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Csíki magánjavak története (27.) 

 

Az akadálypálya után európai fórumok 

 

Két halasztás után múlt szerdán a Hargita Megyei Törvényszék kihirdette 

ítéletét, amely nagy vonalakban arról szól, hogy megalapozatlannak találják a 

Csíki Magánjavak fellebbezését. Más szóval a Maroshévízi Bíróság azon 

végzése, miszerint a Csíki Magánjavak ellen emelt perképességi kifogás 

(excepţia lipsei calităţii procesoale active) tökéletesen rendben van. Továbbá a 

Megyei Földosztó Bizottság azon megállapítása is rendben van, hogy a Csíki 

Magánjavaknak nincs joga visszaigénylési kérést letenni. 

 

Amióta elindítottuk a pert, készülök ennek az eredménynek a fogadására, több 

józanul gondolkodó barátom első perctől mondta, hogy nincs ebben az 

országban egyetlen olyan bíró sem, aki legyen bár tiszta, mint a patyolat, vissza 

mer adni 10-20 000 hektár erdőt egy közösségnek, ráadásul egy székely 

kisebbségnek. Állították, hogy minél hamarabb túl vagyunk rajta, annál jobb, 

mert csak ezután lehet nemzetközi fórumokon próbálkozni. 

 

Ezek vagyunk mi 

 

Nem érzek dühöt, nem haragszom senkire, távol áll tőlem, hogy bárkit is 

vádoljak, viszont mélységesen szomorú vagyok és felteszem a kérdést: mi 

együttesen tényleg csak ennyire vagyunk képesek? És ha már így többes 

számban beszélek, kik is vagyunk mi? Mi, akik elindítottuk ezt az ügyet, mi, 

akik melléálltunk, mi, akik „szolgálati kötelességből” kezdtük botlasztani, mi, 

akik meghátráltunk, mi, akik megtagadtuk, mi, akik végeztünk vele. Miért is 

ilyen elszomorító a történet? Mert ezek vagyunk, ilyenek vagyunk és ismétlem, 

ennyire vagyunk képesek. 

Nézzük meg, hogy is szól pár mondatban ez a történet. Óvakodom attól, hogy 

neveket használjak, mert szomorúságom másik oka, hogy nem a nevek 

számítanak, nem a személyek. Ha más lett volna a felsorolandó szereplők 

helyén, ugyanez történik, vagy még ez sem. Nem vagyunk mi sem katalánok, 

sem albánok, sem baszkok, mi székelyek vagyunk. Tehát a történet dióhéjban. 

Létezett egy körülbelül 35 000 hektáros bírtok, ami Csík-vármegye lakóit 

szolgálta. Erről térkép, telekkönyv, szerződés, királyi és császári dekrétum 

tanúskodik. Elvették, visszaadták, mert ugyebár, ha úgy érezték, hogy büntetni, 

fenyíteni, vagy sakkban kell tartani minket, akkor egyszerűen elvették, és ha 

kellően kitartóan könyörögtünk érte, visszaadták. Legutóbb 1946-ban adta 



vissza királyi rendelettel Románia kormánya, a visszaadásról szóló törvény 

1946/765-ös számmal jelent meg, de sem a visszaadás, sem az 1949-es újabb 

államosítás nem került be a telekkönyvbe. 

 

2000: földvisszaadási törvény 

 

2000-ben jelent meg egy újabb földvisszaadási törvény, ami lehetővé tette a 

közösen és oszthatatlanul bírt erdőterületek visszaadását. Lázban égett az egész 

volt Csík-vármegye és sikerült 4 hónap alatt az összes közbirtokosságot 

törvényes úton újraalakítani. Ide tartozott a Csíki Magánjavak is. Némileg 

bonyolultabb eljárással, de sikerült ugyanabban a csíkszeredai bírósági 

regiszterbe bejegyeztetni, mint az összes többit. Széleskörű összefogásra volt 

szükség, a Megyei Tanács teljes apparátusa mellett minden község 

polgármestere és az alakulóban lévő közbirtokosságok vezetői is keményen 

odarakták a vállukat. A 

2000-ből származó 1-es sz. törvény 26-os és 28-as cikkelyeit pontról pontra 

betartva folyamodtunk a bírósághoz, és az mindent helyén valónak talált, 

következésképpen meghozta jogerős döntését. A Csíki Magánjavak 

Közbirtokossági Egyesület újraalakult, és bejegyezték a bírósági nyilvántartóba. 

Ezt követően letettük a kászoni helyi bizottsághoz a 2800 hektárra a 

visszaigénylési kérést, azt a bizottság elfogadta, ezt követően a Megyei 

Földosztó Bizottság is jóváhagyta. Következhetett volna a kimérés.  

 

Megtámadott döntés 

 

A Hargita Megyei Földosztó Bizottság döntését támadta meg a Romsilva állami 

erdészet bákói kirendeltsége, olyan körülmények között, hogy a Hargita Megyei 

Földosztó Bizottságban benne volt a Romsilva Hargita megyei kirendeltsége. Ha 

később, 2014 után született is egy olyan legfelsőbb bírósági döntés, amely 

szerint a Romsilva megtámadhatja egy törvény által létrehozott földosztó 

bizottság döntését, ha rendellenességet észlel, de ez 2001-ben nem volt így. A 

bákói Romsilva kifogása a visszaadás ellen egy óriási csúsztatáson alapult. Az 

1946-ból származó 765-ös törvény hat paragrafuson keresztül írja le, hogy a 

Csíki Magánjavaknak visszaadja (románul: retrocedează în deplină proprietate) 

a vagyonát, majd a 7-ik paragrafusban létrehoz közületi kereskedelmi társaságot 

(regie comercială publică) a vagyon adminisztrálására. A szomszéd megye 

erdészei nem tesznek említést az első hat paragrafusról, ezt a hat paragrafust 

2001 óta minden intézmény és bíróság figyelmen kívül hagyta, és onnan kezdik, 

hogy az adminisztrátor volt a tulajdonos. A Csíki Magánjavak képviselői a 

bíróságon szépen, érthetően elmagyarázták a bákói Romsilvának, hogy a 

tulajdonos az egy, az adminisztrátor az más. Ők a vesztett per után fellebbeznek, 

az ügy a törvényszékre kerül. Itt ismételten, mind egy óvodásnak 

elmagyarázzák, hogy a 1946/765-ös sz. törvényben mi a különbség az 



adminisztrátor és a tulajdonos között. Természetesen itt is veszítenek, de 

fellebbeznek a Marosvásárhelyi Táblabíróságon, ahol a tárgyalásokon a 

földosztó bizottságot mint peres felet és a Csíki Magánjavakat, mint közbelépőt 

nem képviselte személyesen senki. Az ottani bíró urak, a törvény előírásait 

megszegve az indoklásban megállapították, hogy a Csíki Magánjavak 

létrehozása nem volt törvényes, mivel megkerültük a kereskedelmi társaságok, 

az alapítványok és egyesületek törvényét. (Ez tény, de nem szabad elfelejteni, 

hogy ilyen alapon az összes közbirtokosság megkerülte e két törvényt, annál az 

egyszerű oknál fogva, hogy ez a két törvény nem is került az útjába, mivelhogy 

az 2000/1-es sz. törvény alapján jöttek létre.)  

 

Vonjunk egyenleget! 

 

Egyik oldalon ott van a valamikori Csík-vármegye lakóit képviselő Csíki 

Magánjavak örökölt vagyona, egy jogerős, a létrejöttét megállapító bírósági 

végzés, és egy szintén jogerős, az arra egyetlen illetékesként elismert bíróság 

által hozott végzés, a Csíki Magánjavak jogfolytonosságára vonatkozóan. A 

másik oldalon egy erre sem fel nem kért, sem nem illetékes táblabíróság nem 

rendelkező (értsd: indokló) részben foglalt csúsztatáson alapuló eszmefuttatása. 

Mi történt ezután? Két bizottság és hozzávetőleg 25 bíró úgy hozta meg a 

döntését, hogy az ide vonatkozó két jogerős bírósági döntést nem vette 

figyelembe. A visszaadó 1946/765-ös sz. törvény első hat paragrafusát szintén 

figyelmen kívül hagyják, nem ismerik el velük kapcsolatosan az ítélt dolog 

erejét, viszont egy olyan bírósági indoklásba foglalt légből kapott ötletét igen, 

akinek nincs törvényes joga sem a bejegyeztetést, sem a jogfolytonosságot 

tárgyalni. (Már 1999-ben létezett az a törvény, amely kimondja, hogy az 

egyetlen bíróság, amely a jogfolytonosságot megállapíthatja, az ahová az illető 

egyesületet bejegyezték.) 

 

Folytonos versenyben 

 

Ettől önmagában nem is kellene szomorú lenni, hiszen mi, Csík népe folytonos 

versenyben vagyunk más kisebb vagy nagyobb közösségekkel és elfogadható, 

hogy ahol lehet, ott bent hagyják a könyöküket. Ez nem ajánlott, de bármilyen 

vetélkedésnek része és elvileg elfogadott. A szomorúság oka az, hogy ebben a 

versengésben folyamatosan szemben találtuk magunkat formálisan saját 

csapattársainkkal is. Remélhetőleg ez a jelenség nemzetközi porondon 

felszámolódik, és legalább azt fogjuk tudni, hogy kivel és ki ellen védjük az 

igazunkat.  

 
Biró Albin  


