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A visszatért erdélyi és keleti területen a görög katolikus vallásnak van
legtöbb híve. Vallás szempontjából ugyanis — az 1930. évi népszámlálás
szerint — így oszlik meg a visszacsatolt keleti részek és a megnagyobbo-
dott ország népessége:
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A mezőgazdaság művelési ágai
szerint a felszabadult keleti részek
7,489.919 katasztrális holdnyi terü-
letéből 36.5% az erdő, 31% a szántó,
14.4% a rét, 12.5% a legelő, 3.6% a
„nem megművelt" terület, 1.6% a
kert és csak 0.4% a szőlő. Ezzel a
mai. megnagyobbodott csonkaország
területének (27,848.916 kat. hold)
49%-a szántóföld* 22%-a (!) erdő,
11%-a legelő, 9.6%-a rét, 1.5%-a
szóló, 1.4% -a kert és csupán 5.5%-a
nem értékes a mezőgazdaság szem-
pontjából.

A visszatért terület állatállománya
1935-ben : 1,093.892 juh, 714.739
szarvasmarha, 291.544 sertés és
164.453 ló.

Legerdősebb a visszatért megyék
közül Háromszék (45.9%), Maros-
Torda (45.3%), Máramaros (42.7%),
Beszterce-Naszód (39.5%), Udvar-
hely (34.89Í) és Csík (34%). A vissza-
kapott erdők 43% -ban bükkösök,
35.2%-ban fenyvesek és 21%-ban
tölgyesek. Legtöbb a fenyves Csík-
megyében.

A bányászat is sokat nyert a má-
sodik bécsi döntéssel. Visszakerültek
parajdi, désaknai, aknasugatagi és
rónaszéki sóbányáink, amelyek az
erdélyi sótermelés 34%-át adják.
Ismét a miénk Nagybánya vidé-
kének arany- és ezüstbányászata,
amely 1934-ben — a máramarosi és
szolnok-dobokai bányákkal együtt
— 1138 kg aranyat és 9251 kg ezüs-
töt eredményezett. Az udvarhelyi
Lóvétén van az egyedüli visszatért
vasércbánya, amely az egész Erdély
vasérctermelésének csupán 4%-át

(33.000 q) adta. Szénbányát keveset
kaptunk vissza. A keleti területek
szénkincsének csupán 10%-a —
mintegy 70 millió tonna — került
Magyarországhoz.

Vasútokból 1874 km rendes és
407 km keskeny nyomtávú vonalat
kaptunk vissza. Ezzel az ország
vasutainak vonalhossza 11.558 km
rendes és 1123 km keskeny nyom-
távúra emelkedett. Vasutakban te-
hál 22.6% a gyarapodás. Legfonto-
sabb két új vonalunk a Budapest—
Nagyvárad — Kolozsvár — Kolozs-
Kolozskara és a székely körvasút-
nak Nyárádtő — Marosvásárhely —
Maroshévíz — Madéfalva — Uzon
szakasza. Ezt a két vasútvonalat az
ú.i határ elvágta egymástól s így a
Székelyföldnek egyelőre nincs vasúti
összeköttetése az anyaországgal. De
épül már az a 40—50 km hosszú új
vasútvonal, amely Szeretfalva és
Magyaró között fogja Összekötni a
Kolozsvár — Apahida — Dés —
Beszterce-vonalat a Székelyföld
„ körvasút jával".

A visszacsatolt keleti területtel
mintegy 3000 km-nyi főközlekedési
közút gyarapítja a csonkaország út-
hálózatát, amely most 15.200 km
hosszú.

Fürdő- és üdülőhelyek dolgában
sokat nyertünk a visszatért keleti
országrészen.

Megállapítható az, hogy Erdély-
nek és országunk keleti részeinek
visszacsatolt területe mindenképpen
értékes gyarapodása a húsz-egy-
néhány év óta csonki tottan élő ha-
zának. Segesvári utcarészlet.


