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A németek és olaszok által kidolgozott feltételek értelmében Magyar-
országhoz csatoltak 43 591 km2-nyi területet, kb. 2,5 milliós lakossággal 
(lásd a 4.1. térképet).81 Visszakerült Erdély északi része, egész Szilágy, 
Beszterce-Naszód, Csík és Szolnok-Doboka vármegye, Háromszék és 
Maros-Torda vármegye nagyobbik része és Kolozs vármegyének bizo-
nyos részei. A területi átrendezés folytán Máramaros, Szatmár és Ugocsa 
vármegyét az első világháború előtti határok között állították helyre.82 

A románok két hetet kaptak, hogy átadják a területet. A magyarok 
szeptember 5-én vonultak be, és szeptember 13-ra a visszafoglalás be is 
fejeződött. Átmeneti ideig katonai kormányzat működött, s ezalatt zsidó-
ellenes intézkedéseket foganatosítottak.83 Október 2-án lépett életbe az 
Észak-Erdély visszacsatolását rögzítő törvény, s a katonai kormányzatot 
akkor polgári kormányzat váltotta föl.84 

5 . 2 . TÁBLÁZAT 
ERDÉLY VISSZACSATOLT RÉSZÉNEK NÉPESSÉGE 

Az 1910-es magyar Az 1930-as román Az 194 l-es ma 
népszámlálás szerint népszámlálás szerint , , ~f^magyar 
, , . , .. . , . . népszámlálás szemit 
(anyanyelv szerint) (nemzetiseg szerint) 

magyar 1 125 732 911 550 1 347 012 
román 926 268 1 176 433 1 066 353 
német 90 195 német 68 694 német 47 501 
jiddis zsidó 138 885 jiddis 45 593 
rutén 16 284 rutén 20 609 
szlovák 12 807 egyéb 99 585 szlovák 20 908 

roma cigány 24 729 
egyéb 22 968 egyéb 4 586 
Összesen: 2 194 254 2 395 147 2 577 291 

FORRÁS: C. A. Macartney, 1:423. o. 

A magyar katonai hatóságok nem bántak kesztyűs kézzel a románok-
kal sem. A magyarok egész Erdélyt akarták, és hamarosan röplapok árasz-
tották el az országot azzal a szöveggel, hogy „Trianon halott, de Bécs is 
meg fog halni". A tengelyhatalmak felléptek, hogy a magyarokat mérsék-
letre bírják. Manoilescu 1940. október 18-án a Dúcénál emelt panaszt a 
magyarok arcátlansága miatt, mire Ciano azt mondta, hogy húszévi ro-
mán elnyomás után nincs mit csodálkozni a magyarok magatartásán, már 
csak azért sem, mert „a magyarok szívük mélyéig barbárok és közismer-
ten vad természetűek"85. 

A visszacsatolt terület lakosságának összetételét az 5.2. táblázat tün-
teti fel. A népszámlálási adatfelvétellel kapcsolatban nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy a magyarok és a románok egyaránt ezekkel a szá-


