
ADA TOK AZ 1945-ÖS FÖLDREFORMHOZ HÁROMSZÉK MEGYÉBEN 

CSEREY ZOLTÁN-KOZÁK ALBERT 

A romániai parasztság hosszú évszázados harcának egyik leg'lüemel

kedőbb eseménye az 1945-ös földreform volt, a Román KommunJisrtJa Párt 

e1vszerű politikája állandóan felszínen tarttotta a szegénypa.r>asZJtság leg~ 

égetöbb kérdésének, a :JiöldOJsztJásnak igazságos, demokmtiku:s megoldását. 

1944 augusztUJs 23-a után ·egyik alapvető feladatának tekri.nti a polgári 

demokratikus forradalarn k<iteljesítését, a feudális maradványok felszá
molását. 

Háromszék megyében kö21ponti kérdés volt a demokratikus földreform 

életbelé:pwtése, mível e vidék lakosságának döntő többsége köZJvet1enül 

kapcsolódott a mezög:azdasá.ghoz. 

A Román Kommunista Párt által kibocsájtott program valóTa váltá
saért az együttélő nemzetiségek, így .a magy:ar.ság is, köm·etlenül bekap
csolódott. A Román Kommuni:sta. Párt álta.l irányított, a tömeg.el{let át
fogó sz·ervezetek mozgósították és vezették a forradalrrni változáso~ért 

folytatott harcot. 

Az Országos Demokratikus Ar·cvonal (ODA) p1a.tform-tervezete, ame
lyet a Román Kommunista Párt KB doLgozott 'Ici és 1944 szeptember 
26-án meghirdetett, döntő módon befolyásolta a parasztság hozzájárulását 
a forradalmi program valóraváltásához. A pJatfomn ötödik pontja előirá
nyozta. a földreform végrehajtásá1t "az ország minlél gyoi'ISialbb ütemű hely-
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reáHítása és fej1esztése céljából szükségszerüen teljesíteni kell a rOIIllán 
parasztság legégetőbb és jogos körvetelését, nevezetesen á.tfogó földre
formot kell végrehajtani az ötven ha-nál nagyobb területű földbirtokok 
ltilsajátitása és ez által a földnélküli vagy kevés :föMdel rendelkező pa
rasztok földihözjuttatása révén" 1• 

Ennrek a platfomn-terv,e:.aetnek hathatós s:.aerepe volit .abban, hogy a 
hároms:.aé'ki parasztság magáévá tette a Román Kommunista Párt politi
kaját és aMivan hozzájárult ennek gyakorlatba való átü]tetéséhez. 

A helyi la:lmsság kívánságainak megfelelően, a megyefőnö'kség, az 
ODA megyei biz 1ttságának útmutatásai alapján, 1944 no rE:mber 27-én a 
körvetkező rendeletet intézi a városi és községi szerv,ek!hez : ,.A városok
ban a polgámnersterek, a községekben az előljáráságak az ötven ha (100 
kat. hold) :Belüli földeket a földnélküli igényjogosul:ak részére osszák 
kí" 2• 

A fenti rende·let, a néptömegek érdekeinek megfe1elően, a földkérdés 
radikális megoLdását szongalmazza. Politikai, gazdasági oélkitűzéseinek 

valóraváltásáért felhívást intéz a megye ös,szes, demokratikusan gondol
koz;ó elemeihez. 

Az idézett :rendelet fontosrságát növeli az a tény, hogy országos vi
szonylatban eLsők között Háromszék megyében tűzték napirendre konk
rétan a földek szétosztásá t. 

Annak ellenérre, hogy egyes helyeken megindul a földkiosztás, a helyi 
szervek és vezetők ezt támogatják, az akoiának egyelőre még nincs egy
séges jeUege. Éppen ezért, az előző rendelk,ezésekret, valamint a földosz
tással kapcsoLatos teendőkét megerősHi az ODA megyei szervezetének 
1945 január 29-én keltezett 2177 s:.aámú rendelete, melynek második pont
ja isanét,elJten hangsúlyozza : "Azok a szántóföldek és kaszálók, melyeknrek 
terül,ete az ötven ha-t meghaladja, kio.sztandók, a föLdjuttatásban része
sülőktől a kapott földek semmi címen el nem idegeníthetök" 3. A rendelet 
további pontjai is tükrözik a Román Kommunista Párt á1tal kirbocsátott 
prog~am előrirányzatait : "Valamennyi elhagyott föld kiorsztandó; kiosz
t.andó mindren fasiszta vagy németbarát egyénnek a földje" 4. A rende
letben fogLaltatik az a pont is, miszer:inrt "A föld megműveléséhez szük
séges igavonó á.llatok és egyéb szerszámok .a kiosztott föld arányában 
szi.ntén kiosztandók" 5. Ugyanezek a pontok ~épezik alapeszméjét a Groza 
kormány által kibocsátott demokratikus földretEomn törvénynek is. 

A rendelet felhívja a figyeLmet arra, hogy a föld kiosztásánál első
sorban azok az egyének részesüljenek előnyben arkik a legrászorultabbak. 
A hetedik és nyolcadik pont az ország gazdasági helyreálld:tását szemelőtt 
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tartva, kötelezi a fö1dhözjuttatottakat, hogy időben és szakszerűen mű
veljék meg a földeket, egyeztetvén ezáltal az egyéni érdelmket, az álta
lanos gazdasági érdekekkel. 

Továbbiakban a rendelet kilenoedik pontja kimondja, hogy a föld
osz.tá.st a megyefőnökség által szervezett bizottság ellenőrzi és vizsgálja 
felül. 

Lényeges a rendeletnek az a része, amelyben felhívja a figyelmet a 
földkimérés igazságos és méltányoso végrehajtására, valamint a panaszok 
felülvizsgálására, ezek sürgős orvoslására, biztosítván ezáltal a földki
osztás demokratikus, igazságos jellegét. 

A földkiosztás és annak végrehajtásáról szóló rendelet megyeszerte 
élénk érdek::lődést váltott ki. Viták, javaslatok, újabb lehetősé,gek me
rültek fel a föLtosztas gyakorlaJti megvalósításával ktapcsolatosan. A köz
ségek előljárói és Kézdivásárhely polgármestere 1945 január 30-án és 
február 8-án a megyefőnökséghez intézett levelükben csatlakoznak az 
rlDA földreformtervezetéhez és kiegészftlésképpen közlik meglátcís::lilr"' t 
és javaslataikat : "A rendelkezésre álló kiosztandó területek, úgy meny-
-viségi, mint minőségi szempontból a családtagck, gyerfkek számának 

arányában a progresszivitás elve .alapján osztassanak ki. 

A földjuttElltás úgy tör1ténjék, hogy annak a községnek vagy város
nak az iglényjogosultjai kapják a földeket, m ely váro·sban vagy község
ben a tulajdonos lakott vagy lakik, ha .a kiosztandó t·erület más község 
határában i;s terülne el (pl. Kézdivásárhely bintokosainak földjei főleg 

idegen községek határáhan terülnek el). 

Tekintettel arra, hogy olyan községek is vannak, ahol csak kevés, 
vagy egyáltalán nem áll J:'lendelkezésre föld , gondoskodni kell a kinem
elégített igénylők kárpótlásáróL Más lehetó9ég hiányában a juttatásban 
részesülendök kötelezendők bizonyos mennyi,ségű terménynek a beszol
gáltatására, melyből a juttEl!táshan nem részesültek elégítendők ki. 

A rendelkezésre álló föld l 0-20 százaléka maradjon tartaléknak a 

hazatérő tulaj·donosok vagy késŐibb az erre jogosultak kielégHésére. A

mennyiben a tavaszi munkákig nerrn osztanák ki, ezen területek m egmu

vc1éséről a községi előlj:áróságok gondoskodjanak, a termés a kinernelé

gített igényj.ogosultak és erre érdemes hazatérők eUáttás;ának biztosítá
sára szolgáljon'' 6. 

Ezen javaslatok és kiegészHések a földosztás tömegalapjának a ki

szélesítését, minden .arra rászoruló nincstelen vagy kevés földdel rendel

kező parasztnak demokratikus és igazságos földhözjuttatását szolgálta, 
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gondoskodván a:wkról, akik a fasiszta meg.szállás idején kénytelenek vol
tak elmenekülni laikihelyükről és nem UJtolsósonban azokról, aikik a föld
kiosztási idején a fronton, a fasizmus végleges legyőzéséért harcoltak. 

1944 végén és 1945 elején olyan rendelkezések látnak na:pvilágot, 
amelyek megteremtik a lehetőségrét annak, hogy a fö1dDeformot gyakorla
tilag alkaLmazni lehessen. A Román Kommuni1sta Párt köZJvetlen vagy 
közvetett irányítása alatt meg.aJl:akulnak azak a sZJervek, amelyek hiva
tottaik a földosztás igazságos és demokr.atH~us végrehajtását biztos~tani. 

Megyeszerte, 1944 Vlégén és az 1945-ös év elsö két hóoopjában, 
létrejönnek a földosztó bizottságok, melyek irányítják és ellenőrzik a 
földek .széltosztá,sát, intézikednek a felmerülő nehézségek és akadályok f.el
számolásáról, val81!nint a panaszok méltányos megoldásáról. A megyei 
földosztó bizottság mellett megalakulnak a járási és községi földosztó bi
zottságok, amelyek létrehozásuk után azonnal hozzálátnaik a munkához. 
lme néhány adat erre vonatkozóan : 

Uzon községben 1945 február 21-én a földosz,tó bizottság a követk!eZJó 
összeté·telben alélikul meg : elnök a köZJségi bíró, tlagjai pedig két Magyar 
Népi Szövetségi kiküldött és két iglényjog·osult. A bizottság munkáját 
azzal kezdte, hogy összeállítoúta a földigény,lők névjegyzéi~ét. A névsort 
k1függesztettélk közszemlére a kö21ségházánál. A pana'Szo'kat a bizottsag 
utólag tárgyalta 7 

Kökösön 1945 február 22-én alakult meg a földosztó bizottság és 
azonnai munk.áthoz is látort:t. A földigénylök névsoli'át össze ilS írták, a !kit
osztandó föld nagyságát megállapították és miként azt a jegyzőkönyv 
megjegyzi, "csupán a klimérés van hátra'.8 

1945 február 23-án Maksán és Eresz'beVlényen is létrejön a földosztó 
bizottság. A földigénylők névsora elkésZJült, va1arrnlint a kiosztásra kerülő 
földek tulajdonosainak a névje,gyZJéke i:.s. Elzeikután a bizottság azonnal 
rátért a föMek kiosztására a jogosultak között 9• 

Kilyén és Szatyor falvak földosztó bizottsága a klöveukezöket je
lenti : "a fö1d~,génylök névsora véglegesen le van fektetve. El·egendő ki
osztásra váró föld van, úgyhogy minden arra rászorult 1gényei kielégí1tést 
nyern1ek. A földek ki.Jmérése már c.saik napok kérdése" 10• 

Megyeszerte, községekben és falvakban a felsorolt helyiségekhez ha
sonlóan, a földosztó bizottságok szervezik és vé,grehajtj1ák a földosztással 
kapcsolatos teendőket. 

A földosztó bizott'Ságok munkáját megnehezítette és számos pa:n!aszra 

adott alkalmat az a tény, hogy egyes községek határában nem volt ele

gendő nagyságú mezőgazdasági terület. Természetesen ezJt nem lehet min-
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den községre a.Lkalma:mi, vagy ha ig,en, csak relatív voootkozlásban, mert 
amig a gelenceiek l hold föLdet három részre ~ellett felo:sszal1iélik, add:ig 
Szentkatolnán és Zabolán mirntegy négy hold jutott egy-egy igénylőnek 
A gelenoeiek panasszal ~s fordultak a megyei :llöldo:sztó bizottsághoz és 
kérték, hogy bizonyos nagyságú földet ők is kaphassanak a szentkatolnai 
és zabolai határból 11• 

A komoHái földnélklüli vagy kevés földdel rendelkező parasZJtork ha
sonló indítványt javasoltak : "mi:szerint 65 jogosult számára elegendő föld 
a falu határában ninas, a földet a szorrnszédos községekben lévő kiosz
tásra kerülő földből kell kieglészíteni". Konkrét j1ava:slatot is tesznek, 
mégpedig a sz.entiványi hatá~ban lévő negyven hoLd "álLami rezerva" és 
három birtokos bizonyos nagyságú földjeinek a szétoszMsára 12. 

A cófalviak i1s panaszkodnaik a kevés, kiosztásra kerülő föld m~att 
és részt követelnek a léc:Dalvi határban lé·vő fö1de~ből. A lécf.alvdak tagad
ják az.t, hogy felesleges földdel rendelkeznének, amit átaJcfu,amána:k a 
cMalviak részére 13. 

A kökö.si,ek panasza szintlén a föld elégtelenségére vonatkozik, kiegé
szítéS1képpen nyolcvan hold földnek a kiutatását kértlék az uzoni ha
tárból14. 

Az ozsdoLai föLdo:sztó bizottság főfeladatának a kiosztásra kerülő föl
dek igazságos elosztását tartotta. Ezen elvnek semm·i.lképpen sem tudott 
eleget tenni, mert az igénylők száma. 87, a rendelkezésre álló föld na
gyon kevés, mindössze 8- 10 igénylőt lehetne kielégíteni ebből 15 . 

A bükszádi bizotbság, mivel hogy ott is hasonló kérdések merültek 
fel, meg is áUapította : "a föLdosztást közmeg,elégedé:sre nem lehet meg
valósítani, mert sok az igénylő és kevés a föld" . A büikszádiak a kevés 
szántó terület pótlására 100 holdnyi legelőt szántóterületté alakítottak 
át, legelőnek pedig gróf Milke:s Ármin vágrterét has~nálták fel. A kaszáló 
kérdését szintén a Mikes-birtok ittlévő területeiből oldották meg 16• 

Miklósvár és Küpec falvrak földtgényjogosultjait a kevés föld miatt 
nem lehetett méltányosran kielégíteni. A földkérdés igazságo1s rendezése 
végett 1945 márciu:S 7-én Milklósvár és Köpec igénylöi össz,eülteik és meg
tárgyalták a földosztás lehetőségeit. Határozatilag kimondták, "a kiosz
tásra kerülő föld nem elégséges, ezért akik nem maguk mű:velik föLd
jeiket, azok<tól elveszik és azok között osztják ki, akik arra jogosultak 17• 

Fotosmartonos nincstelen paraszts:ág1a a közelgő mezőg.azdasági mun
kálatok sürg-ősségére való te~inte'Uel eLhatározta, hogy "azok a birtokok, 
melyeknek gazdái elmenekültek érs nem tértek vissza, akik soha nem 
művelték föLdjüket, állandóan távol éltek attól, ezek föLdjeit azonnal 
osszák fel" 18• 
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A földhiány arra k~$ztette az évszá~a:dok óta földre áhítozó parasz
tokat, hogy a kis1ajátítá.s alól mentesített bi,rtokok egyrészét is kiosztas 
tárgyává tegyék. 

Feldoboly f.aluban 1945 április 8-án a Magyar Népi Szövetség nép
gyűlése alka:Lmával indítJványok tört2ntek, hogy az egyházi és közts·égi 
földeket fö1dnélküliek között osszák szét. A gyűlés az ajánl1atot elfo
gadta HJ. 

Azokban a községekben, ahol a lehetőségek megengedték a fö,ldosztó 
bizottságok szántón és kaszálón kívül házhelyet is bocsájtottak az ezzel 
nem rendelkezök számára. Bükszádon 150 belteLekkel nem rendelkező 
lakos számára a katolikus és görögkeleti egyház erre alk1almas területeit 
oszto1tták ki. Sepsiszentiválllyban 110, Nyújtódon 40 cs·alád kapott hé"z
helyet, helyi kisajáUtás útján. 

A tavat.Sz közeledése és az ezzel járó sokl'étű teendők megoldása, va
lamint az a tény, hogy Kézdisárialván a földosztó bizottság engedélyt 
nem kapott a megyei földosztó bizottságt-ól a földosz,tás V'égrehajtásár.a, 
arra két.Sztette a sárfalvialmt, hogy kéréssel forduljanak a megyefőnök

séghez a földosztás azonnali elrendeléséérrt. Kérésüket az alábbiakkal in-
dokolják : "az elmenekültek földjei jelenleg gondozás nélkiül vannak, 
pár hónapon belül a tavasz beköszönthet és a föld megmunkálásához hozzá 
kell kezde:1i. Szükséges, hogy a jogosulttak már most tudják, hogy hol 
és mekkora területet fognak kapni , hogy f elkészülve várják a munk;;. 
latokat" :w. A megyefőnökség értesíti a sárfalvi földosztó bizottságot, hogy 
haladék nélkül térj-enek rá a földek kiosztásána. 

A kézdiszászfalusiak és nyújtódiak hasonló panasszal fordulnak a 
megYefönö'l~ségihez. "Az elme1nekülteik földjei gondo1zás nélkül vanrnléllk, 
a taViasz röVlidesen beköszönt, hozzá kell fogni a föld megmunkálásához. 
Szükség.es, hogy a jogosulbak tudják, hogy hol és mekkora területet kap
nak, hogy idejében megtrágyázhassák ét> a vetőmagot beszerez~essék"" 21. 

A fenti példák illusztrálni próbálják azt a soki'Iétü tevékenységet, 
amelyet a földosztó bizottságok kifejtettek a föLdnélküli vagy kevés föld
del rendelkező parasztok földhözjuttatása érdekében. Számos nehézségg<el 
találtáJk sZJemlbe magU:wa:t, ezek leküzdésére erőf,es:zítéseket trettek. A bi
zottságok döntő töl)bsége igyekeze tt a feladatokat igaZ'ságos, demokrati
kus alapon megoldani, eltekintNe néhány kivételtőL 

Megtörtént ugyanis az, hogy egy,es földosztö bizottságok bizonyos 
tagjai nem a közérdeket tekintették elsőrendű célnak, hanem személyi 
problémáikat igyekeztek megoldani a közösség róvására. Például Szent
ivány lakossága panasszal fordult a megyefőnökséghez a földosztó bizott-
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ság munkájáv.al kapcsolatban. A k.aszálók széto.sztásakor a föMo·sztó bi

zottság részéről visszaélések történtek. A bizottság tagjai kapták a leg

jobb területeket. Megjátszván az igazságos szétosztást, sorshúzás alapján, 

a céidulákat meghamisították, így egyesek jó rterü!leteket, más.O!k rosiSza:kat 

kaptak. A föLdosztó bizottság hetente egy-két gyűlést tartott, amelyet a 

helyi hatóságok elLeni uszítás céljaira használtak fel. Minden földhözjut

tatottö:l biZIOnyos menny.iségű pénztösszeget követelt, amelyet sz,emélyes 

célokra szándékoztak felhasználni 22. 

ALdoboly faluban a földek kisajátításakor visszaélések törtéll.Jtek. A 

földosztó bizottság egyik tagját agyonlőtték, igazságtalanul kisajátították 

24 gazda földj-ét ~:l_ Az Uzon jár.ási föLdosz,tó bizottság az esetet Jelentette 

a megyei földosztó bizottságnak és kérte a reakciós, törvényt nem tisztelő 

bizottság kicserélését, egy, a nép képviselőiből kinevezett bizottsággal, 

amely az érvényben levő törvényeket legteljesebb módon tiszteletben 

tartja. 

A sztentiv:ányi és .aldobolyi példa nem elszigetelt jelenség, mert sza

botázs akciókkal Szenbkatolnán, Illyefa'lván, Páván is találkozunk. Mind

ezek bizonyítj.ák, hogy a rea:kdó önszántából nem mond le gazdasági 

hatalmáról, minden eszközt felhasznál elvesztett poz~cióinak visszasz•erz;é

sére. A megyei és helyi szervek éberségére, gyors ~öZJbelépéslére volt szük

ség, hogy a szentiványi és más hasonló eseteket gyökerében elfojtsák. 

A Román Kommunista Párt és az általa irányított szerveztetek leleplezték 

f·s konkrét intézkedéseket foganatosítottak annak érdekében, hogy a ha

sonló vissza•é1ések me.gszünjenek és Háromszék megj'iében is a földreform

törvény igazságos, mél<tányos és demokratikus alkalmazása me.gtörtén

hessen. 

A földosztás számszerű adatai a rendeLkezésünJkre álló dokurrnenthl

mok alapján n<em elég egyértelműek. Több esebben ut ól1agos kiigazítások 

történtek, minld a kiosztásra kerülő területeket, mind a földigénylök szá

mát tekintve. 

Sajnos, egy egységes, az egész megye területére szöló k~muta<tás nem 

9.11 rendelkez·ésünkre. A meglévő adatok a1a~pján ~gyekszünk vázoLni 

számszerüen a földosztás eredményeit egynéhány községben, 1945 e1ső 

négy havában: 
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Sorszám Faiu neve 

1. Szacsva 
2. Ozsdola 

3. Hilib 
4. Szentivány 
5. Illyefalva 
6. Sepsimogyoró.s 
7. Bikszád 
8. Bikfalva 
9. N agyborosnyá 

10. Bita 
ll. Ké:cdimartonos 
12. Nyújtód 
13. Gelence 

Igénylők 
,sz·ám.a 

87 

2 
210 
76 
23 

193 
57 
S'7 
33 
11 

136 
300 

Kiosz.tott föld 
k. hold 

54 
nagyon kevés 
8-10 igénylő 

4 
525 

90 
50 

359 
30 
47 

nincs 
10 

226 
100 

Földosztfis 
idöpontj.a 

1945 február 
194·5 február 

1945 február 
1945 február 
1945 március 
1945 március 
1945 március 
1945 má~cius 

22 
25 

25 
26 
5 
8 
9 
ll 

1945 március 21 
1945 március 22 
1945 április l 
1945 április 8 
1945 április 12 

A felsorolt adatok bizonyít ják azt a té nyt, hogy Háromszék megyé
ben a földosztással kapcsolatos tevékenység már 1944 végén megkezdő
dik, a földkimérés - mint a földosztás legkonkrétebb formája - az 
1945-ös év elején már általános jellegűvé válik. Február és március hó
napokban nagyon sok községben a rendelkeresre álló földek már kiosz
tásra kerültek. Ugyanezen adatok alátámasztják azt a tényt is, hogy a 
földigénylők száma és .a kiosztásra került földek nem arányosak Alig 
találunk olyan községet, ahol egy igénylő két holdnál több területet ka
pott volna. Az esetek túlnyomó többség€ ben azonban egy hold vagy 
ennél is kevesebb jutott egy család számára. Az is előfordult Bita falu 
esetében, hogy 33 földigénylő, kiosztásra kerülő föld hiányában, nem 
részesült földosztásban. 

A megyére jellemző ki:smennyi.ségű kiosztásr<a kerülő föld késztette 
valószínűleg egyes falvak laköit arra, hogy idegen megyék termetéből 

igényeljenek földet. Árapatakról 23-.an, Bikszádról ketten, Előpatakról 
ketten, Nyáraspatakról és Kőröspatakról egy_,egy földnélküli paraszt kéri 
földhözjuttatását más megye területéről. 
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A földreform eredményeiről áttekinthető képet a megyefőnökség 

1945 és 194·6 évi jelentéseiből kaphatunk. 1945 július 21-én .a Mezögaz

dasági Minisztériumnak a következő adatokat jelenti a megyefőnökség : 

- kiosztott föld : 8676 k. hold ; 

- ÍIÖldosztáshan részesült : 3919 földnélküli vagy kevés földdel ren-
de]kező paraszt; 

- kisajátítatott 161 tulajdonos; 

- a legkisebb kiosz,tott föld 0,5 k. hold, a megyei átlag 2 k. hold. 

Ezek az adatok hozzávetőlegesek, mivel a földreform törvény meg

jelenése előtt Háromszék megyében már megkezdődött a földosztás. Er~e 

a tényre .a megyefőnökség 1945 október 1-i jelentése is feLhívja a figyel

met, ugyanis egyes esetekiben a kimutatások, helyzetjelentések nem felel

nek meg a valóságnak. Ugyanez a helyzet a j•árásoik szerinti kimutatások

nál is 24• 

HáromsiZ'ék megyében a földosztás kiszélesedik, akárcsak az ország 

többi részén, itt is, a földlhözjuttatottak nemcsak az illető földterületet 

kapták meg - mint err-ől a korabeli okiratok beszámolnak, a parasztság 

között szétosztják a mezőgazdasági munkálatokhoz szü~séges gépeket, 

felseereléseket és állatokalt is. Tárgyi adataink vannak erre vonatk·ozóan 

Gidófalváról, Dálnokról, Zaboláról és a megye más helységeilből is. 

A felsorolt adatok és tények azt bizonyítják, hogy az országiban vég

bemenő forradalJmi változ•ások nem maradnak viss2lhang néLkül Három

szék megyében sem. A helyi lakosság forradalmi lendü1eté!'le és politikai 

felvilágosultságára utalnak mindazon a~ciók, melyek a föLdosztással kap

csolatban is megnyilvánulnak A Román Kommunista Párt programter

vezete reális feLtételeket biztosit a földreform életbeléptetésére, határo

zottan körvonalazott politikája és gyakorlati útmutatásai meggyőzőek. 

Közv.etlenül a földosztást követő idős:z;akban lezajlott es·emények és az 

ezekkel kapcsolatos adatok tsméltelten bebi:z;onyitották a Román Kommu

nista Párt politJi'káj,ána!k helyességét, amely hiztos · alapot teremtett arra, 

hogy az egész ország lakossága, igy Hároms,zék megye lakossága is, sné

les anyagi alapot kapjon a társadalmi, gazdas,ági és politikai élet meg

szilárdftására. 
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DATE PRIVITOARE LA REFORMA AGRARA DIN 1945 

ÍN JUDETUL TREI S(AUNE 

(Rczumat) 

Lucr.area prezinta date privitoare la reforma agrara din 1945 in ju
detul Trei Scaune. Sint analizate trasaturile comune ~i car.acteristioe ale 
cv;enimentelor din 1944-1945 referitoare la prob1ema agrara. Docuruen
tele elaborate de organele locale reprezinta interesele generale ale tara
nimii ~i subliniaza a~ta~amenltul maselor popul.are polittkii P .C.R., oare 
prin organizatiile sale locale co!I1duce intregul proces de Íimproprietarire 
a taranilor sac-aci, demascínd uneltirile reactiunii de a impied:ka infap
tnirea refornnei agrare democratke. 
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