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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

MÉG VÁRAT MAGÁRA A JOGERŐS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET A SEPSISZENTGYÖRGYI KOLLÉGIUM RESTITÚCIÓJA ÜGYÉBEN

Türelemjáték folyik a Mikó-perben

Szakértők szerint ha a román államé lett volna az ingatlan, nem kellett volna 1948-ban államosítani

A bukaresti legfelsőbb bíróság 
ismét elhalasztotta a jogerős 
ítélet kihirdetését a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégium 
restitúciós perében. 

 » KRÓNIKA

V árhatóan két hét múlva hirdet 
ítéletet a román legfelsőbb 
bíróság a hazai ingatlan-visz-

szaszolgáltatás leállása iskolapél-
dájának számító sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium restitúciós 
perében. Stelian Bodeanu, a bí-
róság szóvivője csütörtökön arról 
tájékoztatta az MTI-t, hogy újfent 
halasztottak, és a bírói testület ezút-
tal november 22-ére tűzte ki az ítélet 
kihirdetését. A csütörtöki volt az íté-
lethirdetés harmadik elnapolása.

A Székelyföld egyik legrango-
sabb iskolájaként számontartott 
tanintézet épületeit az 1948-as 
kommunista államosítás során 
a református egyháztól vették el. 
A román állam 2002-ben vissza-
szolgáltatta az ingatlanokat a refor-
mátus egyháznak. Később azonban 
egy feljelentés nyomán az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 
büntetőpert indított a visszaszol-

gáltatási kérelmet elbíráló bizott-
ság tagjai ellen, akiket 2014 novem-
berében jogerősen felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítéltek, az ingat-
lanokat pedig újra államosították. 
Az egyház újabb restitúciós kérését 
2016 májusában elutasította a res-
titúciós bizottság. Az elutasító ha-
tározat megsemmisítéséért indított 
perben első fokon eljáró brassói 

táblabíróság nem fogadta el az egy-
ház érveit. A legfelsőbb bíróság a 
Brassóban 2016 decemberében ho-
zott ítélet ellen benyújtott egyházi 
fellebbezés ügyében hirdet ítéletet.

Egyébként a bizottság és a bí-
róságok azt az érvet tekintették 
irányadónak, hogy az egyház álla-
mi támogatással, és közadakozás 
révén építette fel a visszaigényelt 

ingatlanokat, és mivel az adakozó 
magyar állam jogutódja Erdélyben 
a román állam, így az ingatlanok a 
román államot illetik meg. Veress 
Emőd egyetemi tanár, az egyház 
jogi képviselője azonban úgy lát-
ja: ha a román államé lett volna az 
ingatlan, nem kellett volna 1948-
ban államosítani. A bizottság és a 
bíróságok azt is a visszaszolgálta-
tás jogi akadályának tekintették, 
hogy a Székely Mikó Kollégiumot 
és az egyházak által visszaigényelt 
ingatlanok többségét a 19. és a 20. 
század fordulóján nem az egyhá-
zakra, hanem az egyházak belső 
struktúrájába tagozódó, önálló 
jogi személyiséggel nem rendelke-
ző tulajdonosra telekkönyvezték. 
A sepsiszentgyörgyi tanintézet tu-
lajdonosaként például az „Ev. Ref. 
Székely Mikó Kollégium” (Evangé-
liumi Református) bejegyzés került 
a telekkönyvbe. Veress Emőd sze-
rint azért történt ez így, mert a kora-
beli telekkönyvezési szokás szerint 
az ingatlan rendeltetését jelölték 
meg. A jogász azonban bemutatta 
a magyar igazságügyi minisztéri-
um 1911-ben hozott határozatát, 
amely éppen az ilyen telekkönyvi 
bejegyzéseknek az egyház javára 
történő átírását tette lehetővé.

 » Az egyház 
újabb restitúciós 
kérését 2016 
májusában eluta-
sította a restitú-
ciós bizottság. 
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 » MOLNÁR MELINDA

Négynapos örömünnepet ül a szé-
kelyudvarhelyi Tamási Áron Gim-

názium: van minek örülniük és amit 
ünnepelniük, hiszen az iskolában 
megfér egy helyen a tudás, a nevelés 
és a hit, ugyanakkor a 425. évfordulóra 
megújult az iskolaépület – összegzett 
Laczkó György igazgató. A taninté-
zet sokszínűségét mutatja a szerdától 
szombatig tartó tematikus rendez-
vénysorozat, akárcsak az iskola ün-
nepi kiadványai. A legkisebb diákok 
csütörtökön  énekszóval kívántak 
újabb évszázadokat az alma mater-
nek, a rendezvényen megnyitották 
a diákok Iskolánk régen és ma című 
kiállítását. Az ünnepség keretében 
mécsesekkel vonultak a kisdiákok és 
szüleik a felújított iskolaépület elé, 
áldj meg minket, Úristen! – visszhan-
gozták a falak az elemisták ünnepkö-
szöntő dallamait. A jubileumi rendez-
vénysorozat idején sokan látogatják 

az egykori diák, Könczey Elemér kari-
katuristának, lapunk munkatársának 
a kiállítását. Elkészültek az ünnepi 
kiadványok is, amelyek szerzői ko-
rábbi és mai tanárok, versben illetve 
prózában alkotó véndiákok: többek 
közt Farkas Árpád, Dávid Gyula, Mol-
nos Lajos, Éltető József, Cseke Péter, 
Fábián Lajos, Szakács István Péter. A 
425 éves Tamási Áron Gimnázium épü-
letei címmel látott napvilágot egy mű-
vészettörténeti ismertető. A Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet a jubileumra 
facsimile kiadásban (az eredeti mű 
teljes mása) jelentette meg az Album 
Gymnasii-t és a Székelyudvarhelyi 
kódexet. A díszdobozos kiadványokat 
szombat délután három órától ismer-
hetik meg az érdeklődők a városháza 
Szent István-termében. Az udvarhelyi 
iskolát Vásárhelyi Gergely jezsuita 
szerzetes alapította 1593-ban, fenn-
tartója 1773-ig a jezsuita rend volt. Az 
1948-as államosításig a római katoli-
kus egyház működtette. 

Örömünnepet ül a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium

Az iskola egykori diákjának, Könczey Elemér karikaturistának nyílt kiállítása a jubiláló tanintézetben 
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