleményünket 

erről a kérdésről. Természetesen mellétették a „másik fél” véleményét is, ami 

változatlanul lehangoló és ok nélkül vádaskodó.  

 

Másik fél? 

 

Most éppen ott tartunk, hogy próbáljuk (nem sikertelenül) elmagyarázni, nincs 

és nem is szabad másik félnek lennie. Aki másik félként megjelenik, például a 

prefektus, a megyei pénzügy vagy az erdészeti hivatal vezetője, ugyanúgy a volt 

Csík-vármegye lakója, mint az igazgatótanács bármelyik tagja. Ilyen alapon a 

visszaigényelt vagyon ugyanolyan mértékben az övé is. A román államot sem 

lehet másik fél szerepébe erőltetni. Igaz, hogy egyes túlbuzgó funkcionáriusa 

miatt néha hátrafele tesz lépéseket, de a visszaszolgáltatási törvények 

meghozatalával és érvényben tartásával egyértelműen kinyilvánította szándékát: 

az államosított vagyonokat vissza kell szolgáltatni a volt tulajdonosoknak vagy 

azok örököseinek. Még a túlzottan elfogult, kákán csomót kereső magányos 

urakat sem tudom másik oldalon állónak tekinteni, hiszen ebben az ügyben több 

száz kilométerről, semmilyen itteni felmenő nélkül nekik kártyát nem osztott 

senki, tehát írogathatnak addig, amíg ínhüvelygyulladást kap a kezük, úgysem 

sorolhatók egyik oldalra sem. 

Nem hagyhatom szó nélkül azt a tényt, hogy ez a sajtóorgánum (Informaţia 

Harghitei) minden tárgyalásunkon részt vesz, így első kézből kapja az 

információt, sőt azt is elérte, hogy míg az elején a földosztó bizottságot, a 

pénzügyet és az erdészetet ez utóbbi éles eszű és felvágott nyelvű jogtanácsosa 



képviselte, felhívásukra közel három éve már egymást túllicitálva mindhárom 

intézmény jelen van. 

 

Mi lesz, ha veszítünk? 

 

Térjünk vissza a bizalom kérdéskörére. Beszélgetőtársam kérdése így hangzott: 

mi lesz, ha veszítünk, hogyan tovább? Két héttel ezelőtt én is feltettem 

magamnak ezt a kérdést, így most gondolkodás nélkül vághattam rá, hogy jövőt 

építünk. Megpróbáljuk más forrásokból a Csíki Magánjavak statútumában 

foglalt célokat tiszteletben tartani, tennivaló bőven akad a vidéken. Másrészt, ha 

1923-1934 között létezett olyan fórum (a Népek Tanácsa genfi székhellyel), 

ahova az akkori vezetőség panaszaival fordulhatott, akkor most is kell létezzen. 

Kétkedve fogadta, mondván, hogy ezek szerint konkrétan még nem tudjuk, hogy 

vesztett per után kihez fogunk fordulni. Erre fogalmaztam meg a választ, hogy 

nem néztünk még utána, mert bízunk abban, hogy itthon győz az igazság és nem 

kell majd bárhol a világban keresnünk. Nem szabad elfelejteni, hogy akkoriban 

az elvételek éveit éltük, most, legalábbis deklaratív szinten a visszaadások évet 

éljük. Ugyebár ez két merőben különböző trend. 

 

És ha nyerünk? 

 

Logikusan következő kérdés volt, hogy mihez tudunk kezdeni, ha nyerünk? 

Hiszen a közbirtokosságok sem minden esetben szolgáltatnak pozitív példák, 

hogy hozzuk is rengeteg panasz érkezik, hogy a tagok nem kapnak elég juttatást, 

tűzifát. Véleményem szerint, amíg az erdő faanyagát 100-120 évenként lehet 

értékesíteni, ezalatt pedig türelemmel kell várni és jócskán kell költeni, nehéz 

kigazdálkodni a tagok felé irányuló rendszeres juttatást. Ez különösen érvényes 

abban az esetben, hogyha az erdő területe nem lép túl egy bizonyos határt. Ezen 

kívül a Csíki Magánjavaknak azért lesz könnyebb a helyzete, és azért volt képes 

annak idején 1869-1923 között iskolát, árvaházat, kórházat, szanatóriumot, 

vigadót építeni és működtetni, mert egy kézben volt (értsd: az akkori Csíki 

Magánjavak tulajdonában) Csík-, Gyergyó- és Kászon-szék oszthatatlan 

vagyona és nem terhelte egyéni kötelezettség a tagok felé. Csupán az a 8400 

hektár, ami a mostani per tárgyát képezi, hektáronkénti 2,7 köbméter faanyag 

évi kitermeléssel, mai áron komoly összeget eredményez, ami a közösség 

kezében annak döntése alapján sok mindenre elegendő. Nem szabad elfelejteni, 

hogy azok közül az épületek közül, amelyeket őseink használtak és fenntartottak 

egy fél évszázadon át kettő is kritikus állapotban van (a csíkszeredai Vigadó és a 

borszéki szanatórium). 

A tényleges szakmai képzés, az itthoni megélhetés feltételei nem kielégítők, az 

erdővel, erdőgazdálkodással kapcsolatos térségi gondolkodás beszűkült, és 

hosszan lehetne sorolni, hol fogna még jól a célirányos segítség.  



Szerettem volna, ha válaszaimból határozottan kicseng, hogy bízva bízom a 

Csíki Magánjavak vagyonának visszaszerzésében, és bízva bízom, hogy ezt a 

valamikori, mostani és jövőbeli célok szolgálatába tudjuk állítani. 

 

Biró Albin  


