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MŰHELYRománia két világháború közötti 
agrárpo litiká ja

A trianoni békeszerződéssel Romániának juttatott 
területen nem vezették be azt a magánjogi jogrendet, 
amely a háború előtti ország területén hatályban volt. A 
Román Királyság e mellett más részekkel is gyara
podott, ahol hasonlóan alakult a jogi szabályozás.1 
Ennek eredményeként egy időben hat különböző 
magánjogi jogrend élt egymás mellett. Az alkotmány 
137. §-a segítségével úgy rendezték ezt a helyzetet, 
hogy az ellentmondó szabályokat kivették az „örökölt” 
normarendszerekből, de az eltérő magánjogok egymás 
mellett élését meghagyták.2

A második bécsi döntést követően a jogpolitikai ren
delkezésekkel kapcsolatos „bonyodalmak” folytatód
tak. Ennek oka az volt, hogy új határvonalak születtek, 
és ismét impériumváltás következett be, merőben ellen
tétes társadalompolitikai, illetve -  ehhez kapcsolódóan 
-  gazdaságpolitikai célokkal. Az észak-erdélyi terület 
Magyarországhoz visszakerülve mind a gazdaság-, 
mind a társadalompolitika terén reintegrációs kísérletek 
terepévé vált, amelyek több-kevesebb sikerrel mentek 
végbe. E próbálkozások korántsem voltak feszültség- 
mentesek, hiszen a főhatalom számos más eszköz mel
lett a magánjog szabályozásában rejlő lehetőségeket is 
kihasználta. Mindezt abból a célból tette, hogy Észak- 
Erdélyt visszaillessze a trianoni ország gazdasági és tár
sadalmi vérkeringésébe.

A magánjog számos vizsgálati szemszöget kínál az 
említett törekvés megvilágításához a tárgyalt időszak
ban, de szeretnénk ebből a polgárjog egyik szeletét is 
tartalmazó, annak természetéből adódóan speciális 
területét, az agrárjogot kiemelni. Ez szorosan összefügg 
a gazdaságtörténettel, mivel a gazdaság egyik leg
fontosabb irányító eszköze az állam részéről éppen a 
jog. A szakpolitika ezen a „szűrőn” át kristályosítja ki 
rendezőelveit, világlátási módját. Különösen nagy 
jelentőséggel bír mindez Erdély, illetve Észak-Erdély 
területén, mert a társadalom többségének a megélhetése 
a mezőgazdaságból származott, így mind a román, 
mind a magyar kormányzat a prioritások között kezelte 
ezt a kérdést.

Ennek a meglehetősen bonyolult, etnikai alapú, 
etatista gazdaságpolitikán nyugvó jogtörténeti korszak-

Hőrcsik Lajos Kálmán

Az 1921 -es román 
földtörvényre adott 
jogalkotási válasz 
Eszak-Erdélyben

nak az egyik plasztikus lenyomatát az agráriummal 
kapcsolatos rendelkezések végigkövetése nyújtja.

Ennek kiindulópontja az, hogy a Román királyság
nak a magánjogi normarendszerek egymás mellett élése 
miatt nem volt egységes földbirtoktörvénye, területén 
eltérő tartalmú agrártörvényeket iktattak hatályba.3 A 
román törvényalkotók tehát a földbirtokrendezéssel 
alkották meg azt a normarendszert, amely a revíziót 
követően a magyar jogi szabályozás kiindulópontja lett.

A román törvényalkotó hatalom -  területi értelem
ben vett -  „fragmentális” kodifikációjának egyik moz- 
gatórúgója az volt, hogy az első világégés végén az ún.

K a t e g ó r i a

( h o l d ) '

Ö s s z e s
m e z ő g a z d a s á g i  

t e r ü l e t  ( h o ld )

A z  ö s s z e s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t b ő l

m a g y a r n é m e t r o m á n

a n y a n y e l v ű  t u l a j d o n o s  k e z é n  v a n

% h o ld % h o ld % h o ld
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1 0 - 5 0 1 3 8 4  8 6 0 2 7 ,4 3 7 9 5 2 4 1 2 ,2 1 6 9 5 7 5 6 0 ,4 8 3 5  761

5 0 - 1 0 0 5 2 4 8 7 3 8 ,5 2 0 1 8 7 1 5 ,4 8 0 7 5 4 6 ,1 2 4 2 2 5

1 0 0 - 2 0 0 1 4 2 8 3 1 7 0 .6 1 0 0 8 1 2 6 .6 0 9 4 2 3 2 2 ,8 3 2  5 9 6

2 0 0 - 3 0 0 9 4  8 2 6 7 5 ,7 7 1 7 8 9 7 .5 0 7 1 4 7 1 6 .8 1 5  8 9 0

3 0 0 - 5 0 0 1 3 0 4 4 8 85 .1 I I I  0 0 6 4 ,0 0 5 3 7 6 1 0 ,9 1 4 0 6 6

5 0 0  f e le t t 2 0 4 3 6 4 8 8 ,0 1 8 0  0 0 3 3 ,8 7 7 2 5 8 ,0 2 1 6 6 3 6
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A földtulajdon és a nemzetiségek (I9I6)5
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Ókirályság olyan országrészekkel bővült, amelyeknek a 
társadalmi, gazdasági fejlettsége eltérő volt.

Másodsorban, a különböző fejlettség mellett, az 
újonnan csatlakozott Erdélyben6 a nem román 
etnikumú tulajdonosi réteg birtoknagysága is eltérő volt 
a román nemzetiséghez tartozóéktói. A román tulaj
donosi réteg 100 hold birtoknagyságig a földek 66,2%- 
át tulajdonolta, míg a magyarok és a németek 24,8, 
illetve 9%-át. Ez az arány teljesen más a 100 hold felet
ti földrészleteken: 13 ,8-81 -  5,2%. Számarányukhoz 
mérten felülreprezentáltak voltak az egykori bevett 
nemzetek tagjai 100 hold felett, mert közel 86%-ban ők 
bírták azokat.7 Mindazonáltal emellett igaz az is, hogy 
a nemzetiségi birtoktulajdonosi megoszlás 100 hold 
alatt nagyjából tükrözte az etnikai arányokat.8 Az 1921. 
évi új román földtörvény egyik célkitűzése ebből 
következően az volt, hogy megváltoztassa az elmúlt év
századok birtokrendszerét abban a tulajdonosi szeg
mensben is, ahol számára az kedvezőtlen volt.

Ez a két tényező -  az eltérő magánjogi jogrend és 
birtoknagyság-struktúra -  megkönnyítette a törvény
hozó hatalom számára a diszkriminatív jogalkotást. A 
korabeli román jogász -  főképp erdélyi eredetű -  
közvélemény előszeretettel hivatkozott a gyulafehérvá
ri, 1918. december elsején tartott nemzetgyűlés hatá
rozatára,9 mint jogforrásra, pedig az élet más területén 
az ókirálysági és az erdélyi román szellemi elit 
összetűzésbe került egymással. Itt mondták ki -  még a 
területi foglalások előtt -  a radikális agrárreformot.

Ennek következtében a román földtörvény adta bir
toknagyság határozta meg a magyar birtokos tár
sadalom számára a megtartható földterület nagyságá
nak maximumát. A Romániához csatolt területre 
egyébként sem volt jellemző a nagybirtok, amelyek 
mind nagyságban, mind számarányban összehason
líthatatlanul kisebbek voltak Magyarország más terüle
tein meglevő nagybirtoktesteknél. A nagybirtokok dön
tően a Bánátban és a Partium területén feküdtek, a 
történeti Erdélyben a 100 hold fölötti birtok jobbára 
alapítványok, egyházak vagy közbirtokosságok kezén 
volt, jelentős részben erdőbirtokok formájában.10

A 100 hold feletti földek aránya az összes mezőgaz
daságilag hasznosítható területhez képest 14,2% 
volt,11 így hiába volt a birtokstruktúra ezen szegmen
sében 86,2%-ban felülreprezentált a magyar és a né
met népesség a saját számarányához képest, a kisbir- 
tokok nagy aránya miatt a magyar kis- és középtulaj
donosi réteg megtarthatta földjeit. Ez a tény nagy 
jelentőséggel bírt a magyar etnikum szempontjából.

Ebben a kérdésben Szász Pálnak, az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület munkatársának véleménye érde
mel figyelmet: „Látom a magyar gazdatársadalomnak 
nemzetfenntartó erejét és képességét. Legyünk tisz
tában azzal, hogy az itt élő magyarság döntő többsége 
földmíves, tehát nemcsak a szaporulat szempontjából 
jelentik a nemzeti alapot, hanem vagyonikig is. A több 
milliárd lejt kitevő nemzeti vagyont a föld alkotja és 
csak az biztos, ami a talpunk alatt van. Aki tehát a

__nemzeti vagyon felett rendelkezik, az viselje a terheket
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is. Mindenkinek a tudatában kell lennie annak, hogy a 
magyar jövő a kisgazda kezében van letéve. Tehát a 
jövőért a felelősség a kisgazdatársadalmat terheli.”12 
(Kiemelés tőlem -  H. L. K.)

Ez a folyamat azonban csak a „végső felvonás” volt, 
mivel már a háborút megelőzően a román bankélet 
hathatós támogatást nyújtott kölcsönök formájában a 
románságnak.13

A földreform passzusait tekintve célszerű megkülön
böztetni az egyes gazdasági társaságok, illetve egyéb 
társulási formák ingatlanvagyonát a természetes szemé
lyek tulajdonában levőkétől.14 Az első esetben a külön
böző jogi formájú gazdasági társaságok vagyonára és 
az egyházi, alapítványi vagy speciális itteni körülmé
nyek adta közbirtokosságokra, illetve ezeken belül az 
erre a területre jellemző ún. közjavakra kell gondol
nunk.1’’

Az első román agrárrendelet, amelyet az Erdélyi 
Román Nemzeti Tanács 1919. augusztus 12-én, 
3911/1919. szám alatt hozott -  ezt a román király 1919. 
szeptember 10-én erősítette meg -  még kifejezetten 
kivette az összes határőrvidéki ezred közvagyonát az 
agrárreform, azaz a tulajdonképpeni kisajátítás alól. A 
törvény 2. §- a ezt mondja ki: „Nem fognak e kategóriá
ba tartozni, és az e pontban foglalt intézkedések alapján 
nem lesznek kisajátíthatok a politikai közösségek erdői, 
hegyei és községi legelői, továbbá az 1898. évi XIX. 
számú magyar törvénycikk 1. szakaszának b, c, és d, 
pontjaiban körülírt közbirtokosságok. Úgyszintén a volt 
határőrvidéki ezredek vagyonközösségének hasonló 
birtokai.”16 A rendelkezés végrehajtására előtt, 1921. 
július 30-án azonban meghozták a végleges 
agrártörvényt. Ez két részből állt, az első a kisajátítás, 
míg a második a birtokbahelyezés szabályait tartalmaz
ta. A kisajátítás célját a törvény igen tágan írta körül, 
így az nagy mozgásteret biztosított a végrehajtó hata
lom részére. Mindösszesen csak a volt naszódi II. 
román határezred vagyona részére adott teljes 
mentességet.17 Kisajátítani rendelte részint az ún. Csíki 
Magánjavakat,18 de -  az előbb említett -  hasonló ere
detű Naszódvidéki Közalapokat érintetlenül hagyták.19

„A többi határőrezredi vagyonról külön nem 
intézkedvén, azok a törvény egyéb rendelkezéseivel a 
kisajátítás alá kerülő objectumok között hagyattatnak 
meg.”20 A törvény tehát a román javakat előzetes állá
suk ellenére magánjogi helyzetűnek ismerte el, míg 
ugyanezt a székelyekével nem tette meg. Ez utóbbiakat 
a végrehajtás során egyszerűen a román népesség 
között felosztották vagy a román állam részére juttat
ták.21

Az erdélyi törvény 6. §-ának a) pontja teljes 
egészében kisajátította mindazokat a falusi birtokokat 
és városi kültelkeket, amelyek valamilyen közérdekű 
célt szolgáló jogi személy tulajdonát képezték, így 
főleg a magyar és szász történelmi egyházak oktatást 
szolgáló birtokait, s többek között olyan intézményeket 
is, mint az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület algyó- 
gyi földműves iskolája. A román hatalom tehát ily 
módon jogi állásukon keresztül elválasztotta az
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ugyanolyan státusú javakat nemzetiségi birtokosok 
szerint, így ezekből a magyar tulajdonú ingatlanokból 
34 146 hold került kisajátításra.

Kisajátították a római katolikus egyház birtokainak 
95%-át, a református egyház birtokainak pedig 45%-át. 
A kisajátítás alá eső egyházi vagyon 92,8%-a volt ma
gyar egyházi tulajdonban. Az ugyanerre a sorsa jutó 
közbirtokvagyon 79,7%-a volt magyar tulajdon.22

így a magyar etnikum szemszögéből a magánszemé
lyek földtulajdonlása döntő mértékben vált dominánssá 
a magyar tulajdonú jogi személyekével szemben.

Ezzel szemben a Regátban 1902-ben 13,9 millió 
hold termőföldből 6,95 millió hold 44 108 tulajdonos 
kezén volt (50%), miközben 6,95 millió holdon volt 
kénytelen osztozni a maradék egymillió tulajdonos.22 
Nem véletlen, hogy éppen Romániában tört ki Európa 
utolsó, a feudalizmus korai szakaszára jellemző 
jacquerie-tipusú felkelés.

Részint ezek lehettek azok a különbségek, amelyek 
miatt nem volt meg a politikai akarat Nagy-Romá- 
niában az egységes magánjogi rendszer bevezetésére. 
Ebből következően a mezőgazdaság kérdését sem 
egységes földtörvénnyel rendezték, ezért is jelent meg 
1921-ben forma szerint négy.24

Célszerű témánk szempontjából a két legfontosabbat 
kiemelni és összehasonlítani a jobb megértés szem
pontjából. Az erdélyi és a regáti törvényeket egymás 
mellé helyezve látható, hogy a regáti törvény meghatá
rozta az összes kisajátítható földbirtok mennyiségének 
felső határát, amelyet 2 millió hektárban, azaz 3,47 mil
lió holdban állapított meg. Ez azonban nem jelentett 
automatikus kisajátítást, mert nem szabták meg kógens 
normával a kézben maradó birtok felső határát, így az 
nem volt automatikus. E rendelkezés lényegében azon 
tulajdonosi kör birtokait vonta el, akiknek minimum 
100 hektárnyi (173,77 holdnyi) földbirtokuk volt. 
(Megjegyzendő, hogy ekkor még nem vezették be a te
lekkönyv intézményét, így a szubjektivitás nagy 
szerepet játszott.) Ezzel ellentétben a tulajdonosnál 
maradó földterület felső határa Erdélyben 50, illetve 
hegy- és dombvidéken 100 hold volt, míg az ókirály
sági területen az előbb említett „törvényi fellazítással" 
100 hektár (173,77 hold).

A patronátusi jogok kérdését is úgy rendezték, hogy 
tehermentesítve legyenek a törvénnyel helyzetbe hozott 
rétegek. Az ingatlannal egybekötött patronátusi és dolo
gi terhek a kisajátított rész arányában az államra szálltak 
át, így azok nem hárultak át az új tulajdonosokra. A 
kegyúri terhek ezzel megszűntek, korabeli kifejezéssel 
élve „szekularizáltattak".

Az erdélyi törvény államilag „elvonta" az 1885 után 
végzett telepítések során keletkezett ingatlanokat is, így 
eredménytelen volt a magyar kormányzat egykori 
telepítési akciója. Ez formailag azt tette lehetővé, hogy 
a tulajdonfenntartással bejegyzett ingatlanok nem 
voltak átírva a telepesek nevére az impériumváltás pil
lanatában. Ennek megfelelően nem a természetes 
személyek földbirtokát, hanem -  tegyük hozzá, teljesen 
jogszerűen -  egykori magyar állami földeket vezettek

át román állami tulajdonba. A telepesek egy része azon
ban jogokat is szerzett, amelyeket a román állam két
ségbe vont. Ez az indoka annak, hogy az e tárgyban 
szövegezett magyar petíciónak a Nemzetek Szövetsége 
helyt adott, amit alátámaszt az a tény is, hogy a román 
kormányzat kénytelen volt anyagi kompenzációt 
fizetni. Ez utóbbi rendelkezés a Regátban azért nem 
érintett hátrányosan senkit, mert itt azonnal átkerült a 
tulajdonjog a tulajdonos kezébe.

Mint említettük, a törvény második része a kárta
lanítás kérdését rendezte. Minden jogrendszerben a jog- 
egyenlőség alapelvén nyugszik a meg nem külön- 
böztetés követelménye. Ez a fontos tétel a román alkot
mányban is megtalálható volt. Az alkotmány 7. §-a ren
delkezett erről: „Romániában a hitbeli, vallási és 
felekezeti különbség, a faji és nyelvi különbség nem 
lehet akadálya a polgári és politikai jogok megszer
zésének és gyakorlásának."25 Ebből a passzusból 
következik a nemzetiségekhez tartozó egyének egyen
lősége is.26 A kisajátítás normáinak gyakorlásánál 
hangsúlyozottan igaznak kellett volna ennek lennie.

Érdekes jogtörténeti tény, hogy a kisajátításról szóló 
magyar 1881:41. törvény hatályban maradt. 
Mindemellett a normakontroll lehetősége is fennállt, 
azaz a kisajátítási és földmérési ügyekben hozott 
határozatok elleni jogorvoslati kérelmek a fellebbviteli 
bíróságok hatáskörébe tartoztak, sőt korábban a 
kérelmek elbírálására külön agrárbizottság is fennállt. 
Ezt egészítette ki az ún. közjó érdekében történő 
kisajátításokért járó kártalanítási összegekről szóló 
törvény. Ennek értelmében a kártalanítási összeg a 
kisajátító hatóság részéről akkor volt rendezve, ha az 
összeget a Letétpénztárnái letétbe helyezték, és ezt a 
Monitorul Oficialban kihirdették.27

A valóság azonban más képet mutatott. A kisajátítás 
egyik nagyon sérelmes oldala az ingatlan becsértéké
nek meghatározása volt. A kisajátított földek értékét 
holdanként, a földek osztályozása és minősége szerint 
állapították meg. A kisajátítási ellenérték megha
tározásánál számba vettek minden olyan tényezőt, 
amely alkalmas volt annak megállapítására. Ilyen volt 
például a szomszéd településen az 1913-as évben 
kialakult vételár, a szokásos haszonbérösszegek, a 
hitelintézetek által becsült érték, a holdankénti tiszta 
jövedelem, a föld minőségének szakértő által becsült 
értéke, a földadó, vagy bármilyen más, 1913-ig vissza
menő adat. Az értékbecslést lejben végezték el. Az 
értékmegállapításban egyenlőnek fogadták el a lejt és a 
koronát úgy, hogy nem vették figyelembe a korona 
1913 és 1921 közötti inflációját, -  amely különösen 
1919-ben gyorsult fel - ,  s így nem történt meg a birto
kok értékének valorizációja.28 A törvény leszögezte, 
hogy a becsérték semmiképpen sem lehet magasabb, 
mint az 1913-as évbelié. Az okok között a nemzeti ki
sebbséghez tartozó birtokosok hátrányos megkülönböz
tetésének céljából az 1913-as év legalacsonyabban 
alakuló árait kell keresnünk.

A törvény által említett értékmegállapító eszközök 
így mind jelentéktelenné váltak azzal a ténnyel, hogy a
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békeévekre jellemző becsérték lett az irányadó. Abban 
az esetben pedig, ha az ingatlanokat megterhelték, a já
rásbíróság. mint telekkönyvi hatóság, az egész kisa
játítási összeget visszatartotta, és elrendelte a köve
telések sorrendjének megállapítását. Ebben a kérdésben 
a szubjektív szempontok ismét szerepet kaptak.

A törvény eredetileg magánbankok bevonásával 
kívánta a problémát rendezni, de végül állami 
kötvények útján oldotta meg a kérdést. Ezek 50 éves 
lejáratú. 5%-kal kamatozó kötvények voltak. Kivételes 
esetben készpénes kártalanításra is lehetőség nyílt, de 
ez szigorúan csak magánszemélyek esetében állt mód
jában a végrehajtó hatalomnak, ami még több korrup
ciós lehetőséget adott a hivatalnokok számára. A jogi 
személyek, mint például az egyházak és az alapítvá
nyok, csak államkötvényhez juthattak.

Kártalanításként állampapírokat kapott a földtulaj
donos. de a kártalanítás mértékét a békebeli, 1913-as 
adatok alapján állapították meg. Ez a két jogi megoldás 
volt talán a legsérelmesebb, amely a kisajátításra került 
erdélyi földrészletek tulajdonosait érte. Már csak azért 
is, mert az ókirálysági országrészre nézve más érték- 
becslési alapot határozott meg a törvényhozó, mivel ott 
az 1917 utáni évek forgalmi adatai voltak irányadóak. 
A földek megváltási árát az 1917 utáni évek átlagos 
árából számították ki. míg Erdélyben az 1908-1913-as 
évek áraiból, ami a háború utáni infláció miatt a 
tényleges érték alig 5%-át tette ki. így ez nem kisajátí
tásként. hanem elkobzásként volt értelmezhető. 1921 
júniusában egy aranykorona 50 papírkoronát ért.29

Nem kaptak méltányos kárpótlást azok a birtokosok 
sem. akik Magyarországra költöztek, azaz optáltak.30 
Ez 286 optáns birtokos közel 600 ezer hold földjét 
jelentette, amelynek a forgalmi értéke 165-220 millió 
pengő volt. Maga Bethlen István és felesége is érintett 
volt a dologban mintegy 10 ezer holddal.31

A magyar kormány 1923-ban. majd 1927-ben a 
Nemzetek Szövetsége Tanácsa elé terjesztette az op- 
tánsügyet. amely azonban román-magyar tárgyalásokat 
javasolt. Ezek nem vezettek eredményre, míg végül az
1929 novemberétől zajló nemzetközi konferencián
1930 januárjában olyan megoldás született, amely az 
optánskérdést összekapcsolta Magyarország jóvátételé
nek kérdésével. A győztes hatalmak az antagonisztikus 
véleménykülönbséget úgy oldották fel, hogy kompro
misszumos megoldásként a párizsi egyezményben 
Olaszország kezdeményezésére felállították az Agrár
alapot, amely átvette a kisantant államok alperesi sze
repkörét az agrárperekben. Ez az intézmény teljesen új 
volt az akkori nemzetközi jogban.

Az intézmény felállításával lezárták Románia és Ma
gyarország reménytelen és eldöntetlen vitáját az op- 
tánsügyben, megkerülték a szuverenitásukra féltékeny 
utódállamok érzékenységét, idegen, az utódállamoktól 
részben független pénzalapot teremtettek a magyar 
állampolgárok kártérítési igényeinek kielégítésére.32

A magyar állampolgárok igényeit az Agráralapban 
létrehozott pénztőke jövedelméből kívánták biztosítani. 

.Erre a célra Romániának, Csehszlovákiának és

Jugoszláviának 1931-től 1944-ig „helyi kártalanítás" 
címén évi járulékot kellett befizetnie.33 Egyben azok a 
hitelező hatalmak, amelyeknek Magyarország 1930. 
július 1-jétől 1943-ig jóvátétellel tartozott volna, 
lemondtak az alap javára. Ugyancsak erre a célra kíván
ták átutalni a Magyarország által a különleges pénzügyi 
követelésekre 1944-től nekik befizetendő évi 13,5 mil
lió aranykorona egy részét. A hitelező hatalmak vál
lalták, hogy 1930. április 1-jétől 1966. április 1-jéigévi 
járulékot fizetnek, amelynek összege megegyezik a 
Bulgáriától számukra befolyó jóvátételi összeggel. 
További források azok a befizetések voltak, amelyeket 
Nagy-Britannia, Franciaország, illetve Olaszország vál
lalt 1931-től kezdve.34 Az Agráralap 1943-ig csak ka
matozó kötvényeket bocsátott volna ki, amelyek tör
lesztése csak 1944-ben indult volna meg, s 1966-ig tar
tott volna, évenként növekvő részletekben.3''

Magyarországon sok kritika érte a kormányt, amiért 
Hágában, illetve Párizsban belement abba, hogy részt 
vállaljon az optánsok kártérítésében, és ebből a célból a 
jóvátételen felüli fizetéseket vállalt.36

A példákból jól látható, hogy a Regátban elsősorban 
szociális szempontok, míg Erdélyben nagyrészt a 
„nemzetiségi igazságtétel” vezérelte a törvényalkotó
kat. Egyes becslések szerint a kisajátítás alá eső 
területek 86%-a volt magyar tulajdonban, a földosztás
ból azonban csak 10%-uk részesedett.37 A későbbi 
Észak-Erdély területén a kiosztott földrészletek csak 
27,1%-a került magyar tulajdonba, míg a magyarok 
számaránya 51.4% volt.38

A törvény második része a birtokba helyezés 
szabályait taglalta, s részletesen meghatározta azt a sor
rendet. amelyben a földművelők, a cselédek és munká
sok földdel való ellátása történt.39 Nem részesülhettek 
sem földbirtokban, sem haszonbérben azok, akik bírói 
ítélet útján megállapított árulást követtek el a román 
állammal szemben, a román katonaszökevények, azok, 
akik a román katonai behívóparancsnak nem engedel
meskedtek, továbbá az elmebajosok, illetve akik gyám
ság vagy gondnokság alatt álltak, s végül azok. akiket a 
megyei bizottság %-es szótöbbséggel arra érdemtelennek 
talált. Ezen felül bizonyos személyi okok folytán meg is 
lehetett fosztani a birtokost a neki juttatott földrészlettől. 
Az ingatlanok elidegenítés tekintetében nem álltak korlá
tozás alatt, de -  az alkotmánnyal összhangban -  azokat 
természetesen csak román állampolgárságú és föld
műveléssel foglalkozó személynek lehetett juttatni.411

Az eljárási normák számbavétele is haszonnal járt. A 
kisajátítási eljárással megbízott közigazgatási hatósá
gok sorában ott volt az agrárkomité, valamint a megyei 
és a járási kisajátító bizottság. Az agrárkomité a 
törvény végrehajtásának legfontosabb szerve volt, igaz
gatta és ellenőrizte a kisajátítást, a birtokbahelyezést, a 
közbirtokok létesítését, a közbeeső időben pedig a föld 
bérletbe adását. A megyei kisajátítási bizottság első 
fokon határozta meg a kisajátított föld és a rajta levő 
épületek értékét. Legfelső fokon döntött a járási bírósá
gok határozatai ellen beadott fellebbezésekről is. 
Határozatait a Monitorul Opcióiban és a helyi lapok



egyikében közzé kellett tenni. A járási kisajátítási bi
zottság első fokon ítélkezett a birtokjogi állapot, a terje
delem és a kisajátítandó rész megválasztásáról. Össze
gyűjtötte a szükséges adatokat a kisajátított művelhető 
föld értékének megállapítására, az erdők, szőlők, min
denfajta ültetvények, építmények, művelhetetlen föld 
stb. értékének becslésére, illetőleg a kiegészítésre 
szoruló földrészlethez szükséges föld kiterjedését 
állapította meg.

Levonva a konzekvenciát, megállapítható, hogy a 
magyar birtokos társadalomban a földnélküli vagy tör
pebirtokos rétegbeliek száma megnőtt, mivel az amúgy 
is csekély számú nagybirtokos és nagygazda elvesztette 
földtulajdonát, illetve annak jelentős részét, így több
ségük nincstelenné, kisbirtokossá vagy középbir
tokossá vált. A liberálisok által jegyzett földtörvény két 
célt szolgált: az egyik a paraszti tömegek feszült
ségének levezetése, a másik a nemzetiségek gazdasági 
meggyengítése volt.

Érdekes eredményekkel jár a törvényalkotók munkája 
nyomán előálló társadalmi változások vizsgálata. Ennek 
egyik eszköze az ország szektorális megoszlásának át
tekintése a két világháború közötti időszakban. Az 1940 
és 1945 közötti Észak-Erdély lakosságának az 1910-es 
adatok szerint 69,6%-a dolgozott mezőgazdaságban. 
Ugyanez az arány 1910-ben a trianoni területeken, 
Budapest nélkül: 65% 41 A mezőgazdaság és a kertészet 
keresőinek több mint egyharmada önálló, valamivel több 
mint egynegyede segítő családtag volt, gazdasági cseléd
ként kevesebb mint egytizedük dolgozott.42

Ezek az arányok 1930-ra módosultak. Magyar- 
országon 1930-ban a népességnek már csak 53,1%-a

őstermelő,42 míg a visszacsatolt területek esetében 
75.8%-a, tehát Észak-Erdélyben 1910-hez képest 6,2%- 
os növekedés látható.44 Ez az arány Erdélyben 77%-os, 
ami a partiumi és a bánáti területekhez képest is rosz- 
szabb, igaz ezt árnyalja az a tény, hogy az egykori ma
gyar területekről származó 200 ezer menekült döntően 
nem a paraszti népességből került ki. Ugyanakkor 
Románia teljes területén a népesség 78,2%-a élt mező- 
gazdaságból; mindebben a földtörvény hatása is érez
hető.

Végezetül leszögezhető az a tény. hogy Erdélyben 
növekedett a mezőgazdaságból élők aránya, így ebből a 
szempontból a két világháború között távolodott az 
egykori „anyaországtól”.4-'’ Ez a tény azonban mást és 
mást jelentett a Romániának juttatott terület egyes 
részein. A székelyföldi kedvezőtlen folyamatok mellett 
sok helyütt gazdasági fellendülést hozott a keleti piac 
„megnyílása.” Kirajzolódott tehát az észak-erdélyi gaz
dasági potenciál humánerőforrás-specifikuma, mely a 
mezőgazdaságból élő kis egzisztenciák felülreprezen- 
táltságát mutatta.

A második bécsi döntés következtében visszatérő 
területen aztán „újra fordult a kocka". A magyarság 
ismét domináns helyzetbe került. Kísérlet történt a rein- 
tegrációra, és a magyar kormányzat megkísérelt 
megfelelő megoldást találni a problémákra. Ekkor 
azonban központosító törekvései miatt szembetalálta 
magát nemcsak a románsággal, hanem a két 
világháború között az önszerveződés terén jelentős 
eredményeket elkönyvelni képes magyar birtokos tár
sadalom véleményével is. Ez a tény azonban merőben 
új helyzetet teremtett.
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