
6 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Bár Erdély egyes vidékein 1918 őszétől kezdődően -  a „forradalmi 
helyzetnek” megfelelően -  az erdőket gyakran „uratlan jószágaként 
pusztították, találunk erre ellenkező példát is.299

Netus község (Nagy-Küküllő m.) még 1918-ban rendkívüli 
fahasználati kérelemmel folyamodott az erdészeti (al)bizottsághoz. 
Ekkor három évi vágás kihasználását, előrehozott kitermelését 
engedélyezték. 1918. december 10-én az erdészeti albizottság, ismét 
tűzifanyerés céljából, engedélyezett rendkívüli fahasználatot; a korábbi 
vágásokban visszamaradt tölgytörzseket lehetett kivágni. És végül 1919. 
november 22-én kaptak újabb fakitermelési engedélyt, ezúttal jegyzői lak 
építésére -  és már román pecséttel, román hivatalmegjelöléssel, más 
alispánnal, de még magyar nyelven.

Mindebből látható, hogy Nagy-Küküllő megyében az átmenet az új 
ország rendjébe az erdészeket illetően folyamatos volt. Igaz, ekkor még 
jórészt a hűségeskük és főleg pedig a földreform előtt vagyunk.

Bár a szászok az 1918 őszi-téli mozgolódások idején végül kiálltak 
Erdély Romániához történő csatolása mellett, Ju talm ul” mégis ugyanazt 
kapták, mint a magyarok „büntetésül” Az 1921-es román földreform 
ugyanis nemcsak a Csíki Magánjavak állami kisajátításáról 
intézkedett,300 hanem a szász hétbírák erdejének elvételéről is. Ilyen 
módon tehát a román állam a Szászföldön is fokozatosan teret nyert. 
Ugyancsak nem hagyták érintetlenül a szász községek erdőit sem, 
különösen ott nem, ahol a szomszédságban román település volt.

SEBESS Dénes adatai szerint a Szászföldön 227 községnek volt 
1 182 713 k. hold (680 651 ha) földje, amelyből 446 982 kh (257 238 ha) 
képezett községi vagyont (37,79%). Ennek az esetleges szétdúlása -  
vélte SEBESS -  a szászság életfeltételeit szünteti meg.301 Hiszen éppen 
ennek a nagy közvagyonnak tudható be, hogy a szászok között mind a 
„proletariátus”, mind a nagybirtokos osztály hiányzik.

Róbert RÖSLER közelmúltban megjelent könyvében egyébként a 
következő adatokat közli:302 az összesen 1 090 967 hektárnyi föld 
tulajdonviszonyát megváltoztatható reformból 806 781 hektár (74%) 
esett Erdélyre. A Szászföldre vonatkozó adatokat nem hozza, de 
kimutatja, hogy az agrárreform Erdély összterületének 22%-át érintette, 
míg Bukovinában csak 4%-ot, a Regátban pedig 9%-ot. Az erdélyi
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földreform kiterjedtebb voltát pedig nem nemzetiségi, hanem egyszerű, 
„számszaki” módon magyarázza: tudniillik a régi Magyarországon nem 
hektárban, hanem kát. holdban számoltak. Ebből következően a 
birtokhatárok meghatározásakor már kisebb területeket is kisajátítottak, 
mint az ugyanakkora számszerű nagyságú, de hektárban megadott regáti 
részeken.

A most vizsgált területből a második bécsi döntés csak Beszterce 
vidékét adta vissza Magyarországnak. Besztercén 1940-ben 
visszaállították az erdőigazgatóságot, amelyen belül a besztercei 
erdőfelügyelőség is elkezdte működését.303 (Lásd a 28. fénykép- 
mellékletet.)

Rudolf RÖSLER előbb idézett történeti feldolgozásában megemlíti, 
hogy a II. világháború idején Eszak-Erdélyből németországi 
erdőgazdasági munkára hurcoltak román nemzetiségű polgári 
személyeket. Igaz -  miként írja -  , ennek a részletei még nem feltár
tak.304 Mi ennek levéltári nyomára nem akadtunk. Az viszont tény, hogy 
az észak-erdélyi szászok 1944 őszén a közeledő front elől tömegesen 
menekültek nyugatra.

A második világháború után a szászföldi erdők is fokozatosan 
államerdészeti kezelésbe, majd 1948-ban pedig állami tulajdonba 
kerültek. így a jellegzetes, elsősorban községi tulajdonban lévő erdőkben 
folytatott gazdálkodás is átalakult, belesimult az egész országra jellemző 
állami erdőgazdálkodásba.
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