
Torontál vármegye vándorlási mozgalmáról. 
Írta: SZENTIVÁNYI FERENCZ. 

(Folytatás.) 
Már jeleztük, hogy a kivándorlók legnagyobb számban 

a német anyanyelvűek sorából kerülnek ki, akik vagyonszer- 
zés végett mennek ki Amerikába. Megemlékeztünk azután 
arról, hogy a Szerbia, Bosznia, Herczegovina és Horvát- 
Szlavonországok felé eső vándormozgalom főképp szerb és tót 
s csak kisebb része kerül ki a németség sorából; jeleztük azt 
is, hogy a Románia felé eső mozgalom tisztán az oláh anya- 
nyelvűek irányát képezi s ha ezt már megjegyeztük magunknak', 
úgy könnyen rájöhetünk arra, hogy a kivándorlás törvényható- 
ságunk nem minden járásából egyforma nagy, hanem bizo- 
nyos kivándorlási főhelyek körül nagyobb, az ezektől messzebb 
levő községekben pedig gyérebb. 

Egymaga ez a körülmény is megérdemli már, hogy a 
kivándorlás topographikus eloszlásával bővebben foglalkozzunk. 
De kívánatossá teszi a kivándorlásnak járásonként való ismer- 
tetését az is, hogy így a közgazdasági állapotok feltünteté- 
sével, könnyebben ismerhetjük fel az okokat és azt a czélt, 
amely az eddig szülőfalujából is alig-alig kimenő népet 
hazája elhagyására készteti. 

Tudjuk azt, hogy megyénk a Horvát-Szlavonországok 
felé irányuló vándormozgalomnál s a Szerbia felé irá- 
nyuló folyton változó ki- és belépésnél egyéb kiván- 
dorlást egészen az újabb időkig nem ismert. Hiszen nálunk' 
olyan volt az élet, hogy az nemcsak a torontáli embernek 
adott elég (és minő) kenyeret, hanem nem ritkán a Felvidék' 
tótjai is itt keresték meg téli eleségüket.   Ezek  a   viszonyok 
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lényegükben ma sem változtak meg. A statisztika adatai ma 
is arról tanúskodnak, hogy a nyár folyamán, a mezei munka 
főidején, a kivándorlás mozgalma egészen ellankad, majdnem 
teljesen szünetel, s azután a termés jó vagy rósz voltától 
pergőén az év vége felé hirtelen újra feltámad s ismét nagy 
számú embert visz tova. 

Az 1904. évi augusztusban a nagy ugrás az útlevél 
törvény azon intézkedésének tulajdonítandó, hog}^ az útleve- 
leket ekkor már a törvényhatóságok maguk adták ki. Az 
1905. évtől kezdve a statisztikai hivatal a tényleges ki- és 
visszavándorlást az útlevelektől külön mutatta ki s így ezen 
adatokat vettem. Az 1906. év elején mutatkozó nagy szám- 
beli kivándorlás az 1904. és 1905. év ki nem elégítő ter- 
mésének tulajdonítandó. Visszatérve már most a kivándorlás 
havonkénti feltüntetésére, évnegyedenként fogom összegezni 
az adatokat, mivel azok így jobban figyelhetők meg. Ε szerint 
kivándorolt: 

 
Amint láthatjuk,   a  júliustól   szeptemberig  terjedő   idő- 

szakban,   1904.   év   kivételével,   minden   évben   a   legkisebb 
volt a kivándorlók száma. Ennél az eltérés az útlevelek kia- 
dásában beállott változás mellett főképp az  1904. évi termés- 
viszonyok mostohaságának tulajdonítandó. Egyrészt az útle- 
velek könnyebb megszerezhetésének ingere, másrészt a rossz 
termés   elég ok volt a kivándorlók számának majdnem meg- 
hatszorosodására. 

Amint már több ízben említettem, az Amerika felé irá- 
nyuló kivándorlás jómódú németek kezdették meg. Az első 
kiindulópont az úgynevezett »Hát«, a zsombolyai és per- 
jámosi járás volt. Ezen a vidéken, ahol a mezőgazdaság 
képezte a lakosság főfoglalkozását s ahol gyári üzem ezelőtt 
aüg volt, nem is csoda, ha felütötte fejét. Főképp a zsombo- 
lyai járásban, ahol a Csekonics-féle uradalom mindennemű 
terjeszkedést birtokszerzés tekintetében megakadályoz. Ε tekin- 
tetben most készül az uradalom  egy  igen  lényeges  javítást 
 



356 

eszközölni, amikor a magyarczernyai földeket az ottani 
házas zselléreknek váltság mellett átengedi. Ez ugyan való- 
színűleg szintén emelni fogja a kivándorlók számát, főképp a 
háznélküli zsellérekét, akik napszámkeresetüktől nagyrészt 
el fognak esni. 

Ε két járás területéről azután lassanként áthúzódott a 
a kivándorlási láz a többi járásokba is. 

Legkisebb a kivándorlás egyrészt az alibunári és antal- 
falvai, másrészt a törökbecsei és törökkanizsai járásban, leg- 
nagyobb a zsombolyai és perjámosi járásban, nagyszámú még 
a csenei, nagybecskereki, nagyszentmiklósi és pancsovai járás- 
ban, míg a többiekben a kivándorlás az ottani viszonyoknak 
megfelelő. Nézzük most már egyenként a járásokat. 

Az alibunári járás mondható a legszerencsésebbnek tör- 
vényhatóságunk területén. A legtöbb keresetképes, a legtöbb 
önálló birtokos itt van, s ennek következményeként itt 
legkisebb a kivándorlás. Mint a régi határőrvidékekhez tar- 
tozó járás nincs annyira megterhelve adóval, szerények igé- 
nyei s lakosságának gondolatvilága házacskáján és néhány 
hold földjén túl nem igen terjed, nyugodtan, boldogan él a 
régi házközösségekben. Hasonló az antalfalvi járás is. Ε két 
járásból külföldi kivándorlás nem igen van, a vándorlási moz- 
galom Horvát-Szlavonország felé irányul, s itt újabb ház- 
közösségek létesítésére törekszik. Ezen járások példája leg- 
jobban igazolja a homestead-törvenyjavaslat jogosultságát és 
várható üdvös eredményét. Amint a temesvári kereskedelmi 
és iparkamara jelentéseiből meggyőződhetünk, a házi ipar, a 
selyemtenyésztés, kosárfonás, szövés is e két járásban van 
leginkább elterjedve, ami mind hozzájárul ahhoz az eredmény- 
hez, hogy e két járás lakosságából van al egkevesebb kivándorló. 

A törökbecsei és törökkanizsai járásokban más és más 
az oka a kivándorlás kisebb voltának. A törökbecsei járás 
egészben véve nyolez községből áll, a hol a község, mint 
erkölcsi testület, mindenütt jelentékeny vagyonnal rendelke- 
zik. Ezen falvakban, melyek a Felvidéken város számba 
mennének, vannak az úgynevezett überlandiális földek, melyek 
a községektől az egyes gazdáknak már a régebbi időkben 
átengedve, igazán prophylactikus intézkedés számba mennek a 
kivándorlás megelőzésére. Nagyon üdvös eljárás volt még az 
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is hogy Pejacsevich gróf és társai a tordai uradalmat vált- 
ság mellett átengedték az ottani lakosságnak, amely intéz- 
kedés a törökbecsei járás ezen egyetlen tiszta magyar faluját 
a kivándorlás kényszerétől megóvta. Ε járás földje igen ter- 
mékeny, lakossága egyszerű és szorgalmas. A háziipar, a 
selyemtenyésztés, tyilimszövés, kosárfonás itt is igen el van 
terjedve. 

Már más az oka a törökkanizsai járás kisebbmérvű ki- 
vándorlásának. Természeti fekvésénél fogva közel esvén Sze- 
gedhez, Szabadkához, mint napszámosok mindig számíthat- 
nak lakói még tartós keresetre is. Azonkívül itt van Tallián és 
Léderer mintaszerű gazdasága, négy mezőgazdasági szesz- 
gyár, Léderer mintegy 500 holdas szőlészete, ami mind 
lényegesen hozzájárul a kivándorlás apasztásához. Mig tehát 
az előbbi járásokat mezőgazdasággal párosult háziipar, addig 
itt a nagyvárosok közelléte s a mezőgazdaság belterjesebb 
volta menti meg a lakosságot a kivándorlástól. 

Nézzük már most a torontáli kivándorlás ősi fészkét, a 
zsombolyai, perjámosi és csenei járást. Ezen járásokban, ahol 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület jelentései nyomán 
mondhatom, igazán mintagazdálkodás folyik, a kivándorlás 
nemcsak a legrégibb, de egyúttal a legnagyobb terjedelmű 
is. Egyrészt a zsombolyai járásban levő nagyobb gyári üzem 
(2.845 iparral foglalkozó lakója van), másrészt Temesvár, Arad 
közelléte, a földek bő hozadéki képessége, mind-mind azt ered- 
ményezhetné, hogy a kivándorlás itt szűnőfélben legyen, s még 
sincsen úgy. Igaz, hogy a zsombolyai járáson végighúzódó 
Csekonics-féle uradalom a terjeszkedést gátolja, mégis van 
3.074 önálló kisbirtokos, sőt néhány 100 holdon felüli 
birtokos is. A nagy uradalom egymaga nem okozhatja a nagy- 
mérvű kivándorlást, már csak azért sem, mivel 2.216 mező- 
gazdasági cselédnek s 49 tisztviselőnek – ad állandó keresetet. 
itt pusztán a pénzszerzés vágya készteti az embereket kiván- 
dorlásra. Kitűnik ez az alispánunktól gyűjtött és összeállított 
adatokból is, amelyek szerint a zsombolyaiak adósságaik tör- 
lesztésére 1,655.000 koronát takarékpénztárakba s otthon 
Maradt családtagjaik segélyezésére 1,214.637 koronát, s újabb 
ingatlanok szerzésére 434.000 koronát küldöttek haza. 

Még inkább a vagyonosodás   vágya  kergeti a perjámosi 
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és csenei járásbeli lakosságot. Ε két járásban, ahol 25, illetve 
16 olyan birtokos van, akinek 100 holdon felüli birtoka van, 
s ezzel szemben 2.782, illetőleg 2.947 kisbirtokos van, s a 
mellett meglehetősen fejlett ipar, azonkívül az óriás felszívó- 
képességű Temesvár és Arad az ő gyáraival is elég kenyeret 
nyújtana, nem kellene oly nagy”'kivándorlásnak lennie, s hogy 
mégis van, ezt csak a vagyonszerzés vágya magyarázhatja 
meg. Ε két járás lakói szintén igen sok pénzt küldenek haza 
(500, illetve 700.000 korona), amit főképp ingatlanok vásár- 
lására s régebbi terheik törlesztésére fordítanak. 

Fentebb, amikor a kivándorlásnak irányaival foglalkoz- 
tam, jeleztem már a nagybecskereki és a pancsovai járásbeli 
kivándorlás természetét. Mondottam, hogy a nagybecskereki 
járásból főképp a parczellázás folytán szerzett ingatlanok 
vételárának kifizethetése végett mennek ki (e czélra 1907. év 
végéig 301.940 koronát küldtek), másrészt Horvát-Szlavon- 
ország felé mennek, ahol itthon eladott néhány holdnyi föld- 
jük vételárából jóval nagyobb ingatlanokat tudnak szerezni. 
Nagyban hozzájárul a nagybecskereki járás kivándorlási hánya- 
dához a sok uradalom is. Hiszen majdnem minden egyes 
faluban van ily uradalom. Écska-Lukácsfalva a Harnoncourt 
grófé, Elemér-Hradán, Magyar-Szent-Mihály javarészében a 
Dániel, Bobor és Pap családoké. Ittvarnok-Rogendorf a Cseko- 
nics grófé, s így tovább. 

A pancsovai járás kivándorlásának ismét más az oka. 
Itt ugyan nincsenek nagyobb birtokok, 18 száz holdon felüli 
birtokossal szemben 6.684 kisbirtokos van, mégis az aldunai 
öblözetnek az árvíztől való sok szenvedése, a horvát-szlavón 
határ közelsége s a Szerbiában levő jobb kereseti viszonyok, 
Újvidék és Pancsova ipara mellett is nagy varázst gyakorol- 
nak a lakosságra. Mégis, bár innen nagyszámú kivándorlás 
van, ennek jórésze még ugyanazon évben visszatér, a Szer- 
bia felé irányuló folytonosan ismétlődő mozgalom követ- 
keztében. 

Még   egy   nagyobb   kivándorlási   góczponttal   kell   meg 
ismerkednünk,   s   ez a nagyszentmiklósi  járás.   Itt,   a hol   a 
mezőgazdasági üzem eléggé belterjes, a hol a kertészet igazan 
fejlett   s az ipar   is   eléggé   előrehaladott  stádiumban   van, s 

ahol a birtokosok száma   a  4.000-et   majdnem   eléri, tényleg 
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csakis a csábításnak lehet tulajdonítani a nagymérvű kiván- 
dorlást. Hiszen a Nákó-féle uradalom s Róbert pármai her- 
czeg birtoka (ezt most parczellázzák) nemhogy gátolná, hanem 
inkább előmozdíthatná a járás népének jólétét. Azonkívül 
elég közel fekszik Szegedhez, Aradhoz, maga Nagyszent- 
miklós is az ő mindenféle hivatalával elég foglalkozási alkal- 
mat nyújt, a kivándorlás mégis igen nagy s csöppet sincs 
ellensúlyozva azon mintegy 450.000 koronával, melyet az 
idevaló kivándorlottak hazaküldöttek. 

Ami a még hátralevő négy járást illeti, úgy a módosi, 
nagykikindai és pardányi járásokban a kivándorlás majdnem 
egyforma nagy s majdnem egyforma azok általános közgaz- 
dasági helyzete is, mivel az, hogy Nagykikinda város, a 
vidéken nem igen segít. Mind a három járásban a földszer- 
zés vágya készteti a népet a kivándorlásra, ezért küldi is 
haza megtakarított dollárait. Ε járásokban az uradalmak 
száma csekély s így a terjeszkedésnek megvan a lehetősége, 
és éppen ez a körülmény nagy csáberővel bir a lakosságra, 
különösen a katalinfalviakra és ittebeiekre, kik nemrégiben 
vették meg a Duschnitzéktól parczellázott birtokot. 

Hátra volna még a bánlaki járás s a két rendezett 
tanácsú város kivándorlásának ismertetése. Végezzünk előbb 
a járással, amelyben nagy uradalom van, a Karátsonyi-féle, s 
ahol 9.571 mezőgazdasággal foglalkozó egyén közül csak 
1.790 a birtokos. Maga az ipar és kereskedelem, szintén 
igen primitiv, az uradalmak elegendő cselédséggel s gépek- 
kel rendelkeznek, úgy hogy nincsenek rászorulva a napszá- 
mosokra. Ezen járás az egyedüli törvényhatóságunk területén, 
ahol a kivándorlásnak van alapja, ahol az indokolt. Lakos- 
ságához mérten (legkevesebb lakója van valamennyi torontáli 
járás között) eléggé nagy számmal vesz is részt a kivándor- 
lásban s elég szép összeggel (mintegy 800.000 korona) 
szerepel a pénzküldők sorában, mégis a járás kivándor- 
lása a legsúlyosabb természetű. Itthon ugyanis a nagy és 
gazdag uradalmak miatt nem vásárolhatván földet, vagy leg- 
alább is nem jó minőségűt. Kanadába mennek, ahol állan- 
dóan letelepedvén, birtokot szereznek s honpolgári kötelékü- 
ket is feloldják. Λ kanadai kivándorlás a járás Zichyfalva 
nevű községéből oly nagy, hogy ezek egymaguk »Zichydorf« 
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elnevezéssel egész telepes községet alkotnak a Winipeg tótól 
nyugatra Eszter háza és Kaposvár  közelében. 

Nagybecskerek és Nagykikinda rendezett tanácsú városok 
kivándorlása majdnem egyforma. Arányosítva a járások kiván- 
dorlásával, azonnal meglátszik az ipar és kereskedelem 
lényeges befolyása a kivándorlók számának apasztását illető- 
leg. Van ugyan innen is elég szép számmal kivándorló, sőt 
az értelmiségi kivándorlók mind innen, s az ipari és keres- 
kedelmi néposztályból kivándorlók jó része is e két városból 
származik, mégis az innen induló kivándorlókat nem a megél- 
hetés lehetetlen volta, nem a keresethiány, nem az adók elvisel- 
hetetlen magassága késztette kivándorlásra, hanem részint 
saját élhetetlenségük, részint az előző években gyakori strikeok 
és munkáskizárások, részint a csábítás, a remény, hogy odaát 
sokkal jobb sorsuk lesz, mint idehaza. Hogy az ipari munkás- 
ság köréből hányat késztetett a strike a kivándorlásra, arra 
a legjobb példa a nagybecskereki kőműves-strike, melyet az 
építőmunkások kizárása követett, amikor is városunk mintegy 
150 kőműveséből közel 50-en váltották meg útlevelüket Ameri- 
kába. Kereskedőink közül különösen à vagyonbukottak kere- 
sik fel kiváló előszeretettel az amerikai világvárosokat. Hogy 
Nagykikinda városából kevesebb a kivándorló, ezt megmagya- 
rázza, hogy c városban inkább vannak kisbirtokosok, mint 
Nagybecskereken, azonkívül inkább mezőgazdasági jellegénél 
fogva az adók és egyéb közterhek sem oly súlyosak, mint 
Nagybecskereken. 

Összegezve már most a fentebb mondottakat, azt látjuk, 
hogy törvényhatóságunk területéről, a bánlaki járástól eltekintve, 
nem a keresethiány, nem a megélhetés lehetetlensége, nem is 
a túlságos adók s elviselhetetlen közterhek, hanem a meggazda- 
godás, a pénzszerzés s a földbirtoklás vágya kergetik a népek 
ezreit Amerikába. Ezen pedig socialis intézkedésekkel segíteni 
bajos, ide reményüket vesztett, ábrándjaikban csalódott vissza- 
vándorlók kellenek, akik felvilágosítsák népünket, hogy Amerika 
ma már nem  az az Eldorádó, ami azelőtt volt. 

Láttuk a kivándorlás járásonként való eloszlását, most 
a kivándorlók demographiai ismertetésére térhetünk át. A kiván- 
dorlás néprajzi ismertetésénél természetszerűleg a nemek ará- 
nyának a kérdése és a korviszonyok jönnek tekintetbe legelső 
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sorban. S mindkettő nagyon fontos, mivel igen hű képet nyúj- 
tanak az egyes kivándorlók czéljaira vonatkozólag. Ha ugyanis 
azt látjuk, hogy valamely körzet kivándorlóinál a két nem 
számbeli arányai közel járnak egymáshoz, ha azt látjuk, hogy 
akivándorlók és hozzátartozóik körében sok a 15 éven aluli, 
akkor arra a szomorú eredményre fogunk jutni, hogy azon 
körzet kivándorlói között sok a családostul kivándorlók száma, 
s ezek visszajövetelére már nem igen lehet számítani. A kiván- 
dorlás még oly olcsósága mellett s a Cunard-Line azon kötele- 
zettsége mellett is, hogy a visszavándorlókat nagyarányú ked- 
vezményben tartozik részesíteni, sőt bizonyos számban ingyen 
hazahozni, mégis egy négy-öt tagból álló család ily nagyterje- 
delmű vándormozgalma a kis ember egész vagyonába kerül, 
ha van vagyona; ha nincsen, akkor a míg annyit tud meg- 
takarítani, hogy a haza utazás költségét fedezze, annyira 
hozzászokik már az amerikai viszonyokhoz, hogy nem is 
igen kívánkozik vissza. 

Családostul kivándorlóink legnagyobb része az anyaor- 
szágra nézve már csak amiatt is elvész, mert nem annyira az 
Egyesült-Államokba, mint inkább Kanadába, vagy pedig Brazi- 
liába, kisebb számban Bosznia Felé veszik útjukat, ahol 
birtokot vásárolván, állandóan letelepednek. Néhány év óta, 
főkép mikor a Schaumburg-Lippe-féle uradalmat parczellázni 
kezdették, a szerémmegyei falvakba is sok torontáli család 
vándorolt ki, akik ugyan a magyar birodalomra nézve nem 
vesznek el, de elvesznek a magyarságra nézve, mivel a 
horvát-szerb nyelvtengerben lassan-lassan elvesztik nemzeti- 
ségi önállóságukat és beolvadnak az odavaló népbe. 

Nézzük most már részletesebben e kérdést, s vizsgáljuk 
előbb a nemek aránya szempontjából a kivándorlókat, és 
pedig az 1904-ik évtől kezdve, mivel ezen időtől kezdve a 
statisztikai köz1eményekben a tényleges kivándorlás az út- 
levelek kimutatásától el lévén különítve, pontos képet nyer- 
hetünk  e szempontból. így vizsgálva a kivándorlókat, látjuk, 
hogy 

az 1904-ik évben  kivándorolt 8.988 egyénből férfi volt 2.588, nő  pedig 1.400 
1905-ik      ,„                 „ 7.456 „           „       „ 4.634,„       „ 2.822 
1916-ik      „                „ 11.498 „           „       „ 7.129,„       „ 4.369 
1907-ik      „                „ 18.138 „           „       „ 12.770,„       „ 5.368 
1908-ik      „                „ 2.182 „           „      „ 1.166,„       „ Ι.υΐβ 
190a aug. végéig      „ 3.765 „           „      „ 2.178,„       „ 1.587 
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Az  1905-ik évtől kezdődően  a  férfii- és nőkivándorlás, 
a 12 éven aluli és felüli  korosztály szerint is   megkülönböz 
tethető. Eszerint a  fenti   kimutatás a következőképp   alakul: 

 
Vagyis az előbbi kimutatás szerint esik minden 10o 

férfikivándorlóra 54 nő, s minden 100 tizenkét éven felüli 
férfikivándorlóra 51 nő. A női kivándorlás a mi törvény- 
hatóságunk területén a legerősebb az egész országban, még 
a zemplén-sáros-szepesmegyei női kivándorlásnál is erősebb 
s így az országos átlagnál nagyobb. Ugyanis kivándorolt a 
a magyar birodalomból 

 
Vagyis míg az országos eredmény szerint minden l.000 

férfire 374 nő jut, addig Torontálban minden 1.000 férfire 
508 női kivándorló esik. Az ily nagyszámú női kivándorlásra 
vonatkozólag legyen szabad a következőket elmondanom: 
Fentebb a kivándorlás irányainak ismertetésénél is említést 
tettem arról, hogy Szerbiában levő honosaink között sokkal 
több a nő, mint a férfi, s erre vonatkozólag felhoztam, hogy 
azok közül ott nagyon sokan férjhez mennek. Ez az egyik 
oka a nagyszámú női kivándorlásnak. A másik a cselédkérdés. 
Még nem is oly régen Torontálban szinte hallatlan béreket 
kaptak női cselédeink Szerbiában és a többi Balkán-államokban, 
mivel az ottani nők a magasabb háztartásbeli dolgok elvég- 
zésére szinte egészen alkalmatlanok. 

Pontos adatok hiányában nem jelezhetem, hogy az egyes 
nemzetiségek közül mily arányban vannak képviselve a nemek, 
mégis hozzávetőleg sikerült megállapítanom azt, hogy a 
Szerbia és a többi Balkán-államok felé irányuló kivándorlási 
mozgalomban legnagyobb számmal a szerb, illetve Románia 
felé az oláh anyanyelvű nők vannak érdekelve, míg az Ame- 
rika felé irányuló kivándorlásban a női nemet a német anya- 
nyelvű nők képviselik a legerősebben. Ennek az a magyará- 
zata, hogy a német anyanyelvű nők mint házi cselédek 
különös   kedveltségnek   örvendenek  Amerikában   s  akárhány 
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olyan kivándorló van, kinek felesége százakat keres a kifőzés- 
ből. Szinte örvendetes jelenség, hogy a magyar anyanyelvű 
nők a legkisebb arányban vesznek részt a kivándorlási moz- 
galomban. 

Ezek után most már áttérhetünk a kivándorlók kor- 
viszonyainak ismertetésére. Mint már fentebb említettem, az 
alacsony korban levők nagy száma annak bizonyítéka, hogy 
a kivándorlók között sok az együvé tartozó, vagyis sok 
a család. Ha pedig a 15-40 éves korban levők vannak 
nagy számban, ez annak a jele, hogy a kivándorlók nagyobb 
részben nőtlenek, vagy hajadonok, vagy pedig családjuk itthon 
hagyása mellett kivándorló családfők. Bár a munkaviszonyok 
kedvezőtlen kialakulására a munkaképes korban levőknek nagy 
számban való kivándorlása döntő befolyással bir, mégis nemzeti 
szempontból nem oly káros, mintha családjukat is magukkal 
vive, végleg elszakadnának hazájuktól; a gazdasági szem- 
pontból pedig a munkaerőben szenvedett veszteség némileg 
enyhül, vagy megtérül azon pénzösszegelv révén, melyeket a 
kivándorlók hazaküldenek. 

A mi törvényhatóságunk területéről kiinduló kivándorlás 
a korviszonyok tekintetében nagyon kedvezőtlen s az országos 
átlagnál majdnem kétszerte nagyobb, míg ugyanis az ország- 
ban 1905-ben a kivándoroltak közül 134.167 volt 12 éven 
felül levő s 28.694 azon alul, addig ugyanezen időben a 
megyebeli kivándorlók közül 5.710 volt 12 éven felül s 1.746 
azon alul, vagyis míg az országos eredmény szerint minden 
100 tizenkét éven felüli kivándorlóra 23 tizenkét éven aluli 
gyermek jut, addig Torontálban 45. 

Érdekes lesz ezen adatokat az 1900-ik évbeli nép- 
számlálás adataival egybevetnünk. Torontál lakosságából volt 
ugyanis: 15 éven aluli korban levő 204.462, a kivándorlók 
között van 12 éven aluli 14.150; 15 – 60 éves korban levő 
340.557, a kivándorlók között van 12-60 éves 32,788, azaz 
a népszámlálás alkalmával talált 1.000 tizenöt éven alulira 
esik 69 tizenkét éven aluli kivándorló, s az 1.000 tizenöt es 
hatvan év közöttire 96 kivándorló. Igen sajnálom, hogy adatok 
hiányában nem tüntethetem fel azt, hogy e korviszonyok az egyes 
nemzetiségi kivándorlók között milyen arányt mutatnak, mivel 
a statisztikai közlemények a kivándorlók demographiájára vonat- 
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kozó adatokat országos  s nem   törvényhatóságonként!   ered- 
ményekben   mutatják be s erre vonatkozólag   törvényhatósá- 
gunknál sem találtam feljegyzéseket. 

A kivándorlók demographiájában a legfőbb s a magyar 
államiság szempontjából a legfontosabb kérdés, vájjon az 
államfentartó magyar elem s a többi nemzetiség mennyire 
van érdekelve a kivándorlásban. Volt idő, nem is olyan régen, 
amikor Magyarországban mindenki azt hitte, hogy a kiván- 
dorlás pusztán a felvidéki tótok köréből táplálkozik, mígnem 
a nagyobb mérvű kivándorlástól felkeltett figyelem arra jött, 
hogy bizony a »kivándorlás nem azonos a tótok kiván- 
dorlásával«. Az országos kivándorlás velük vette kezdetét s 
tőlük ragadt a többi népfajra is. A mi törvényhatóságunk 
területén, mint már több ízben említettem, a »Hát«-vidéki 
németek voltak az első kivándorlók, ezekhez csatlakoztak 
majdnem ugyanazon időben a Szerbia s a Horvát-Szlavon- 
ország, valamint a Németország felé irányuló kivándorlók is. 
Az Amerika felé irányuló kivándorlás azután megmozdította 
a magyarokat, horvátokat és oláhokat is, úgy hogy most mái- 
mindegyik népfaj részt vesz benne, némelyik nagyobb, másik 
kisebb számmal. 

A nemzetiségi jellegnek pedig igen nagy jelentősége van 
a kivándorlás kérdésében, s épp azért igen helyes a központi 
statisztikai hivatalnak az az eljárása, hogy úgy havi, mint 
évenként megjelenő közleményeiben törvényhatóságonként 
tünteti fel úgy a ki-, mint a visszavándorlás nemzetiségi el- 
oszlását s hozzá még azt a helyet is, a hová, illetve a honnan 
a visszavándorlás történik. Az alábbiakban tehát ezeket a/. 
adatokat fogjuk ismertetni. Igaz ugyan, hogy a statisztikai 
hivatal ez adatokat az egész országra egy összegben adja 
s rendeltetési államok szerint részletezve nincsenek, de ez 
nem okoz nagyobb nehézséget, mivel tudjuk azt, hogy az 
európai államokba való kivándorlás a mi törvényhatóságunk 
területéről túlnyomóan az illető állammal azonos anyanyelvű 
lakosság köréből származik s mivel a kivándorlók számát 
ismerjük, ha pontosan nem is, de megközelítőleg megmond- 
hatjuk azt is, hogy Amerikába mely nemzetiségből hányan 
vándorolnak ki. 

Amint az összeredmény  mutatja,   a kivándorlásban   leg- 
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erősebb a német és szerb nemzetiségiek száma, azután jönnek 
aZ oláh, a magyar, a tót, végül a horvát s egyéb anyanyelvűek, 
gz azonban a kivándorlás nemzetiségi eloszlását nem tünteti 
jné”„ fel egészen, ebből csak annyit tudunk meg, hogy hány 
ma°-yar, német stb. vándorolt ki. Ennek kimutatására szolgáljon 
az alábbi tábla, mely bár nem egészen helyes, reális, mert az 
1904. év végével megállapított lakosság eredményével kellene 
Összehasonlítanom; de ezen adataim hiányozván, kénytelen 
vagyok azt az alábbi összeállításban bemutatni: 

 
 

Így vizsgálva a kérdést, látjuk, hogy a németség ván- 
dorol ki legerősebben s velük erősen versenyeznek a horvátok 
s tótok, azután jönnek a többiek. A magyarság kivándorlási 
arányszáma (3%), tehát, bár nem a legjobb, elég kedvező 
mégis, s ez annak tulajdonítandó, hogy mint az államtól le- 
telepített s csak kisebb részében idevaló illetőségű nép, meglehe- 
tősen jó viszonyok közt él s így nincs is annyira reáutalva 
a kivándorlásra. A németek nagy száma azok vagyonszerzési 
törekvésében keresendő; kezdettől fogva leginkább ők vándo- 
rolnak ki s legmagasabb értelmiségi fokkal birva a torontáli 
népek közt, odakünn is boldogulnak, sőt vagyont szerez- 
nek. A horvátok elég magas kivándorlási hányada onnan 
ered, hogy mint kis csoport mindössze 5-6 községben élnek 
s itt is kivéve Horvát-Neuzinát és Bokát, nagyobb mennyi- 
ségben ingatlant sem birnak. Iparral nem igen foglalkoznak s 
így idehaza megélhetésük biztosítva nem lévén, Amerikában 
keresik boldogulásukat. A szerbek és oláhok legelső sorban 
az anyanyelvükkel azonos Szerbia és Romániába vándorolnak, 
de az ezen államokba irányuló kivándorlás mérvét ismerve, 
láthatjuk, hogy alacsony értelmiségi színvonaluktól nem várt 
nagy számban vándorolnak ki Amerikába is.   A tótok kiván- 
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dorlási hányadának szintén igen magas volta e nép termé- 
szetéből magyarázható inkább, mint a kivándorlás szükséges- 
ségéből. Nálunk többnyire jó, vagy tűrhető módban élnek, de 
vagyonuk nagyságával soha megelégedne nem lévén, a több 
szerzése végett mennek ki. Ε czéljuk többnyire sikerül is, 
mivel végtelen szerény igények között élve, nagy összegeket 
takaríthatnak meg maguknak kitartó munkásságukkal. 

Természetszerű, hogy járásonként más és más a kiván- 
dorlás az egyes nemzetiségeken belül is. Ennek számszerű 
kimutatása azonban oly nehéz s oly hosszadalmas lenne, hogy 
tekintettel arra, miszerint tisztán a községi jelentésekre utalva, 
melyek nem mindenütt vezettetnek azzal a pontossággal, mint 
aminőt ezen kérdés igényelne, de meg maguk a kimutatások, 
melyekkel kapcsolatban jelentéseiket teszik, sem voltak min- 
den évben azonosak, az adatok nem lennének még csak 
megközelítőleg sem pontosak; azért ettől elállók. 

Jelezni kívánom azonban, hogy nálunk már az egyes 
járások népességének összetétele olyan, hogy e kérdésnek ily 
pontos taglalását nem teszi szükségessé, mert majdnem minden 
járásnak megvan a maga absolut többségben levő nemzeti- 
sége, mely mellett a többi messze elmarad. A magyarság 
absolut többségben csak a törökkanizsai járásban van s a 
többi helyen, Nagybecskerek városát kivéve, még a relativ 
többséget sem én el. A németség absolut járásai a perjá- 
mosi, zsombolyai, csenei és módosi, relativ többségben vannak 
a németek a nagybecskereki és pancsovai járásban. A szerbség 
absolut többségben van az antalfalvai, nagykikindai és a török- 
becsei járásban, továbbá Nagykikinda városában; a többi helyen 
még a relativ többséget sem éri el. Az oláh anyanyelvűek egye- 
dül az alibunári járásban vannak relatív többségben, a tótok 
sehol, még relatív többségben sem. Ezek tudtával, figyelem- 
mel a kivándorlás topographikus eloszlásának ismertetésénél 
járásonként közölt adatokra, megközelítő képet nyerhetünk a 
különböző anyanyelvűek járásonként való kivándorlására 
nézve is. 

A kivándorlók nemzetiségi tagosultságával függ össze 
azok vallásfelekezet szerint való elosztása és értelmiségi álla- 
pota is. 

A római   katholikus   vallásfelekezetnek   e   kivándoroltak 
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között levő nagy száma, melylyel a megyei népességnél való 
hányadánál is erősebben van képviselve, onnan származik, 
hogy a törvényhatóságunk területén levő németek túlnyomó 
részükben római katholikusok, míg a horvátok mind azok s 
az itteni magyarok java része is. A reformátusoknak nag ν 
hányada azoknak törvényhatóságunk területén történt gyér 
elhelyezéséből ered. Alacsony az izraelita vallásfelekezethez 
tartozók kivándorlási hányada, a mi e felekezet erkölcsi, tár- 
sadalmi s politikai természeténél fogva érthető is. A többi 
felelvezetek az összlakosság körében való elterjedtségük ará- 
nyában vesznek részt a kivándorlásban is. 

Ami már most kivándorlóink általános műveltségi álla- 
potát illeti, úgy a torontáliak' semmiesetre sem rontanak az 
országos kivándorlási átlagon, sőt talán még javítanak is azon. 
Ámbár pontos adataink a kivándorlók írni és olvasni tudá- 
sára nézve nincsenek, az én nézetem szerint, ha megfigyeljük 
azt, hogy a törvényhatóságunk lakosságát alkotó egyes nem- 
zetiségek körében az írni-olvasnitudás mennyire van elter- 
jedve és ha az illető nemzetiségből való kivándorlással az ada- 
tokat egybevetjük, akkor megközelítő képet fogunk nyerni a 
Torontálból kivándoroltak általános műveltségi állapotára nézve 
is. Az 1900-ik évi népszámlálás szerint ugyanis a Torontál- 
ban levő 590.348 lakosból írni és olvasni tudott 286.246, 
vagyis az összlakosság 57.2%-a. Kivándorlóink túlnyomó 
része tud írni és olvasni s ha azután tekintetbe vesszük azt 
is, hogy a szerbek és oláhok legnagyobb része Szerbia, illetve 
Románia felé megy, nyugodtan mondhatom, hogy a Torontál 
vármegye területéről Amerika felé irányuló kivándorlók leg- 
nagyobb része tud írni és olvasni s így e tekintetben az 
országos átlagot nem rontják,  hanem emelik. 

Az eddig tárgyalt kérdéseknél nem kevésbbé fontos, hogy 
népességünknek mely néposztályából kerül ki a kivándorlók 
serege. Az általános közgazdasági helyzetre ugyanis, főképp 
annak fejlődése szempontjából, igen fontos kérdés az, hogy 
mely ágazatnál van a legnagyobb kivándorlás s ennek követ- 
keztében munkáshiány, amit másképp kimutatni nem lehet, 
mint csakis a kivándorlók foglalkozási állapotának ismerte- 
tésével. 

Ezen szempontból   vizsgálván a kivándorlók ezreit,   arra 
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a tapasztalatra jutunk, hogy a tanult kereseti ágakból sokkal 
kisebb arányú a kivándorlás, mint a tanulást nem igénylő 
mezőgazdasági kereseti ágból. Legkisebb a kivándorlás az 
értelmiségi keresettel foglalkozók néposztályából, ami ért- 
hető is. 

Legnagyobb (38.8) százalékkal szerepelnek a kivándorlók 
között a házi cselédek. Ennek okát fentebb már megmagya- 
ráztam s így erre újból kitérni szükségesnek nem tartom. 
Ezután jönnek a mezőgazdasági cselédek és napszámosok, 
kiknek 37.5%-a vándorolt ki. A mezőgazdasági napszámosok 
óriási számú kivándorlása néhány év rossz termésviszo- 
nyának tulajdonítandó. Különösen az 1904. és 1905. évi álta- 
lános termés nem volt kielégítő, szintúgy az 1907. évi sem. 
Különösen az 1907. évi termés igen rossz volt Torontálban 
s ebben az évben volt a legtöbb kivándorló is. Az előbbi két 
évre vonatkozóan álljon a következő: »Rátérve már most a 
jelentési időszak rossz gazdasági helyzetének egyéb okaira, a 
legfőbb bajt abban látjuk, hogy egymásután két év ki nem 
elégítő terméshozama folytán széles néprétegek fogyasztási 
ereje erősen megcsappant«. »A drága megélhetési viszonyok 
s emellett a kevés kereseti alkalom másik következményeként 
jelentkezett a kivándorlási mozgalom ijesztő mértékben való 
terjedése.« (L. a temesvári keresk. és iparkam. 1905. évi 
jelent. 6. és 7. old.) Az 1907. évi termésre vonatkozólag azt 
hiszem eleget mondok, ha közlöm, hogy míg 1907-ben 
611.358 bevetett s 467.435 learatott hold búzatermése 
1,958.723 métermázsa volt, addig 1908-ban 602.209 bevetett 
és 593.758 learatott hold búzatermése 4,567.821 méter- 
mázsa volt. 

A termésviszonyok silány voltához hozzájárult még az 
1906. évben megkísérelt aratóstrike, mely után számtalan 
arató és más gazdasági gépet hozattak nemcsak az uradal- 
mak, hanem a kisgazdák is, kik arató és kaszáló gép 
szövetkezeteket alapítottak, miáltal a mezőgazdasági napszámo- 
sok ezrei vesztették el azelőtt biztos kenyerüket s kénysze- 
rítve voltak egyéb munka hiánya miatt kivándorolni. Ezen 
állításom igazolására legyen szabad idéznem MARTON ANDOR 
gazdasági titkár szavait. »Mert miből áll a Délvidéken a nép 
keresete? Nagy általánosságban   aratásból, cséplésből és ten- 
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geri művelésből. Ha ezen munkák befejeződtek, nagy részben 
befejeződtek a keresetek is.« (L. a Délvidéki kiv. congr. kia- 
dott jelent. 202. old.) Vagyis ha ez a kereset megszűnik, már 
pedig a gép pótolja az emberi kezet, akkor nincs keresete, 
tehát nem is tud megélni s akkor kivándorol. 

Az iparossegédek és az ipari és kereskedelmi munká- 
latoknál s közelebbi meghatározás nélküli munkálatoknál 
használni szokott napszámosok kivándorlási aránya (36.2 – 
36.4) majdnem azonos. A rossz termésviszonyok által okozott 
depressio az iparra igen súlyosan nehezedett, aminek az 
volt a következménye, hogy az egyes ipari üzemeknek 
erős küzdelmet kellett folytatniuk létfentartásuk érdekében. 
Különösen a nagyipar szenvedett súlyosan, mivel a kis- és 
háziipar már természeténél fogva kevésbbé reagál az ily 
jelenségre. A számtalan strike még csak fokozta az elked- 
vetlenedést, főképp mikor egy-egy balul kiütött bérmozgalom 
után az iparosok százai vették kezükbe a vándorbotot. Az 
élet egyáltalában azt mutatja, hogy a béremelési mozgalmak vagy 
egyáltalán nem, vagy csak ritka esetben érik el czéljukat. 
Mert mi a rendes eset? Ha ki is szorítanak maguknak a 
munkások magasabb bért, ezzel az illető árút megdrágítják, 
a keresletet apasztják. A gyáros egy ideig folytatja rendes 
üzemét, de végre mégis túltermelése lévén, reducálja üzemét, 
elbocsátja munkásai egy részét, vagyis újból a munkásság 
veszít. Tehát nem szabad semmit sem elhamarkodni, hanem 
rendszeres és helyes módon irányítani és fokozatosan fejlesz- 
teni iparunkat, ami által az úgy a tőketulajdonosok, mint a 
munkások igényei   kielégítésére   egyformán' alkalmas lesz. 

A kereskedősegédek nagy kivándorlási hányada (32%) 
a kedvezőtlen politikai viszonyoknak tulajdonítható nagy- 
részében. Egyrészt az Ausztriával való kereskedelmi szerző- 
dések hosszas és nehéz küzdelmek után történt megkötése, 
másrészt a török és román boycott, a Szerbiával való háború 
réme, a pénznek az előbbi években való hallatlan drágasága 
s ennek kapcsán a hitelnek nagymérvű megszorítása szám- 
talan kereskedelmi vállalatot tett tönkre. Ε mellett parlamen- 
tünk s közéletünk jó részének ipar- és kereskedelemellenes 
gondolkozást módja e két termelési ágat igazán minduntalan 
bénítja, boldogulását nehezíti.   Az   egyoldalú   kedvezmények 
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politikájának újabb bizonyítékai a nem régen letárgyalt adó- 
javaslatok jó része s még számos más oly intézkedés is, 
melynek felsorolása szorosan véve- már nem is tartozik   ide. 

Ha már az iparossegédek megérezték a mostoha viszonyo- 
kat, annál inkább megérezték azt iparosaink, kik 8.6%-al 
szerepelnek a kivándorlók sorában. Ε tekintetben ugyan nem 
állunk az országos átlagnál jóval magasabban, de mégis 
rosszabb helyzetet tüntetünk fel annál. A kereskedőknél már 
jóval kisebb a kivándorlási arány, sőt még az értelmiségi 
kereseti ághoz tartozóknál is kisebb arányban vándorolnak ki. 
Kereskedőinknél az is nagy befolyással bir a kisebb kivándor- 
lásra nézve, hogy ők amúgy is kis számban lévén s törvény- 
hatóságunk minden helységében elszórtan élve, kisebb igények- 
kel bírnak s így könnyebben élhetnek meg, különösen a falu- 
ban, ahol a szatócs egyúttal posztókereskedő, vasárus, sőt 
néhol   még   korcsmáros is. 

Az önnálló őstermelőknél mutatkozó nagy kivándorlás 
(9.03%) egyrészt ezen nép földéhségében, másrészt eladóso- 
dott voltában talál magyarázatot. A kivándorlás járásonként 
való ismertetésénél jeleztük azt a rengeteg pénzt, mit haza- 
küldenek részint új földek vásárlására, részint terheik kifi- 
zethetésére. Az egyéb foglalkozást űzők kivándorlási hányadá- 
val nem kívánok foglalkozni, hanem a helyett áttérek az 
értelmiségi kereseti ághoz tartozó lakosság kivándorlásának 
ismertetésére. 

Az értelmiségi kereseti ághoz tartozók nálunk 1.81%-al 
vannak képviselve a kivándorlók között. Az iparosok- 
nál nem tudtam megállapítani azt, hogy minden egyes ipar- 
ágból mennyien mentek ki, ezen kereseti ágnál azonban, a 
rendelkezésemre álló törvényhatósági feljegyzésekből sikerült 
megállapítanom, hogy volt 7 mérnök, 3 pap, 2 ügyvéd s 14 
újságíró, aki kivándorolt. A mérnökök főképp Németországba 
vándorolnak ki. A 3 pap s egy ügyvéd Amerikába ment, egy 
ügyvéd és hét újságíró Szerbiába, a többi pedig részint 
Romániába, részint más államba vándorolt ki. A többi, az 
értelmiségi kereseti ághoz tartozó kivándorló, mindenféle 
magánhivatalnok s 4 elbocsátott, vagy lemondott köz- 
hivatalnok. 

Az iparos- és kereskedősegédek, valamint az értelmiségi 
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kereseti ághoz tartozóak mind finembeliek; a női nem a 
napszámosok és cselédek körében van legerősebben kép- 
viselve, ami természetes is. Az ipari munkában alkalmazott 
nőket (dohánygyártás, szövés, fonás stb.) a napszámosokhoz 
vettem, mert hiszen voltaképp azok is. A nembeli eltolódások 
magyarázzák meg a kor szerint való csoportosulást is. Az 
iparosok, őstermelők vagyonszerzés, avagy terheik kifizet- 
hetése végett mennek ki, ezek tehát, s velük az értelmiségi 
kereseti ághoz tartozóak is, gyermekeiket nem igen viszik 
magukkal, mig a kereskedők többnyire családjukkal egyetem- 
ben keresik fel a külföldet. A legnagyobb a 12 éven aluliak 
száma a napszámosok körében, s ezt onnan magyarázom, 
hogy a kivándorlás kezdetén nagyon sok nagy családdal 
megáldott ember ment ki s ezeket később családja is követte. 
(L. THIKRING i. m. 289. és köv. 1.) Az állandóan letelepedők, 
így különösen a kanadaiak pedig mind kiviszik családtagjaikat. 

Az értelmiségiek körében a magyarság majdnem a felét 
adja a kivándoroltaknak, ami az itteni viszonyoknál természe- 
tes is, mivel úgy magán-, mint közhivatalnokaink legnagyobb 
része magyarnak vallja magát. Az iparosok körében s a 
kereskedők- körében erősen képviselt németséget onnan vélem 
megmagyarázni, hogy a kiadott útlevelek szerint ezek nagy 
része Németország felé veszi útját, de meg amúgy is tör- 
vényhatóságunk területén ezen ágbeliek között a németség 
van legerősebben képviselve. A cselédek túlnyomó részének 
német volta a női nem kivándorlásának ismertetésénél mon- 
dottakon alapszik. A napszámosok körében az egyes anya- 
nyelvhez tartozók az összlakosság körében képviselt szám- 
arányukhoz mérten vesznek részt. 

Összefoglalva már most a kivándorlók foglalkozási álla- 
potáról mondottakat azt látjuk, hogy a törvényhatóságunk 
területéiől kiinduló kivándorlás is ugyanoly természetű, mint 
maga az országos kivándorlás, azaz kivándorlóink között 
elenyészően csekély az értelmiségi kereseti ághoz tartozók 
száma, valamivel erősebb a többi tanult kereseti ághoz tar- 
tozók száma s a legnagyobb contingensét a kivándorlóknak a 
meződazdasági üzemmel foglalkozók adják. Épp azért kiván- 
dorlóinknál vagyont senki sem kereshet, sőt ezek mind 
vagyonszerzés miatt   mennek   ki   s   így   legnagyobb   részük 
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csupán annyi pénz felett rendelkezik, amennyit az amerikai 
hatóságok minden kivándorlótól okvetlen megkövetelnek. 
Erre a kérdésre bővebben nem is terjeszkedem ki, részint 
azért, mivel erre vonatkozólag törvényhatóságonként külön 
feltüntetett adatokat sehol sem találtam, részint pedig azért, 
mivel ismerem népünket, mely e kérdésre a már vele szüle- 
tett bizalmatlanságnál fogva mindennemű tisztviselő iránt 
amúgy sem felel meg őszintén s így minden adat irreális s 
az azok kutatására irányuló fáradság hiábavaló lenne. 

A kivándorlás nagyságának ismertetésénél említést tet- 
tünk arról, hogy a kivándorlóknak csak igen csekély része 
kéri az állam kötelékéből való elbocsáttatását. Mondottuk, 
hogy éppen ezen sajátságos vonása a kivándorlóknak teszi 
lehetetlenné azt, hogy az állam kötelékéből való elbocsátások 
száma után ítéljük meg a kivándorlás nagyságát. Hogy mégis 
foglalkozom, s még hozzá külön fejezetben, ezen kérdéssel, 
annak az az oka, hogy itt már nem a törvény szavai szerint 
való kivándorlásról van szó, hanem az anyaföldnek előre 
megfontolt szándékkal való elhagyásáról. Súlyosbítja ezt még 
azon körülmény, hogy az állam kötelékéből való elbocsátta- 
tásukat nem a kivándorlók zömét alkotó napszámosok vagy 
gazdasági munkások, hanem a tanult iparosok, kereskedők 
s az értelmiségi kereseti ághoz tartozó kivándorlók kérik. Ez 
a sajátságos vonása a kivándorlóknak, azok értelmi fokának 
mintegy hőmérőjévé teszi az elbocsátás tényét. Tudjuk ugyanis, 
hogy a kivándorlók legnagyobb része az értelmi fejlettség- 
igen alacsony fokán áll, sőt nagy részük analphabeta, akik 
még csak nem is gondolnak arra, hogy a kivándorlással kap- 
csolatban állampolgári viszonyukat is megváltoztathatják. 

Törvényhatóságunk levéltárában az 1893. évtől kezdő- 
dően vezetik az államkötelékből való elbocsátottakról a nyil- 
vántartást. Ezen kimutatás szerint a jelzett időponttól folyó 
évi augusztus hó végéig 1.048-an kérték részint saját, részint 
hozzátartozóik elbocsáttatását vagy lettek elbocsátva ily kére- 
lem folytán. Ez utóbbi mozzanat jelenti a végleges kivándor- 
lást, mivel itt már nemcsak egyes egyéneknek, hanem egész 
családoknak eltávozásáról van szó. Ezen szempontból vizs- 
gálva az elbocsátottakat, a következői képet nyerjük: Volt 
346 családfő, ezek közül 311 férfi és 35 nő, az elbocsátottak 
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83,01%-a 702 családtag, ezek közül 261   férfi ós 441  nő, az 
elbocsátottak 66.99%-a. 

Amint ezen adatokból látjuk a családtagok több mint 
2/3-át teszik az elbocsájtottaknak, ami az egyik jellemző vonás; 
a második pedig az, hogy míg a kivándorlók között főképp 
a 12 éven felül levő kivándorlók között a férfiak vannak 
túlnyomó többségben, addig az állampolgári kötelékből való 
elbocsátottaknál majdnem a fele nő. Ugyanily képet nyújt az 
elbocsátottaknak kor szerint való csoportosítása is. A kiván- 
dorlók korbeli állapotának feltüntetésénél szinte megnyugodva 
láttuk, hogy a 12 éven aluliak kivándorlásában bizonyos apa- 
dás észlelhető. Itt azonban ez nem mondható, mivel a 15 
éven aluliak épp 1/3-át adják az elbocsájtottaknak. 

Örvendetes jelenségnek mondható, hogy a magyar anya- 
nyelvűek (a kisebb arányban képviselt lakosságtól eltekintve) 
a legkisebb számban hagyják el véglegesen a szülőföldjüket. 
Ezen 28 egyénből is 12 nőtlen volt. A legnagyobb számmal 
szerepelnek az elbocsátottak között a német anyanyelvűek, 
épp úgy, mint a kivándorlók között is. Ε tekintetben termé- 
szetesen döntő befolyással bír az is, hogy a legtöbb elbocsá- 
tott, mint majd bemutatjuk, Ausztriában nyer újabb állam- 
polgárságot. A németek után a szerbek és oláhok jönnek, kik 
Szerbiában vagy Romániában, esetleg más államban nyernek 
újabb állampolgárságot. A többi anyanyelvű elenyésző kis 
számú. Ami már most a vallásfelekezet szerint való eloszlást 
illeti, az elbocsájtottak túlnyomó része azért tartozik a római 
katholikusokhoz, mivel a németek s a magyarok nagy része 
a mi megyénkben ezen vallásfelekezethez tartozik. Reformá- 
tus az elbocsátottak között csak egy volt; evangélikusok 
voltak a tótok, 3 magyar, a többi német, görög-keletiek a 
szerbek és az oláhok. 

Az anyanyelvtől eltekintve, a foglalkozási és művelődési 
állapot szerint való eloszlás bír az elbocsátottaknál a leg- 
nagyobb fontossággal. Az elbocsátottak általános jellemzésé- 
nél említést tettünk arról, hogy azok a kivándorlók legérté- 
kesebb elemeiből alakulnak ki. Az elbocsátottak túlnyomó 
többségét a háztartásbeliek alkotják, ami a harmadik jelleg- 
zetes vonása e jelenségnek. Ez is érthető, mivel a 15 éven 
aluli korban levők ide tartoznak,   s   azonkívül a családanyák 
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is, hacsak nem családfők. Az iparosok között volt 93 önálló 
és 31 segéd, s a kereskedők között volt 12 önálló s 18 segéd. 
A mezőgazdasági napszámosok és cselédek főképp Ameri- 
kában szereznek állampolgárságot, előbbiek állandó letelepe- 
dés, utóbbiak férjhezmenetel révén, esetleg más úton. Az 
értelmiségiek közül roppant sok a katonatiszt, aki mind 
Ausztriába megy, a mérnökök Németország, a tanárok, hír- 
lapírók a Balkán s Európa más államába mennek. A ház- 
tartásbelieket nem tüntettem ki e szerint, mivel ez már 
nagyon  fáradságos munka lett volna. 

Az elbocsátottak műveltségi állapotára és közjogi isme- 
retére élénk világot vet annak bemutatása, hogy az összes 
elbocsájtottak közül hányan kérték azt, hány lett távolléte 
miatt elbocsájtva s hányan vesztették el mások miatt állam- 
polgárságukat. Ε szerint: 313-an kérték és 735-en nyerték 
el előbbiek kértére állampolgárságukat. Ez utóbbiakból 702 a 
családfő kértére lett elbocsátva, házasságkötés folytán 6, 
távollét miatt  15, más okok miatt  12. 

A kivándorlással szoros kapcsolatban van a visszaván- 
dorlás, azaz már egyszer kereset czéljából a hazai földet 
elhagyott kivándorlónak visszatérése. Nem tartozom azok 
közé, akik a kivándorlást úgy fogják fel, mint valami engesz- 
telhetetlen nemzeti átkot s arról beszélnek, hogy aki már 
egyszer kiment, az sohasem tér többé vissza, s épp azért 
bővebben kívánok foglalkozni a visszavándorlás kérdésével Is. 
Megkönnyíti az e kérdéssel való foglalkozást azon körülmény, 
hogy vármegyénk alispánja maga is tanulmányozza a kiván- 
dorlás és visszavándorlás kérdését, s így az ő szívessége 
révén sok oly adatnak jutottam birtokába, melyeket előnyösen 
használhatok fel tanulmányomban. 

A szórványosan jelentkező visszavándorlás, mely az 
1905. évben már nagyobb hullámokat öltött, az 1907. év 
folyamán tömeges mozgalommá változott át. A közvetlen ok 
erre ama nagy gazdasági válság volt, melyről FARKAS PÁL »AZ 
amerikai kivándorlás« czímű munkája 48. oldalán ezt mondja: 
»amilyent az oczeánon innen elképzelni sem tudunk, amelyet 
a forró égöv cyklonjaihoz lehet csak hasonlítani. Hatása ter- 
mészetesen megérződik az egész vonalon. Bányák szüntették 
be üzemeiket, gyárak  lendítőkerekei   álltak    meg, nagy ipari 
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vállalatok nyomtalanul eltűntek. Ezer ós ezer munkás veszí- 
tette el állását és menekült a kikötők télé.« A mi visszaván- 
.dorlóink naiv volta mellett tanúskodik az, hogy ők a gazda- 
sági élet e nagy. válságát a »császár«-, azaz az elnökválasz- 
tással vélték megmagyarázni akkor, pedig (a választási idő 
alatt) szünetel a munka, de ha vége lesz a választásnak, ak- 
kor újra megindulnak az üzemek«, s akkor ők is újra vissza 
szándékoznak menni. S hogy ezen szándékát igen sok valósí- 
totta meg, arra vall az a körülmény, hogy 1908. január 1-től 
1909. évi augusztus hó végéig 645 olyan kivándorló volt, 
aki már egyszer künn járt Amerikában. 

A kivándorlásnál követett módszer szerint a vissza- 
vándorlásnál is előbb annak nagyságát, azután azon irányo- 
kat, a honnan a visszavándorlas történik, fogom ismertetni. 
Ezek után térek majd át a visszavándorlas topographikus, 
majd demographikus ismertetésére. Ennek a czélnak meg- 
felelően, tehát nézzük első sorban azt, hogy a visszavándorlas 
mily terjedelmű volt az 1905-ik évtől kezdve. Volt vissza- 
vándorló: 1905-ben 632; 1906-ban 1.576: 1907-ben 3.044; 
1908-ban 4.359 és 1909 augusztus hó végéig 1.113. Amint 
tehát láthatjuk, a visszavándorlás korántsem oly nagy, mint 
FARKAS PÁL idézett művében állítja: »Mindenki, aki nemcsak 
a statisztikai havi füzeteket nézi, hanem magát az életet is 
ismeri, feltétlenül vallja a legnagyobb mérvű visszavándorlást.« 
(L. i. m. 55. old.) Lehet, hogy más megyékben így van, de 
nálunk nincsen. Pedig nálunk a visszavándorlókat ugyancsak 
mesésen fogadják, hiszen nálunk még az Amerikát látott 
ember csodaszámba megy s nemcsak a paraszt, de még az 
intelligens ember is szívesen elbeszélget vele. 

Legnagyobb a visszavándorlas a párdányi járásba tartozó 
kivándoroltak között. S ez érthető is. A kivándorlás járáson- 
ként való ismertetésénél említettem, hogy ezen, valamint a 
nagykikindai járásban, kevesebb lévén az uradalom, több a 
megvásárolható föld, az ez után való vágy csábítja a népet 
kivándorlásra. Tényleg e két járásból is legnagyobb a vissza- 
vándorlás, miután a már megvett, vagy venni szándékozott 
föld árát a kivándorolt összegyűjtötte. 

Nagy a visszavándorlók száma a bánlaki, perjámosi, 
alibunári s csenei járásban. Az utóbbi  három járástól eltekintve 
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a bánlaki járásban tapasztalható nagymérvű visszavándorlás 
csodálatraméltó. Ezen járást úgy tüntettem fel, mint egyedülit. 
ahonnan a kivándorlásnak kereset és vagyon szerezhetés hiánya 
miatt jogosultsága van. Hogy e járásba mégis a kivándorlók 
35%-a tért vissza, ezt csupán az ezen járásban absolut 
többségben lévő oláhajkú lakosság végtelen igénytelenségével 
tudom okadatolni. Az alibunári járásba való visszavándorlás, 
az ezen járásról a kivándorlás ismertetésénél mondottaknál 
fogva érthető. A perjámosi és csenei járásba való vissza- 
vándorlás csak látszólag oly nagy. Ezen járásokból van a leg- 
több másodízben kivándorló. Ezekké övéik láthatásának vágya 
készteti a hazajövetelre, de azután újból fölébred bennök 
a vagyonszerzés vágya, főképp, ha az első kivándorlásuk sike- 
res volt. 

A kivándorlóknak negyedénél többje jön még vissza a 
módosi, nagyszentmiklósi és törökbecsei járásban. Mind a 
három járásbelit a földvásárlás vágya, annak művelése s talán 
az amerikai élettel meg nem barátkozhatás (ezek nagyobb- 
részt szerbek) készteti a visszavándorlásra. A pancsovai és 
antalfalvai járásnál észlelhető alacsony arányú visszavándorlás 
onnan magyarázandó, hogy e két járásból megy a legtöbb 
kivándorló Szerbiába s ezek vissza vándorlása nem oly nagy- 
mérvű, mint a többi. A törökkanizsai járásba való csekély 
visszavándorlás okát nem tudom megfejteni, hacsak a csábí- 
tásnak nem tulajdonítom. Ugyanis e járásból mindefelé akadt 
kivándorló; 2 van Natálban, 3 Argentínában, 2 Mexikóban s 
4 Braziliában. A nagybecskereki járásbeliek között sok van 
a Romániában, Szerbiában s más Balkán-államokban, most 
különösen Boszniában állandóan letelepedett. A zsombolyai 
járásnál tapasztalható csekély visszavándorlás az e járásban 
lakó nép végtelen pénzsóvárságának tulajdonítandó. Még ha 
van is olyan, aki visszajön, az is rövid idő múlva újból 
visszamegy. 

A két városnál azért oly kicsiny a visszavándorlás, mivel 
Nagybecskerekről főképp az iparosok mentek ki, akik odakünn 
állandó keresetre tevén szert, nem jönnek vissza; a nagy- 
kikindaiak közül pedig igen sokan Szerbiában vannak s ott 
szereznek újabb állampolgárságot. 

Ami a visszavándorlók  nem- és korbeli viszonyát  illeti, 
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a férfiak  között erősebb a visszavándorlás, mint a nők köré- 
ben. Ennek okát abban vélem feltalálni, hogy a férfiak több- 
nyire családos emberek lévén, otthon maradt övéik után 
vágyakoznak, míg a nők többnyire hajadonok, kiknek idehaza 
nincs senkijük, vagy ha van is, nem fűzik oly szoros kötelékek 
az otthon levőkhöz, mint a családapát. Azonkívül igen sok 
cseléd odakünn férjhez megy, másik része elzüllik Amerikában épp 
úgy, mint a Balkánon, hozzájárul mindehhez a női nem gyengébb 
természete, amely a rettenetes út fáradalmaival újból megbir- 
kózni nem hajlandó. Ilyen és más okok idézhetik elő a két 
nem visszavándorlásánál tapasztalható különbözetet. 

Ezt a nézetemet megerősíteni látszik a visszavándorlók kor- 
osztályok szerint való tagozódása is. Ha ugyanis a nők száma 
közelebb állana a férfiak számához ez a tömegesebb család- 
visszavándorlást jelképezné, amikor a 12 éven aluliaknak is 
nagyobb számmal kellene visszajönniök, már pedig ennek épp 
az ellenkezője áll. 

A legerősebb a visszavándorlás a szerbek s az oláhok 
között. A szerbek visszavándorlására nézve jellemző az ő 
mondásuk »jobb otthon«, s aki ismeri e nép SZÍVÓS ragasz- 
kodását szülőfalujához, az meg fogja tudni érteni azt a nagy 
nyomort, amely e népet az amerikai kivándorlásra rávitte. 
Az oláhok nagy visszavándorlási hányada e nép kisebb munka- 
bírásában s igényei hamaros kielégíthető voltán alapszik. A ma- 
gyar és német elem majdnem egyforma számbeli arányban 
jön vissza s ez bizony nem kielégítő. Mint a kivándorlásnál 
jeleztem, a kivándorló magyarok túlnyomó részben a török- 
kanizsai járásból kerülnek ki, s ha már most a visszavándorlás 
járásonként való eloszlásánál mondottakra is figyelemmel 
vagyunk, valószínűnek kell tartanunk ezek jórészének pusz- 
tulását. A németek visszavándorlásánál tapasztalható alacsony 
szám, azon szívós kitartásnak tudható be, amelylyel mint 
általános jellemvonással találkozunk a hazai s különösen a 
torontáli németségnél. A tótok végtelen alacsony visszaván- 
dorlásának okát abban találom, hogy e népfaj Amerikában 
számos fajrokonával találkozván, azokkal elvegyül, végtelen 
kis igényeinél fogva könnyen lévén kielégíthető, ott jobban 
vél boldogulni, mivel pénzt gyűjthet magának. A horvát és 
egyéb   anyanyelvűek   kis  visszavándorlási   hányadának  okául 
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épp kis számukat találom, amelylyel ott a népek milliói kö/ 
keverednek, a miért is önállóságukat elvesztik s az őket körű! 
ölelő néptengerben eltűnnek. 

Ami a visszavándorlók vallásfelekezet szerint való tagoz«. 
dását illeti, úgy ezen adatok is megerősítik a visszavándorol 
anyanyelv szerint való megoszlásánál mondottakat. Tudjuk 
hogy a görög keleti vallásfelekezethez Torontál vármegyében 
a szerbek s az oláhok túlnyomó része tartozik, gör. kath. 
oláh ebben a megyében nagyon kevés van. Feltűnő nagy a- 
izraelita vallásfelekezethez tartozók visszavándorlása, ennél, 
magyarázatát a kivándorlók vallásfelekezet szerint való elosz 
lásának ismertetésénél adtam. A többi vallásfelekezetek körébe: 
az arány a kivándorlási aránynak: megfelel. 

Ismerve a visszavándoroltak anyanyelv és vallásfelekeze 
szerint való eloszlását   is,   áttérhetünk   a   foglalkozási állap; 
szerint való eloszlás ismertetéséhez. A visszavándorlók denn; 
graphiájának ezen része bizony nem épp a legjobb vármegyénké 
nézve, mert a tanult kereseti ágakban a visszavándorlás elmar;u: 
a mezőgazdasági üzemmel foglalkozóké mögött s ezek közöt 
is nem annyira az önnálló őstermelők, mint inkább a közön 
séges napszámoselem jő vissza, mivel odakünn kevésbbé boi 
dogul. A tanult elem kevésbbé vándorolt vissza, mint a nyer 
erőt   igénylő   foglalkozást űzők, akik a visszavándorlók töh; 
mint   kétharmadát   adják. A tanult kereseti  ágakhoz tartozó 
közül legnagyobb számmal a kereskedősegédek jönnek' vissz 
(56%),  akik   az angol   nyelv   nem   tudása   miatt   kereskedé- 
sekben   nem   igen   alkalmazhatók,   egyéb   foglalkozást   űzr 
viszont nem tudnak, vagy nem is birnak. 

Az iparossegédek visszavándorlási hányada 31.8%! 

ez a legfontosabb elem az egész visszavándorlásban, mivel 
Amerikában s egyáltalán a nagy iparailamokban sok tapasz- 
talatot szereznek, megtanulják értékelni a munkát, megisme 
rik a szorgalomnak és igyekvésnek jutalmát s a megszokni 
nélkülözéssel hozzáedződnek az élet mindennemű küzdel- 
méhez. »Megedződött tömegek ezek, melyek egy ipari nagy 
hatalommal folytatott harczukban megismerték önöneiv 
jüket és megismertették a cultura és a nagyobb moz- 
gási szabadság értékét s ha egyszer gazdasági érdekeik 
idekötik    őket,    ha    egyszer    a    gazdasági   fejlődés    páran 
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csánál fogva ehhez az országhoz lesznek lánczolva, itt 
is megkövetelik majd azokat az életviszonyokat, melyeket 
odakünn megszoktak.· (L. BOLGÁR ELEK »A kivándorlás» cz. 
czikkét. »Huszadik század-: 1908. évf. XII. füzet.) Nagyon 
jellemző mondás ez s magában foglalja az amerikai k iván -  
dorlásnak – ipari munkásainkra gyakorolt hatásánál·; leg- 
szembeötlőbb jelenségét. Munkásaink az ipar kezdetleges 
volta mellett és ellenére az amerikai s a többi iparáilamok 
ipari életének hosszas küzdelemben leszűrődött állapotát sze- 
retnék itt is meghonosítani, anélkül, hogy annak” lehető- 
ségére figyelemmel lennének. Az utóbbi időben azonban, 
mintha némi javulás állott volna be a munkásság általános 
magatartáséiban. A béremelési óhajok a teljesíthetés kereté- 
ben mozogtak, munkabeszüntetések pedig alig fordultak elő. 
A munkásságnak ezen józan belátáson alapuló magatartása 
remélni engedi, hogy a tőkének és munkáinak viszonya, a jövő- 
ben is, az egymásrautaltság tudatában, a kölcsönös megér- 
téssel fog szabályozódni. 

A kereskedők visszavandorlása (26.2) ugyanazon okon 
alapszik, mint a kereskedősegédeké. Az önálló iparosok 
(8.8%) visszavandorlása nem nagy, mivel odakünn állandó 
keresetre tévén szert, jobb megélhetési viszonyokat terem- 
tettek maguknak, mint idehaza volt s így nem is gondolnak 
a hazajövetelre. Az értelmiségi kereseti ághoz tartozók vissza- 
vandorlása szintén nem nagy (l5.5%), hiszen akik kimennek, 
azok vagy kénytelenek kimenni mint a bűnfenyítő eljárás 
elől menekülők, vagy valamely gyári vállalatnál! nyernek 
alkalmazást, mint a. mérnökök, vagy mint papok, ügyvédek, 
híveik, illetve clientelájuk mellett maradnak. 

Az önálló őstermelők visszavándorlása sem megfelelő 
(14.9%), ezek közül is leginkább az oláh es szerb gazdák 
jönnek vissza, míg a. magyarok és németek, de még a torok 
is sokkal huzamosabb ideig maradnak odakünn, mivel addig, 
rnig egy bizonyos összeget össze nem gyűjtenek, nem jön- 
nek vissza. Különösen szívós a nemet, a mely elem a. legtöbb 
pénzt gyűjtötte össze mar eddig s utánuk az obébai oláhok. 
A legnagyobb számmal jönnek vissza a. mezőgazdasági és 
ipari napszámosok ezeket túlnyomókig államköltségen kell 
visszahozni, mivel  élhetetlen, indolens elemek, melyek   odaát 
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épp úgy nem dolgoztak, mint ahogy itthon sem dolgoznak. 
Ezek visszahozatalára igazán kár a pénzt pazarolni, inkább 
iparosainkat kellene hazacsábítanunk, akiknek sokkal több 
hasznát látná az állam és a társadalom, mint eme csőcselék- 
hadnak. 

A cselédek visszavándorlása azért oly kicsiny (8.10%), 
mivel odakünn jóval több munkabért kapnak, másrészt a nők 
férjhez mennek. Az egyéb kereseti ághoz tartozók visszaván- 
dorlása szóra sem érdemes. 

A visszavándorlók értelmi és művelődési állapotával 
külön foglalkozni nem tartom szükségesnek, mivel az előb- 
biek már elég élénk világot vetnek arra. Sokkal figyelemre 
méltóbb annak a kutatása, vájjon a kivándorlók tényleg ha- 
szonnal voltak-e odakünn s hoztak-e magukkal némi össze- 
get, mely elvesztett munkaerejüket némileg kárpótolja. Erre 
vonatkozólag már a kivándorlás járásonként való ismerteté- 
sénél is közöltem adatokat, melyek 1907. év végéig lettek 
összegyűjtve. Hogy ezen összegek, amelyeket ott felemlítettem, 
tényleg bejöttek-e, avagy több vagy kevesebb, azt pontosan 
megállapítani nem lehet. Az adatok részint a visszavándorol- 
taktól, részint az itthon levő családtagjaiktól szereztettekbe. 
Annyi azonban mindenesetre bizonyos, hogy az amerikai 
kivándorlás óta a takarékbetétek összege nagyfokú emel- 
kedést mutat törvényhatóságunk területén, mert mig ezen 
összegek 1903-ban 49,526.228 koronát tettek, addig 1906-ban 
már 54,030.879 koronát s 1908-ban 64,878.554 koronát, 
amit másképp nem lehetne megmagyarázni, mivel épp ez 
években volt nálunk a legrosszabb termés. 

Torontál vármegye vándorlási mozgalmáról értekezvén, 
bár nem jelentékeny, mégis meg kell emlékeznem a beván- 
dorlási mozgalomról s ezzel kapcsolatban a honosításokról is. 
Sajnos, ez a mozgalom már nem olyan értékes, mint a minői 
az állami kötelékből való elbocsáttatásukat kértek ismerteté- 
sénél láttunk. Míg tőlünk túlnyomó részben az értelmiségi 
és tanult kereseti ágakhoz tartozók kérik elbocsáttatásukat, 
addig hozzánk, néhány esettől eltekintve, túlnyomóan a mező- 
gazdasági üzemhez tartozók vándorolnak be s kérik honosít- 
tatásukat s nem is a nyugat művelt iparállamaiból kerülnek 
ki ezek a bevándorlók, hanem túlnyomóan a Balkán-államok 
lakosságának sorából. 
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Ami már most magát a bevándorlást illeti, az egész 
mozgalom nem ölt nagyobb arányokat s a nemek arányát tekin- 
ve túlnyomó részében férfiak vándorolnak be. A korviszo- 
nyokra nézve feljegyzéseket nem találtam s így azokat nem 
is közölhetem. 

A bevándorlók leginkább a Balkán államokból szár- 
maznak és szlávok, ennek megfelelően vallásuk a görög- 
keleti. Bár hiányos statisztikai adataink nem engednek köze- 
lebbi bepillantást a bevándorlásra vonatkozólag, pedig azok 
foglalkozási és értelmiségi mivoltának ismerete nagyon 
fontos lenne, mégis már az anyanyelvi eloszlás, ha nem is 
pontos, mégis megközelítő képet nyújt erre vonatkozólag 
is. Ehhez járulnak még egy-két községi jegyzőtől ez irányban 
nyert értesüléseim, amelyek után nyugodtan állíthatom, hogy 
a szláv bevándorlók túlnyomólag mezőgazdasági napszámosok, 
míg a német anyanyelvűek részint iparosok és kereskedők, 
részint pedig mezőgazdasági tisztviselők, kiket főképp Harnon- 
court és a többi uradalmak hoztak be. Ami a bevándorlók 
értelmiségi színvonalat illeti, az ezen utóbbiaktól eltekintve, 
akik többnyire igen képzett és művelt urak, a lehető legsilá- 
nyabb, s még a mi napszámosainkét sem közelíti meg. 

Ezek előrebocsátása után áttérhetek a végleges letele- 
pedést jelző bevándorlottakra, azaz a honosításukat kértekre. 
Az erről vezetett nyilvántartás 1893 óta közli az adatokat; 
ez időtől 1909. év aug. végéig összesen 80-an kérték maguk 
és 105 családtagjuk részére a honosítást. Épp úgy, mint 
az állampolgári kötelékből elbocsátottaknál, a családtagok 
száma nagyobb, mint a családfőké, bár nem oly nagy a 
különbség, mint az előbbieknél. Feltűnő kicsiny a nők száma, 
amit annak lehet tulajdonítani, hogy a bevándoroltak között 
sok a nőtlen férfi. 

Láttuk, hogy a bevándoroltak legnagyobb része szláv 
s mégis a honosításukat kértek között a sokkal műveltebb 
német elem van túlsúlyban. Ezek túlnyomó része iparos és 
gazdász, akik egyúttal több mint felét adják a honosítottak- 
nak, a háztartásbelieket nem számítva. Az iparosok főképp a 
nagybecskereki selyem- és szőnyeggyárban s gépgyárban vannak 
alkalmazva, míg a gazdászok a megyebeli uradalmaknál. Ennek 
megfelelően az általános műveltségi állapot is, eltekintve a 
a néhány parasztgazdától, kedvező. 
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Fentebb említettem, hogy a honosítottak között a német 
elem van túlsúlyban s így ebből következtethető az is, hogy 
a honosítottak leginkább Németországból kerülnek ki, a többi 
anyanyelvbeli pedig a megfelelő Balkán-államban. 

Nézzük most már a kivándorlás kérdését azon szem- 
pontból, hogy minő hatással bír a törvényhatóságunk népese- 
desere, minők annak gazdasági, erkölcsi és nemzeti hatásai, 
s mutatkozik-e a, kivándorlással kapcsolatban oly ne mű elnép- 
telenedés, mely komoly aggodalomra adhatna okot?” 

A mióta a kivándorlás törvényhatóságunk területén 
nagyobb mértéket öltött, azóta lassankint átment a köztudatba 
az a liit és meggyőződés, hogy a. kivándorlásnak erős vissza- 
hatása van. Maga a nagyközönség csak” a gazdasági hatást 
vette észre, mely főképp a munkabérek rohamos emelkedé- 
sében, az általános munkáshiányban, az élelmiszerek drága- 
ságában s a föld magasabb árában nyilvánult. Azok azon- 
ban, akiket nemcsak erről az oldalról érintett a kivándorlás 
kérdése, hanem akik részint hivatásuknál fogva, részint 
a kérdés fontosságára való tekintettel socialis tanulmány- 
szerűleg foglalkoztak vele, csakhamar észrevették azt is, 
hogy a kivándorlás hatása nemcsak gazdasági, hanem egyéb 
tereken is meglátszik. 

A kivándorlás nálunk a huszadik században öltvén 
nagyobb mértéket, legnagyobb sajnálatomra nem tudok ada- 
tokat nyújt;uii arra nézve, hogy a lakosság kor- és nembeli 
arányai, továbbá a házasságkötések és születések kapcsán 
mutatkoznak-e olynemű eltolódások, mint aminőkről THIRRING 
kiváló tanulmányában a felvidéki megyéknél beszél. Hasonló- 
képp nem beszélhetünk elnéptelenedésről sem általános- 
ságban, legfeljebb egyes községek erős megapadásáról. Mind- 
erre vonatkozólag az első alapos adatokat az 1910. évi nép- 
számlálás fogja szolgáltatni, s épp azért nem is foglalkozhatunk 
meist velőik. 

Fentebb mar több ízben megemlékeztem arról, hogy a 
kivándorlás főképp gazdasági kérdésekkel van összefüggésben. 
A kivándorlók foglalkozási és társadalmi állapotának ismerte- 
tésénél, az egyes kereseti ágakhoz tartozó kivándoroltak meg- 
nevezésénél feltüntettem azt, hogy nemcsak a kivándorlási 
megelőzőleg szerepelnek gazdasági okok, hanem még inkább 
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a kivándorlás után. Az egyes kivándorlási congressusokon 
minden szónok hangoztatta, hogy a kivándorlás követ- 
keztében mily nagyarányú munkáshiány állott be s hogy 
ennek kapcsán az egyes üzemeknél a munkabérek mily roha- 
mos emelkedést mutatnak, s hogy bizony annak a munkás- 
nak, ki Amerikába kiment, ha idehaza is úgy és annyit dol- 
gozott volna, mint amennyit és ahogy odakünn kell dolgoznia, 
sokkal jobb dolga lett volna idehaza, mint ott van. A dél- 
vidéki congressuson azonban már oly beszédeket is hallhat- 
tunk, amelyek ezzel ellentétesek. Nálunk ugyanis, az egyes 
nagyobb ipari góczpontoktól eltekintve, nincsennek oly üzemek, 
melyek százával alkalmaznának munkásokat. Nálunk általános 
a munka- és nem a munkáshiány. Ezért öltött nálunk oly 
hirtelen nagy mérveket a kivándorlás s azért terjedt el az a 
nézet, hogy a kivándorlási mozgalmat megakadályozni nem 
lehet, mivel azokat, kiknek kellő munkát és megélhetést nem 
adhatunk, nem tarthatjuk vissza attól, hogy más országban 
keressenek megfelelő megélhetést. Épp erre való tekintettel 
nem is szabad hazaárulónak nevezni a kivándorlót, aki kül- 
külföldön keresi kenyerét, mert akkor sokkal inkább hazaáruló 
az a mérnök vagy más szakember, kinek idehaza is elég 
keresete lenne, de a több fizetés miatt hagyja el hazáját. 

Hogy azután az ily megélhetést keresők odakünn mi min- 
dent tanulnak, az elképzelhető; sajátságos azonban az, hogy 
a jót csak künn gyakorolják, a rosszat pedig itthonra hagyják, 
s ha azután a hanyag, lelkiismeretlen munka miatt nem 
jutnak több keresethez s azt, amit odakünn szereztek, elpré- 
dálták, akkor újból kimennek, szidják az itteni viszonyokat, 
gáncsolnak mindent és mindenkit. Vannak azonban olyanok 
is, akik az odakünn elsajátított tudásukat itthon gyümölcsöz- 
tetik, ezek azonban főképp a mezőgazdasági üzemhez tartoz- 
nak. Az iparos, aki odaát ügyessége, szorgalma és haszna- 
vehetősége révén állandó keresetre tett szert, az nem igen jő 
már vissza, csak a mezőgazdák gondolnak haza és sietnek 
vissza elhagyott földjükhöz. Főképp a Németországban künn 
járt mezőgazdasági munkások tesznek e téren nagy szolgála- 
tokat, akik az odakünn elsajátított belterjesebb gazdasági üzemet 
iparkodnak meghonosítani idehaza. Ezek azután rengeteg 
összegeket fizettek újonnan  vásárolt   földjeikért,   s   minthogy 
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számuk mindjobban emelkedett, ellenben a megvásárolható föld 
nem, a föld ára mindig magasabbra és magasabbra szökött. 
A földesgazdák látták azt, hogy adóssággal terhelt földjüket jó 
pénzen értékesíthetik s ezt megtéve Horvát-Szlavonországban 
olcsóban vehetnek ingatlanokat, túladtak birtokukon. 

Nézetem szerint ez az alapoka a földárak óriási emel- 
kedésének. Hogy ehhez az utóbbi egy-két év jobb gazdasági 
helyzete is hozzájárult, azt megengedem, de egyedül ezen 
jobb helyzet nem okozhatta azt. Hiszen oly években is, 
amikor a föld a beléje fektetett tőkének még 3%-át sem 
hozta meg, szintén emelkedett az ára, ami pedig az Ameriká- 
ból jövő és itt elhelyezkedni kívánó pénz nélkül nem igen 
volna érthető. Igazolja ezen állításomat és véleményemet 
különben az is, hogy azokon a helyeken, ahol a kivándorlás 
kisebb mérvű, a kedvezőbb termésviszonyok következté- 
ben előálló áremelkedés nem oly magas, mint ama járások- 
ban, ahol a kivándorlás nagyobb, a megszerezhető föld 
mennyisége kisebb s a kereslet nagyobb, mint a kínálat. 
Különösen magas a föld ára azon járásokban, ahol a német- 
ség lakik, vagy a hova  törekszik. 

Hivatalomnál fogva alkalmam nyílott a kiskorúak érde- 
kében az árvaszékhez benyújtott szerződésekből a vételár- 
hullámzását megfigyelnem s ezen megfigyelés eredményét a. 
zsombolyai, törökbecsei és antalfalvai járásból az alábbi táb- 
lán kimutatom. 

Volt a föld átlagos ára: 

 
 (a zárjelben levő számok a szerződések iktató számai.) 

Az első járás lakossága túlnyomóan német, a másik 
kettő szerb, de különösen az utóbbiba erős a német beván- 
dorlás. Látjuk, hogy a zsombolyai járásban, melyből a ki- 
vándorlás a legnagyobb, a föld árának emelkedése is a leg- 
magasabb; még az 1907. évi rossz termés után is magasabb 
az emelkedés, mint a kilenczvenes évek végének jó termései 
után. A törökbecsei járásban már nem oly nagy a kivándor- 
lás, az uradalmak sem nagy   kitérjedésűek,   a megszerezhető 
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föld elég nagy, még bő hozadéki képessége mellett is, a 
a föld árának emelkedése mérsékelt. Az antalfalvai járásban 
ahhoz még hozzájárul a határőrvidék adókedvezménye, a pót- 
adók alacsony volta s mégis mivel itt erős német invasio 
van, a föld árának emelkedése feltűnőbb s mintegy közép- 
helyet foglal el az előbb említett két járás között. 

A föld árának fokozatos emelkedésével egyetemben a 
munkabérek emelkedése is, mint a kivándorlás visszahatása 
igen érezhető. A kivándorlók foglalkozási állapot szerint való 
ismertetésénél láttuk, hogy a mezőgazdasági cselédek és nap- 
számosok mily nagy arányban vesznek részt a kivándorlás- 
ban. Természetes, hogy ennek következményeképp a nap- 
számbérek emelkedtek. Míg azelőtt tizennégyedében dolgoztak 
s napi ellátást és 50 krajczárt kapott egy arató, addig ma már 
tizenkettedébe dolgoznak s a napi ellátás mellett 2, sőt három 
koronát kapnak. De emelkedtek a bérek a kereskedelmi és 
ipari üzemeknél is. Míg azelőtt egy iparossegéd napi keresete 
a természetbeli járandósággal együtt alig érte el a 2 koronát, 
addig ma már anélkül is felülmúlja ezen összeget. Pontos 
kimutatása ezen béremeléseknek nehéz dolog, minthogy min- 
den kereseti ágban más és más körülmények vannak, amelyek 
a munkabérek kialakulására mind befolyást gyakorolnak. Ha 
nincsen építkezés, hiába van csekély számú kőműves, azért 
mégis csak olcsón fognak elszegődni, csakhogy keresethez 
jussanak, holott még oly nagy szám mellett is borsós napibért 
kérnek, ha a munka sok. Azután meg a béremelkedés nem 
pusztán a kivándorlás következménye, nagy része van benne 
a bérmozgalmaknak is. 

A földárak és a munkabérek emelkedésével összefüggés- 
ben van az általános drágaság. Drágább lévén a nyersanyag, 
drágább annak feldolgozása, természetes, hogy drágább lesz 
a már kész árúczikk is. Hogy a természetes drágasághoz 
hozzájárul a mesterséges is, az érthető, de meg bajos is azt 
korlátozni, mivel a drágaság a keresettel van kapcsolatban, 
annak lanyhulásával esnek az árak is. Az élelmi czikkeknél 
tapasztalható rendkívüli drágaságot azonban nem annyira a 
a kivándorlás, mint inkább néhány rossz gazdasági év követ- 
kezményének tartom. A gazdaosztály az ár emelkedésével 
akarja behozni az árú kevesebb voltát. 
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Amiben azonban leginkább megérezni a kivándorlást, az 
a házi-cselédkérdés. Míg néhány év előtt 8-10 koronáért 
hűes megbízható cselédet lehetett kapni, addig ma már 16-20 
koronáért is alig hasznavehető cselédet kap az ember, akik 
pedig főzni is tudnak, azok már 30, sőt még 40 koronát is 
kérnek. Ennek főképp az a magas bér az oka, amit a cselé- 
dek Amerikában és a Balkán államokban kapnak. 

Végezetül a kivándorlás politikai és nemzeti hatásáról is 
kívánok néhány szóval megemlékezni. A politikai hatást a 
nagymérvű kivándorlás azzal érte el, hogy a törvényhozás az 
egyoldalú politika folytatásával felhagyva, sociális téren is 
iparkodott jóvátenni mindent, amit elődei hibáztak. Bizony, 
ha egy évtizeddel előbb jutott volna az eszébe a törvény- 
hozásnak, akkor sok ezer embert tarthattunk volna vissza a 
kivándorlástól. De természetesen nem szabad azt hinnünk, hogy 
maga a sociális törvényhozás elegendő lesz a kivándorlás 
okozta bajok megszüntetésére. Korántsem. Ide az egész magyar 
társadalom egyöntetű eljárása szükséges, mert hiába lesz a. 
sociális törvényeknek még oly nagy és hosszú sorozata 
törvénykönyvünkbe beiktatva, ha nem lesz, aki a hozzá való 
áldozatot meghozza, ha nem lesz a magyar ipart és keres- 
kedelmet pártoló magyar társadalom, amely ez áldozatot 
lehetővé tegye. 

A mi a kivándorlás nemzeti hatását illeti, az a mi tör- 
vényhatóságunkban inkább kedvező, mint nem. Láttuk ugyanis, 
hogy a kivándorlók sorában a magyarság kisebb arányban 
vesz részt s így a magyarság a többi nemzetiséggel szem- 
ben előnyösebb helyzetbe jut; másrészt elnéptelenedésről sem 
beszélhetünk, mivel a még oly nagy kivándorlás mellett is, 
a statisztikai hivatal számításai alapján törvényhatóságunk 
lakossága az 1908. év végén 18.820 főnyi emelkedést mutat 
az 1900. évi népszámlálással szemben, ami, bár nem valami 
fényes, mégis tűrhető. 

Az elém tűzött czél szerint tanulmányom befejezéséhez 
közeledvén, néhány szóval megemlékezni kívánok azon tenni- 
valókról, melyek alkalmasak lennének arra, hogy a kivándor- 
lási mozgalmat helyesebb mederbe tereljék, mert a kivándor- 
lás teljes megszüntetése sem helyes, sem lehetséges nem 
volna. A kivándorlási enquêteken elhangzott azonnali és későbbi 
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palliativ és prophylakticus intézkedésekhez hasonló hangzatos 
elnevezésektől tartózkodva, rövidesen kívánom jelezni azon 
módot, amelylyel szerény nézetem szerint a mi törvényható- 
ságunk   területéről   kiinduló mozgalmat ellensúlyozni lehetne. 

A kivándorlási mozgalom járásonkénti ismertetésénél láttuk, 
hogy nálunk főképp a földéhség és a vagyonszerzés vágya 
szerepelnek leginkább, mint azon okok, melyek lakosságun- 
kat a kivándorlásra késztetik. A Gy. O. Sz. enquétjén Chorin 
Ferencz ezeket mondotta: »Az ipari munkabérek sokkal maga- 
sabbak a mezőgazdasági munkabéreknél s az ipari üzemek 
képesek a mezőgazdasági munkálatok befejeztével felszaba- 
dult munkaerőket absorbeálni s ezeket az őszi és téli hóna- 
pokban megfelelően foglalkoztatni. Ez a tény megjelöli az 
irányt, melyben iparfejlesztésünknek haladnia kell. Iparunkat 
lehetőleg úgy kell berendeznünk, hogy az egyes üzemek fő- 
termelése az őszi és téli hónapokra összpontosíttassék.« (L. 
az enquéteről kiadott jelent. 41. old.) Nagy mondás ez, mely, 
ha az életbe átmenne, a legnagyobb mérséklője lenne a ki- 
vándorlásnak, főképp az oly mezőgazdasági jellegű vármegyé- 
ben, mint a minő  Torontál is. 

Természetesen minden üzemnél ez nem lenne lehetsé- 
ges, de a ezukor, szesz, kender és len, s más ily mezőgaz- 
dasági nyers terményeket feldolgozó ipari munkálatoknál 
nagyon is keresztülvihető volna. Ε mellett fokozatos és ezél- 
tudatos vezetés mellett meg kell tanítani a népet a háziiparra 
is. Itt van a kosárfonás, szövés, hímzés, selyemtenyésztés s 
más ilyen foglalkozások, miket a gyermekek is elvégezhet- 
nek. Mindezek együttvéve folytonos keresetet nyújtanának 
népünknek s így azt pénzhez, jó módhoz juttatná, ami által 
azután földszerzési vágyának is eleget tehetne, s nem kellene 
kivándorolnia. 

A hitbizományok eltörlésének s a papi birtokok elkob- 
zásának nem vagyok híve, s azt általánosságban nem is tar- 
tom keresztül vihetőnek. Korlátozni azonban mind a kettőt 
kellene. A hitbizománvoknál nézetem szerint meghatározandó 
lenne a birtok nagysága, s ennelv a maximumnak tiszta magyar 
vidéken kisebb, nemzetiségi, hegyes, erdős vidéken nagyobb 
területűnek kellene lennie. A legelőknél a falubeli lakosság állat- 
tenyésztési érdekeit kellően megvédelmezném, azokat szaporí- 
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tanám, hogy a mai állatállomány ne csak megmaradjon, hanem 
lehetőség szerint szaporodjék is. Az ipari szeszgyártás teljes 
beszüntetése mellett kényszeríteném a hitbizományok urait 
mezőgazdasági szeszgyárak létesítésére, a szövőipar fejleszt- 
hetése czéljából kender-, len- és gyapjútermelésre, azok fel- 
dolgozására és más üzemek alapítására. Ily körülmények között 
azután a hitbizományok nem átkai, hanem valóságos jótevői 
lennének az egyes vidékeknek. 

Az egyházi és községi birtokoknál kényszeríteném azok 
tulajdonosait a családok nagyságához mérten a földeknek 15-25 
holdas parczellákban való nyilvános árverés melletti bérbe- 
adására. Ily kezelés mellett azután nem történhetnék meg 
az, hogy némely város óriási kiterjedésű birtokai mellett is el 
van adósodva, sőt némely helyen a községi pótadó még az 
állami adónál is magasabb. Az állami ingatlan birtoklási jogát 
helytelennek tartom. Sokkal helyesebb lenne, ha az állami bir- 
tokok örök áron eladatnának és telepítésekre használtatnának 
fel, ami által ezen főleg nemzetiségi vidékeken fekvő ingat- 
anok az Alföld nagyarányú népszaporodásának természetes 
levezető csatornái lennének s a magyarság terjedésére igen 
czélszerüeknek bizonyulnának. A mi törvényhatóságunkban 
különösen sok a kincstári föld, azonkívül itt van a dunai 
öblözet mintegy 70.000 holdja, amely kellő ármentesítés és 
belvízlecsapolás mellett sok ezer magyar családnak adhatna 
kenyeret. 

Nagyon üdvös lenne a »családi otthon«-ról szóló tör- 
vény meghozatala s vele kapcsolatban az örökösödési jog- 
intézményünk olyatén megváltoztatása, hogy bizonyos mini- 
mumon alul az ingatlan elosztható ne legyen. Nem lenne ez 
hátrányos a szaporodásra sem, sőt bizonyos természetszerűen 
bekövetkező megszorítás után a gazdasági üzemek belter- 
jesebb folytatása, egyéb megélhetési források teremtése ön- 
magától idézné elő a szaporodást. 

Mindezen intézkedésekhez természetesen hozzá kell járul- 
nia a helyes adórendszernek, nem az állítólagos hozadék, 
hanem a tényleges jövedelem megadóztatásával, bizonyos 
mértékű progressivitással. Főképp rendezendők a vízszabályo- 
zási járulékok és a községi pótadók, a fogyasztási adókból 
pedig” azok,   amelyek a  feltétlenül  szükséges   élelmiczikkeket 
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drágítják   meg,   mérséklendők,   míg   a   többi  erősebben lenne 
megadóztatandó. 

Ilyen és ehhez hasonló intézkedések azután erősen meg- 
apasztanák a kivándorlást és lehetővé tennék gyakorlati 
keresztülvitelét GELLÉRI MÓR e szép szavainak, melyekkel 
tanulmányomat egyúttal be is fejezem: »Ha mi Magyarorszá- 
gon meg tudjuk teremteni az előfeltételeket arra nézve, hogy 
itt mindenki, aki dolgozni akar és tud, tisztességesen meg- 
élhessen, . . . hogy necsak napi szükségleteit fedezhesse, hanem 
valamit fentarthasson öreg napjaira is, nagyon sokan fognak 
visszatérni ebbe az országba s el fogják foglalni a helyet 
annál a munkaasztalnál, amely mellől nagyobb reményektől 
kecsegtetve távoztak.« (L. a Gy. O. Sz. Kiv. enquetejéről szóló 
jelent.· 66-67. old.) 




