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Szerzőtől megjelent munkák és értekezések:

 

A fiatalkorúak büntethetőségének feltételei, a budapesti egyetemen mű-

 

ködő Joghallgatók Tudományos Egyesületének hasonló című kiad-

 

ványában, Budapest,  1910, 8 oldal.

 

Das ungarische Gesetz über die gemeingefährlichen Arbeitsscheuen (Ge-

 

setzartikel XXI. von 1913), különlenyomat a Blätter für Gefängnis-

 

kunde 48. kötetéből, Heidelberg, 1914,  10 oldal.

 

Der ungarische Entwurf über die unverbesserlichen Verbrecher, külön-

 

lenyomat a Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechts-

 

reform 11. kötetéből, Heidelberg, 1914, 6 oldal.

 

Das Straf-

 

und Strafvollzugssystem, die Regeln der Strafbemessung und

 

die Sicherungsmassregeln im Vorentwurf zu dem neuen ungarischen

 

Strafgesetzbuch, különlenyomat a Blätter für Gefängniskunde 49.

 

kötetéből, Heidelberg, 1915, 23 oldal.

 

A szabadságvesztésbüntetéseink differenciálása, különlenyomat a Bűn-

 

ügyi Szemle 4. évfolyamából, Pécs, 1916, 19 oldal. Ugyanez meg-

 

jelent német nyelven Die Differenzierung der Freiheitsstrafen

 

címen a Blätter für Gefängniskunde 50. kötetében, Heidelberg, 1916.

 

A rabmunka, Pécs, 1916, XII és 239 oldal.

 

A börtönrendszerek, Pécs, 1917, 43 oldal.

 

Jogegységesítés a büntetésvégrehajtás terén, különlenyomat a Bűnügyi

 

Szemle 5. évfolyamából, Pécs, 1917, 8 oldal. Ugyanez megjelent né-

 

met nyelven Die Rechtsannäherung im Strafvollzug címen a Blat-

 

ter für Gefängniskunde 51. kötetében, Heidelberg, 1917.

 

A börtönügy, Pécs, 1918, XVIII és 257 oldal.

 

Die Organisation des Gefängniswesens, különlenyomat a Blätter für

 

Gefängniskunde 52. kötetéből, Heidelberg, 1918, 9 oldal.

 

Die Individualisierung beim Vollzug der Freiheitsstrafen, különlenyo-

 

mat a Blätter für Gefängniskunde 53. kötetéből, Heidelberg, 1919,

 

26 oldal. Ugyanez megjelent magyar nyelven Egyénítés a szabad-

 

ságvesztésbüntetések végrehajtása során címen a Magyar Jogi

 

Szemle 2. évfolyamában, Budapest, 1921.

 

A büntethetőség anyagi és eljárásjogi feltételeinek szerkezete, különle-

 

nyomat a Jogállam 1921. évfolyamából, Budapest, 1921, 36 oldal.

 

Ugyanez megjelent német nyelven Die Struktur der materiellen und

 

prozessualen Bedingungen der Strafbarkeit címen a Monatsschrift

 

für Kriminalpsychologie und Straf rech tsreform 15. kötetében, Hei-

 

delberg,  1924.
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Der Strafvollzug in Ungarn, különlenyomat a Blätter für Gefängnis- 

kunde 54. kötetéből, Heidelberg, 1921, 7 oldal. 
Das Verhältnis dér Gefängnisarbeit zur freien Produktion, különlenyo- 

mat a Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechts- 

reform 12. kötetéből, Heidelberg,  1921, 11 oldal. 
Az egyesületek büntetőjogi cselekvőképessége és büntethetősége, külön- 

lenyomat a Magyar Jogi Szemle 3. évfolyamából, Budapest, 1922, 

15 oldal. Ugyanez megjelent angol nyelven The Penal Ability and Res- 

ponsibility of the Corporate Bodies címen a Journal of the American 

Institute of Criminal Law and Criminology 1923 májusi füzetében, 

és francia nyelven Les corporations et le problème de leur activité 

et responsibilité pénale címen a Revue internationale de Droit pénal 

1924. évi 2. füzetében. 
Die neueren Ergebnisse der Strafgesetzgebung in Ungarn, különlenyo- 

mat a Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirt- 

schaftslehre  16.  kötetéből, Mannheim,  1922, 26 oldal. 
Börtönügyünk reformkérdései, különösen törvényhozási szabályozása, 

különlenyomat a miskolci jogakadémia Bethlen-emlékkönyvéből, 

Sárospatak, 1922, 30 oldal. 
Az egyesületek büntetőjogi cselekvőképessége és felelőssége, Pécs, 1922, 

XXX és 228 oldal. (A m. Tudományos Akadémia 1922. évi jogi mo- 

nográfia jutalmával kitüntetve). 
Die ungarische Literatur des Strafrechts, des Gefängniswesens, des Straf- 

prozessrechts und der kriminalistischen Hilfswissenschaften in den 

letzten Jahren, Blätter für Gefängniskunde, 55. kötet, 10 oldal. 
Két büntetőjogi dolgozat: I. Az amerikai és az európai büntető jogtudo- 

mány mérlege, Π. Α magyarországi bolsevizmus és annak büntető- 

jogi tanulságai, különlenyomat a miskolci jogakadémia 1922/23. évi 

évkönyvéből, Pécs, 1923, 25 oldal. Az előbbi dolgozat angol nyel- 

ven American and European Criminal Jurisprudence címen a 

Journal of the American Institute of Criminal Law and Crimino- 

logy 1924 februári füzetében, német nyelven Die Ergebnisse der 

Strafrechtswissenschaft in Amerika und Europa címen a Blätter 

für Gefängniskunde 56. kötetében jelent meg. Az utóbbi dolgozat 

német nyelven Die strafrechtlichen Lehren des Bolschewismus in 

Ungarn címen a Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf- 

rechtsreform 15. kötetében jelent meg. 
Bevezetés a büntetőjog bölcseletébe, különlenyomat a miskolci jogaka- 

démia 1923/24. évi Almanachjából, Pécs,  1924, IV és 36 oldal. 
Bevezetés a büntetőjogba, Budapest,  1924, XII és 312 oldal. 

A világháború hatása a kriminalitásra Franciaországban, Jogtudományi 

Közlöny  1925. évi kötetében. 
A világháború hatása a kriminalitásra, különlenyomat a Berzeviczy- 

Emlékkönyvből, Pécs, 1925, 28 oldal. Ugyanez megjelent francia 

nyelven L'influence de la guerre mondiale sur la criminalité, és an- 

gol nyelven The Influence of the World War on Crime címen a 

Revue internationale de Droit pénal 1927. évi 1. füzetében. 



V 

Α párisi Depót és a Conciergerie, Miskolci Jogászélet 1925. évi 1. füze- 

tében. 
Kriminalitás és bevándorlás, különlenyomat a Miskolci Jogászélet 1925. 

évi 9. füzetéből, 14 oldal. Ugyanez megjelent német nyelven Krimi- 

nalität und Einwanderung címen a Blatter für Gefängniskunde 

57. kötetében. 
Nápoly börtönei, különlenyomat a Miskolci Jogászélet 1926. évi 1. fü- 

zetéből, 10 oldal. Ugyanez megjelent német nyelven Die Gefäng- 

nisse Neapels címen a Blätter für Gefängniskunde 58. kötetében. 
A büntetéskiszabás egyöntetűsége, Miskolci Jogászélet 1926. évi 5. fü- 

zetében. 
Kriminalitás és bevándorlás, különlenyomat a Miskolci Jogászélet 1927. 

évi 9. füzetéből, 8 oldal. Ugyanez megjelent német nyelven Krimi- 

nalität und Einwanderung címen a Blätter für Gefängniskunde 

59. kötet  1. füzetében. 
A kor kriminalaetiologiai jelentősége a bevándorlás szempontjából, kü- 

lönlenyomat a Miskolci Jogászélet 1928. évi 5. füzetéből, 10 oldal. 

Ugyanez megjelent német nyelven Der kriminalaetiologische Ein- 

fluss des Alters bei der Einwanderung címen a Monatsschrift für 

Kriminalpsychologie und  Strafrechtsreform  19. kötetében. 
Vallás és kriminalitás, Protestáns Szemle 1928. évi 5. füzetében. 

A gazdasági tényezőknek és vagyoni különbségnek, a bevándorlóknak 

a városokban való elhelyezkedésének kriminalaetiologiai jelentő- 

sége a bevándorlás szempontjából, Miskolci Jogászélet 1928. évi 

6. füzetében. 
Kriminalanthropologische Forschungen und Datensammlungen der Ge- 

genwart, Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechts- 

reform 20. kötetében. 
Kriminológiai adalékok, különlenyomat a Miskolci Jogászélet 1928. évi 

7-9. füzetéből,  15 oldal. 
A merxplasi dépôt de mendicité, különlenyomat a Miskolci Jogászélet 

1928. évi 9. füzetéből, 15 oldal. 
„Börtönügyi Jog”„- a gyakorlatban, különlenyomat a Miskolci Jogászélet 

1928. évi 10. füzetéből, 17 oldal. 
A büntetőjogtudomány jövő feladatai, különlenyomat a Miskolci Jogász- 

élet 1929. évi 1. füzetéből, 8 oldal. 
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I. RÉSZ.

 

BEVEZETÉS.

 

1. §. A probléma jelentősége.

 

1. Sok igazság van abban a mondásban, hogy a kiván-

 

dorlás biztosító szelepe a nyomor száműzötteinek. Köztudo-

 

mású, hogy a kivándorlás tehermentesítő hatással van a

 

kriminalitásra; Írország és Olaszország példái ezt a tételt

 

fényesen igazolják.

 

Az éremnek egyik oldalával szemben azonban a másik

 

oldala azt mutatja, hogy a bevándorlás viszont növeli a krimi-

 

nalitást. Hiszen kézenfekvő, hogy a kivándorlók közt levő sok

 

nem kívánatos elem új tartózkodási helyén a kriminalitást

 

inkább növelni, mintsem csökkenteni fogja.

 

És a kivándorlásnak, a kivándorlási lehetőségeknek az

 

utolsó évtizedekben való állandó

 

növekedése, valamint a

 

teiigeren túlra való kivándorlásnál a szállítási eszközöknek

 

állandó tokéletesbedése azután még csak fokozza a meg-

 

tárgyalandó probléma jelentőségét. Egyes országokban a

 

bevándorlás olyan hatalmas méreteket öltött, főként a világ-

 

háború előtti években, hogy ennek futólagos vázolása nem

 

mellőzhető, főleg azért, mert hiszen problémánk szoros

 

összefüggésben áll az egyes jogterületeken élő külföldieknek

 

számával.

 

Bevezetésképpen tehát vázlatosan meg kell ismerkednünk

 

mindenekelőtt a közlekedési eszközöknek a legutóbbi évtize-

 

dekben való rohamos megnövésével, az ennek következménye-

 

képpen jelentkező bevándorlás néhány fontosabb adatával,

 

továbbá az idegenforgalom fejlődésével, amely ha időlegesen

 

is, de mégis sok egyénnek külföldön átmenetileg való tartóz-

 

kodására   és   a   külföldön   való   bűnözésére   ad   alkalmat.
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Továbbá reá kell mutatnunk arra, hogy a külföldiek milyen 

arányban vannak képviselve az egyes jogterületek lakossá- 

gában és hogy jelenlétük a legutóbbi időkben mennyire mu- 

tat emelkedő tendenciát. 

2. Hogy a népnek még ama alsó rétegei is, amelyek 

a régebbi időkben alig lépték át születési helyük határait, 

nagy mértékben mobilissá lettek, ezt főként és elsősorban 

a közlekedési eszközök gyors fejlődésének tulajdoníthatjuk. 

A legutóbbi évtizedekben néhány fontosabb államban 

a vasúti hálózatok hosszában és a kereskedelmi hajók számá- 

ban beállott változásokról a következő táblázat tájékoztat 

bennünket:
1 

 
 

Ezen adatokból következtethetünk a néptömegek ván- 

dorlásának megnövésére, amely a fenti adatoknál fokozottabb, 

 

1 Lásd ez  adatokat:  Statistique Générale  de la France:  Annuaire 

Statistique, 42. kötet (1926), Paris, 1927, 312*-316*. old. 
2 Lásd: A magyar korona országainak vasútjai 1897,  1898 és  1899. 

évben, Budapest, 4*. old. 
3 Lásd: Magyar statisztikai évkönyv, 1914 évi kötet, Budapest, 1916, 

176. old. 
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hiszen a fenti adatok nem tükröztetik vissza, hogy a közle- 

kedési eszközök használata (vonatok és szállított személyek 

száma stb.) mennyire sokszorosodott meg. 

         3. De lássunk néhány adatot a bevándorlás méreteiről! 

A tengerentúli bevándorlásban legfontosabb szerepet 

játszó államokban: az Északamerikai Egyesült-Államokban, 

Kanadában, Braziliában és Argentínában a bevándorlóknak 

a száma a következő volt. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokba az 1820-tól 1927-ig 

terjedő időszakban, tehát 108 év alatt bevándorolt
4
 összesen 

36,933.379 egyén. Eltekintve a világháború idejétől és az azt 

követő évektől, amely időszakban a bevándorlás arányai 

érthető okokból (közlekedési akadályok, gazdasági leromlás, 

bevándorlók kontingentálása, stb.) erősen csökkentek, az 

Északamerikába való bevándorlás alaposan emelkedő tenden- 

ciát mutat, ami kiviláglik a következő adatokból:
5 

 
 

4 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 

the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1927, 

Washington,  1927,  188.  old. 
              5 Senate:    Reports    of   the    Immigration   Commission,    1.    kötet. 
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A bevándorlók közül Európából összesen 31,811.797, – 

Ázsiából 891.522, – Amerika egyéb államaiból pedig 3,892.867 

és egyéb területekről 337.193 lélek jött az Északamerikai 

Egyesült-Államokba. 

Északamerikának másik legfontosabb bevándorlási terü- 

lete Kanada; ide 1881. év elejétől 1926. márc. 31-éig beván- 

dorolt 5,303.662 egyén.
6
 

Braziliába 1820-tól 1907-ig összesen 2,561.482 egyén ván- 

dorolt be.
7
 

Argentínába 1870-től 1913-ig 5,734.600 egyén vándo- 

rolt be.
8
 

Ha a visszavándorlás apasztja is a bevándorlást, ezt az 

apasztást annyira-mennyire ellensúlyozza a bevándorlóknak 

természetes szaporulata. 

Az Európából kiinduló kivándorlás a legutóbbi évtizedek- 

ben a legnagyobb Nagy-Britanniában, Olaszországban, a volt 

Osztrák-Magyar monarchiában, Oroszországban és Spanyol- 

országban volt; ezekből az államokból indult el az Európából 

a tengerentúlra kivándorlóknak 86.2% -a.
9
 A legtöbb kiván- 

dorlót körülbelül Írország adta, ahol az 1851 május 1. nap- 

jától 1911 december 31-éig terjedő időszak lakosságának 

átlagát véve alapul, 100 lakosra 80-9 kivándorló esett.
10

 

4. Az egyes államterületeken élő külföldiek számát azon- 

ban nemcsak a bevándorlók, az oda letelepülési szándékkal 

és tartós kereset céljából jött idegenek, hanem az ott ideig- 

 

Washington, 1911. 96. old.; valamint: Abstracts of the Immigration 

Commission, with Conclusions and Recomendations and Views of 

Minority, Washington, 1911, 57. old.; Annual Report of the Commission 

General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year 

Ended June 30, 1927, Washington, 1927, 192-193. old. 
6 Canada: Report of the Department of the Immigration and Colo- 

nization for the Fiscal Year Ended March 31, 1926, Ottawa, 1927. 7. old. 
7 Senate: Reports of the Immigration Commission, 2. kötet; 

Abstracts of Reports of the Immigration Commission with Conclusions 

and Recomendations and Views of Minority, Washington, 1911, 646. old. 
8 Resumenes estadisticos retrospectivos, Buenos Aires, 1914. 153. old. 

          9 Schulte im Hofe,  Α.,  Auswanderung  und  Auswanderungspolitik, 
Berlin, 1918, 68. old. 

10 Emigration Statistics of Ireland for the Year 1911, Dublin, 1912, 

6. old. 
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lenesen, átmenetileg tartózkodó külföldiek is erősen növelik, 

amit bizonyítanak az idegenforgalmi statisztikáknak adatai, 

Néhány fontosabb ilyen tárgyú statisztikai adat a követ- 

kező idegenforgalomról számol be: 

Az Ausztriában megfordult idegenek száma, hazájuk 

szerint csoportosítva, a következő volt a világháborút meg- 

előző években:
11 

 

A bécsi szállodákban megszállt külföldiek száma pedig 

a következő
12

 volt: 1905-ben 87.285, 1906-ban 86.547, 1907-ben 

84.170, 1908-ban 114.457, 1909-ben 127.004, 1910-ben 134.233, 

1911-ben 127.410. 

Németországnak tíz legfontosabb idegenforgalmi góc- 

pontján az ott megfordult külföldiek száma a következő 

volt:
13 

 
 

11 österreichisches statistisches Handbuch, 1912. évi kötet, Wien, 

1913, 43. old. 
12 Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1909, Wien, 

1911, 814. old., – ugyanez 1910-re szóló kötet, Wien, 1912, 844. old., - 

ugyanez 191 l-re szóló kötet, Wien, 1913, 862. old. 
13 Statistiches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1926, Berlin, 

1926, 40. old. 
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Ezek az adatok azonban nem tükröztetik vissza hűsé- 

gesen a németországi idegenforgalomnak átlagos mértékét, 

mert hiszen már a világháborút követő évekre vonatkoznak, 

amidőn a külföldiek beözönlése erősen megcsappant. A tény- 

leges helyzetet jobban illusztrálják a következő statisztikai 

adatok, ezek között különösen a világháborút megelőző évekre 

vonatkozó számadatok, amelyek az illető évben Berlin szállo- 

dáiba érkezett külföldiek számát jelzik:
14 

 
 

Svájc nagy idegenforgalmát a Bernben és Zürichben meg- 

fordult és megszállt külföldiek számával kíséreljük meg 

illusztrálni. Bern városában az ott megfordult és megszállt 

külföldiek száma
15

 a következő volt: 

 
 

14 Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 32. Jahrgang (Jahre 1908 

bis 1911), Berlin, 1913, 218, 221*-222*. old., – ugyanaz, 33. Jahrgang 

(Jahre 1912 bis 1914), Berlin, 1916, 220. old., – ugyanez, 34. Jahrgang 

(Jahre 1915 bis 1919), Berlin, 1920, 196-197. old. 
                    15 Statistisches Handbuch der Stadt Bern, 1925, 280-281. old. 
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Amint ez az 1915. évre vonatkozó adatból kitűnik, a 

világháború, még a semleges Svájcban is, az idegenforgalmat 

hátrányosan befolyásolta, éppen ezért a további háborús 

évekre vonatkozó  adatok feltüntetésétől el is  tekintettünk. 

Zürich városára vonatkozólag sajnos csak a következő 

adatokra
16

 hivatkozhatunk: 

 
 

Parisban már régóta sok a külföldi; 100.000 lakos közt 

külföldi volt 1833-ban 5100, 1866-ban 5900, 1881-ben 7300, és 

1886-ban 8000.
17

 

A Parisban és környékén (Departement de la Seine) 

nyilvántartott (tehát régebben 15, utóbb pedig 60 napnál 

tovább ott tartózkodó) külföldiek száma az alább jelzett 

évek   legutolsó   napján   (december 31.)   a következő   volt:
18 

 
 

A Budapestre (nem a megszállt területről, hanem egyéb 

külföldről) érkezett külföldiek száma pedig a következő 

volt:
19

 

16 Statistisches  Jahrbuch der Stadt Zürich,  18. und  19.   Jahrgang, 
1922 und 1923, mit Hauptübersichten 1924, Zürich,  1925, 1922:87. old., 

1923 : 221. old.    ' 
17 Bertillon, Jaques, Origine des habitants de Paris, Paris, 1895,14. old. 
18 Annuaire statistique de la ville de Paris 1920, Paris, 1924, 176. old. 

– ugyanez, 1921-1922 évre, Paris, 1925, 298. old., – ugyanez, 1923-1924. 

évre, Paris, 1927, 300. old. 
19 Budapest székesfőváros statisztikai és közigazgatási évkönyve, 

XV. évfolyam, 1927, Budapest, 1927, 554. old. – Budapest székesfőváros 

statisztikai  zsebkönyve,  XIV.  évfolyam,   1929,  Budapest,   1929,   121.  old. 
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5. Az imént felsorakoztatott adatoknál még sokkal pon- 

tosabban tájékoztatnak bennünket a tényleges helyzetről azok 

az adatok, amelyek az egyes államterületeken élő külföldiek- 

nek az egész népességhez   való   arányát   tükröztetik   vissza. 

Angliában és Walesben az alábbi táblázatban feltüntetett 

évszámlálási években 100.000 egyén közt külföldi szüle- 

tésű volt:
20

 
 

1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 

281 419 443 454 683 762 790 602 

A világháborúnak a külföldiek számát csökkentő hatása 

itt is érvényesült, amint ezt az 1921. évi adat mutatja. 

London városában már 1891 körül 100.000 lakosból 2200 

volt külföldi.
21

 

Ausztriában a külföldieknek az egész népességhez való 

aránya a következő volt:
22

 
 

Év összlakosság 

száma 

Külföldiek 

száma 

100.000 

közt volt tehát 
külföldi 

1869 20,394.980 204.950 1.004 

1880 22,144.244 325.837 1.471 

1890 23,895.413 410.534 1.718 

1900 26,150.708 496.231 1.897 

1910 28,570.800 583.126 2.040 

1920
23

 5,980.965 364.647 6.056 

20 Census of England and Wales 1921, General Report with Appen- 

dices, London, 1927, 147. old. 
21 Bertillon,   Jacques, Origine des habitants de Paris,  Paris,  1895. 

16. old. 
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Bécsben már 1891 körül 100.000 lakosból 2200 volt kül- 

földi,
24

 – 1923-ban pedig Bécs 1,865.780 lakosa közt 556.742 

külföldi születésű, illetve 233.184 külföldi állampolgár volt,
25 

tehát 100.000 lakos közt 29.840 külföldi születésű és 12.497 

külföldi állampolgár volt. 

Belgiumban a külföldieknek száma 1920 december 31-én 

149.677 volt, azaz 100.000 lakosból 2000 volt külföldi.
26 

Ugyanekkor Antwerpen városában, amelynek kikötője
27 

erősen felduzzasztja az ott élő külföldiek számát, a külföl- 

dieknek  a lakosságban való  aránya a  következő:
28

 

Belgák           283.373     azaz    93.8% 

Külföldiek                                      18.685     azaz      6.2% 

összesen                302.058     azaz 1 00.0%. 

Rendkívül nagy és hullámszerűen emelkedő a külföldiek 

száma Franciaországban:
29

 

22 Lásd ez adatokat: Annuaire international de statistique, I. köt. 

Haye, 1916, 6. old., és Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 

1910, II. kötet 2. füzet: Die Ausländer, Wien, 1913, 6*. old. 
23 Beiträge zur Statistik der Republik Österreich: Ergebnisse der 

Volkszählung vom 31. Jänner 1920, Alter und Familienstand, Wohn- 

parteien, Wien, 1921, 11*. old. Figyelmen kívül hagytuk ama 76.652 egyént, 

akinek honossági viszonyai nem voltak tisztázva. 
24 Bertillon, Jacques, Origine des habitants de Paris, Paris, 1895, 

16. old. 
25 Statistisches Handbuch die Republik Österreich, VI. évf., Wien, 

1925, 14. old.; illetve a Bundesamt für Statistik (Wien) szíves közlése 

alapján. 
26 Statistique de la Belgique: Population: Recensement général du 

31. Décembre 1920, I. köt., Bruxelles, 1926, 57. old. 
27 Ennek a nagy kikötőnek a kriminalitásra gyakorolt hatása még 

egyes letartóztatási intézetek népessége összetételében is felismerhető. 

Szerző 1928. aug. 17-én az antwerpeni fogházat tekintette meg, ekkor itt 

a letartóztatottaknak V3 része (körülbelül 120-130) külföldi volt. 
28 Statistique de la Belgique: Population: Recensement général du 

31. Décembre 1920, II. köt, Bruxelles, 1925, 96. old. 
29 Statistique général de la France: Résultats statistiques du recense- 

ment général de la population effectué le mars 1921, I. kötet: Intro- 

duction, Paris, 1923, 68. old. 
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Év K ü l f ö l d i  

az egész 

lakosságból 
100.000 

lakosból 

1851 379,289 1060 

1861 506.381 1350 

1866 655.036 1720 

1872 740.668 2050 

1876 801.754 2180 

1881 1,000.454 2660 

1886 1,115.214 2920 

1891 1,101.798 2870 

1896 1,027.491 2670 

1901 1,037 778 2670 

1906 1,009.414 2560 

1911 1,132.696 2860 

1921 1,417.357 3780 

Franciaországban 1921-ben nyolc olyan départements 

volt, amelynek mindegyikében több mint 40.000 külföldi 

lakott, és pedig:
30

 Seine 233.820, Nord 173.538, Bouches-du- 

Rhône 147.057, Alpes-Maritimes 100.717, Moselle 88.540, 

Hérault 52.211, Meurthe-et-Moselle 43.921. 

Bár Németországban jóval alacsonyabb az ott élő kül- 

földieknek száma, mégis már 1891 körül Berlinben 100.000 

lakos közt 1100 külföldi volt.
31

 A világháború előtti évtizedek- 

ben pedig a külföldiek száma Németországban a következően 

emelkedett:
32

 

30 Paon, Marcel, L'immigration en France, Paris, 1926, 180. old. 
31 Bertillon,   Jacques,  Origine  des habitants de  Paris,  Paris,  1895. 

16. old. 
32 Deutsche  Kriminalstatistik  für  das   Jahr   1911,  Berlin,   1913.  II. 

53. old. 
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Az 

alábbi év 

decemberi, 

napján volt 

Az egész lakosságból 100.000 lakos 

közül kül- 

földi  volt 

tehát 
német honos külföldi 

1885 46,482.912 372.792 781 

1890 48,995.216 433.254 876 

1895 51,793.711 486.190 929 

1900 55,588.480 778.698 1.382 

1905 59,612.718 1,028.560 1.696 

1910 63,666.120 1,259.873 1.940 

1925
33

 61,453.523 957.096 1.518 

Svájcban  találunk  aránylag  legtöbb  külföldit.   100.000 

lakos közt külföldi volt:
34

 
 

Év Külföldiek 

száma 
Év Külföldiek 

száma 

1850 3.000 1888 7.900 

1860 4.600 1900 11.600 

1870 5.700 1910 14.700 

1880 7.400 1920 10.400 

Itt is a világháború és következményei lényegesen be- 

folyásolták a külföldiek számát, amint ez különben az alábbi, 

a Bern városában tartózkodó külföldiek számát feltüntető 

táblázatból is kitűnik; a Bernben élő külföldiek száma - 

a fentivel azonos alapon számítva – így alakul:
35

 

33 Ezen adatot a Statistisches Reichsamt, Berlin, szíves közlése alap- 

ján adom; az adat a Saargebiet lakosságát nem foglalja magában. 
34 Bulletin de Statistique Suisse: Recensement fédéral de la popu- 

lation du 1-er décembre 1920, I. kötet, Bern, 1925, 24. old. 
                                     35 Statistisches Handbuch der Stadt Bern, 1925, 33. old. 
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Év Külföldiek 

száma 
Év Külföldiek 

száma 

1850 6 000 1888 7.300 

1860 6.100 1900 8.700 

1870 7.500 1910 10.800 

1880 8.200 1920 8.500 

A külföldiek száma aránylag legnagyobb volt Zürich 

városában, ahol 100.000 lakos közt külföldi volt 1922-ben 

19.390, – 1923-ban pedig 19.400.
36

 

Budapesten 1925-ben 100.000 lakos közt 4250 egyén volt 

külföldi honos.
37

 

Európán kívül fekvő területek hasonló adatai a követ- 

kezők: 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban az ide vágó adat- 

gyűjtés a születési hely alapulvételével  folyik;  e szerint:
36

 
 

Népszám- 

lálási év 
Az egész lakosság 

száma 
Ezekből kül- 

földön született 
100.000 egyén 
közt külföldön 

született 
1850 23,191.876 2,244.602 9.667 

1860 31,443.321 4,138.697 13.162 

1870 38,558.371 5,567.229 14.438 

1880 50,155.783 6,679.943 13.318 

1890 62,947.714 9,249.560 14.678 

1900 75,994.575 10,341.276 13.607 

1910 91,972.266 13,515.886 14.695 

1920 105,710.620 13,920.692 13.168 

36 Statistisches   Jahrbuch  der  Stadt Zürich,  18.  und  19.   Jahrgang, 

1922  und  1923  mit Hauptübersichten  1924,  Zürich,  1925,  3.  és  137.  old. 
37 Budapest  székesfőváros  statisztikai  zsebkönyve,  XIV.  évfolyam, 

1929, Budapest, 1929, 23. old. 
38 Abstract of the  Fourteenth  Census  of the  United States  1920, 

Washington, 1923, 19 és 103. old, – Senate: Reports of the Immigration 
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Végül Kanada lakossága születési hely szerint a követ- 

kezően oszlott meg:
39 

 
 

Amint a felsorakoztatott adatokból láthatjuk, a kül- 

földiek száma sok helyütt a lakosság számának tetemes részét 

teszi ki, tehát kriminalitásuknak vizsgálata – tekintetbe 

véve kriminalitásuknak a későbbiek során bemutatandó foko- 

zott méretét és eltérő irányát is – fontos kérdés, különösen 

ott, ahol a külföldieknek bevándorlása állandó és emelkedő 

irányt mutat; ha a bevándorlók száma a visszavándorlás által 

csökken is, a bevándorlók számának ez az apadása csak 

annyiban esik latba, amennyiben a bevándorlók természetes 

szaporulata ki nem egyenlíti. A bevándorlóknak a kriminali- 

tás szempontjából való megfigyelése azért is fontos, mert a 

bűnözésben való részvételük legtöbb helyütt emelkedik. 

6. Már a fentiek során a külföldieknek két csoportját 

láttuk; az egyik letelepedési szándékkal, esetleg tartós kereset 

céljából jön idegen államterületekre, ezek a bevándorlók; 

a másik csak ideiglenesen, átmenetileg tartózkodik idegen 

országokban szórakozás, üdülés, tanulmány vagy akár üzlet- 

kötés céljából, települési szándék nélkül; az utóbbiak vándor- 

mozgalmát szokták  idegenforgalom  névvel   jelölni.   Kétség- 

 

Commission,   5.   köt.:    Statistical   Review   of   Immigration,    1819-1910, 

Distribution of Immigrants 1850-1900, Washington, 1911, 409. old. 
39 Reports of the Immigation Commission, Washington, 1911, 40. köt., 

74.old., – Sixth Census of Canada, 1921, Bulletin X., 11. old. Az 1871- 

1901. éveknél a nagybritanniai születésűek Kanadában születetteknek 

vétettek. 
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telén, hogy nemcsak a bevándorlók, hanem az idegenforga- 

lomban szereplő külföldiek is részt vesznek a kriminalitásban. 

A bűnügyi statisztikai adatgyűjtések különbséget e tekin- 

tetben alig tesznek, a bennük regisztrált kriminalitás azon- 

ban javarészt a letelepedett kivándorlóktól ered, az átutazók 

és rövidebb ideig külföldön tartózkodóknál inkább hiány- 

zanak azok a tényezők (rossz gazdasági helyzet, morális 

fogyatkozás, városokban való elhelyezkedés stb.), amelyek 

a külföldiek bűnözésénél erősen latba esnek. További vizsgá- 

lataink is elsősorban a letelepülési szándékkal jött vagy már 

is letelepedett bevándorlók kriminalitására vonatkoznak. 

A vándorlások során az idegen nemzeteknek számtalan 

tagja kerül más állam területére. Az államok között régente 

fennállott teljes elszigetelés kulturális haladásunk mai fokán 

teljesen megszűnt. Még a világháború és következményei is 

csak ideig-óráig tudták ezt a fejlődési folyamatot megállí- 

tani. Sőt sok tekintetben éppen a világháború és a vele kap- 

csolatos politikai változások új jelentőséget adtak problé- 

mánknak, amennyiben a még ma is a bolsevizmus uralma 

alatt álló területekről sok millió egyén más országokba 

átvándorolt és mint bevándorló él ottan. 

Amidőn a bevándorlók új tartózkodási helyükön össze- 

ütközésbe kerülnek az ottani büntetőtörvényekkel, nemcsak 

kriminalaetiologiai, hanem szociológiai szempontból is érde- 

kes megfigyelésekre adnak alkalmat: mutatják, hogy az em- 

ber mennyiben tud más viszonyokba, más állami szervezetbe, 

eltérő jogi rendszerekbe beilleszkedni. 

A kriminalaetiologia mellett a kriminalpolitikának is 

egyik fontos problémája annak tisztázása, hogyan lehetne 

a külföldről jövő bűntetteseknek kriminalitását megelőzni 

vagy legalább is tűrhető mértékre szorítani. 

A népek vándormozgalma itt a megfigyelésekre, adat- 

gyűjtésre, következtetésekre és megállapításokra bő alkalmat 

és lehetőségeket nyújt. 

2. §. Történeti adalékok. 

1. A jelenben alig néhány országban, így elsősorban 

Svájcban, az Északamerikai Egyesült-Államokban és Német- 

országban    találunk    rendszeres    adatgyűjtést   a   külföldiek 
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eltérő kriminalitása tekintetében. Annál érthetőbb, hogy az 

elmúlt időkre vonatkozólag még gyérebbek az adatok. 

Ezen adatgyűjtéseknek hiányát menti részben a bűnügyi 

statisztikai adatgyűjtéseknek, de főként a bűnügyi aetiologiai 

kutatásoknak rövid múltja. 

A Történeti adalékokban foglaltuk össze azokat a rendel- 

kezésünkre álló adatokat, amelyek az elmúlt századdal 

lezáródó megfigyelési időszakokra vonatkoznak, – a többi 

felkutatott adatot pedig a II. részben adjuk közre, ahol 

a probléma jelen állásával foglalkozunk. 

2. A XIX. században főként Svájc egyik-másik kanton- 

jában találkozunk céltudatos adatgyűjtésekkel a külföldiek 

kriminalitását illetőleg. 

Az egész Svájcra vonatkozólag az 1865 évből áll rendel- 

kezésünkre adat, amely szerint:
1 

 
 

1 Lásd: Orelli, Aloys v., Straf recht und Strafverfahren című cikkét 

az Allgemeine Beschreibung und Statistik der Schweiz, I. kötet, Zürich, 

1870. című mû 748. s köv. oldalain. A számításoknál szükséges népszám- 

lálási adatoknál az 1860. és 1870. évi népszámlálási eredmény közép- 

arányosát vettük alapul; ezen népszámlálási adatokat lásd: Die Ergeb- 

nisse der eidgenössischen Volkszählung vom 1. Dezember 1888. I. kötet, 

Bern, 1892, 52*. old.; ezek szerint 1860. évben számláltak 2,168.668 kanton- 

jában élő, 226,843 más kantonban élő svájci állampolgárt és 114,983 kül- 

földit, – ellenben 1870-ben ezek a számadatok 2,224.204, illetve 294.036 

és 150.907. 
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Azaz az arány a kantonbeli polgárok, a más kantonok- 

ból való svájci polgárok és a külföldiek kriminalitása közt 

olyan volt, mint  1: 1.05: 1.41. 

Az 1892-1896. évekre terjedő időszakban pedig az arány 

a svájci honosok és a külföldiek kriminalitása közt a követ- 

kezően alakult:
2 

 
 

A külföldiek nagyobb kriminalitása ezen adatokból is 

kitűnik és úgy viszonylott a belföldiekéhez, mint 1.52: l-hez. 

Rendkívül gazdag adatgyűjtéssel találkozunk Genf kan- 

tonban az 1817-tól 1885-ig terjedő időszakra vonatkozólag, 

amelynek feldolgozása és közreadása CUÉNOUD JOHN svájci 

statisztikusnak az érdeme.
3
 

CUÉNOUD a külföldiek bűnözésére vonatkozó vizsgálatai- 

nál több megfigyelési periódust különböztetett meg. Vizsgá- 

latainál az első periódusokra vonatkozólag szembeállította 

a Genf-kantonbelieket a kantonon kívüli származásúakkal 

(tehát más svájci kantonokból valók és külföldiek), – utóbb 

azután helyesebben három csoportot különböztetett meg: 

Genf kantonból valókat, más svájci kantonból valókat és 

külföldieket. A megfigyelési periódusok megállapításánál 

döntő lehetett az is, hogy egyes évekre vonatkozólag hiányoz- 

tak az adatok, amint ezt CUÉNOUD ki is emeli például az 1850. 

évre vonatkozólag.
4
 

2 Die Ergebnisse der Schweizerischen Kriminalstatistik während 

der  Jahre  1892-1896, Bern,  1900,  16-17. old. 
3 Cuénoud, John, Statistique générale des crimes et des délits divers 

accomplis à Genève depuis 1817 à 1885, Zeitschrift für Schweizerische 

Statistik,  26  (1890).  évfolyam, 97-120.  old. 
              4 Cuénoud, id. h.  112.  old.  2. hasáb. 
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Az első megfigyelési periódus az Í829-1838. években 

elkövetett súlyosabb bűncselekményekre vonatkozik; a közre- 

adott adatok a következők:
5 

 
 

Az adatok tanúsága szerint az elítéltek száma 1000 

egyénre vonatkozólag a kantonon kívüli származásúaknál 

majdnem háromszor annyi, mint a genfieknél. S hasonló ered- 

ményt mutat a következő összeállítás,
6
 amely a Genf 

kantonban 1839-től 1850-ig elkövetett ugyancsak súlyosabb 

bűncselekményekről számol be: 

 
 

5 Cuénoud, id. h. 110. old. A lakosságra vonatkozólag az 1828., 1834. 

és  1837.  évi népszámlálás középnépességét vette alapul. 
6 Cuénoud, id. h. 112. old. A lakosságra nézve az 1837., 1843. és 1850. 

évi népszámlálási eredmény középáránvosát vette alapul. 
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A kisebb súlyú bűncselekményekre vonatkozólag min- 

denekelőtt az 1843-1847. éveket illetőleg ad közre adatokat 

CUÉNOUD:
7
 

 

 
Az utóbbi periódusra és ezekre a kisebb jelentőségű delik- 

tumokra vonatkozólag a kriminalitás irányára is találunk 

adatokat; arra, hogy a genfiek és a külföldiek mennyiben 

osztozkodtak az egyes deliktumcsoportok elkövetésében. 

1000 genfire esik 3 lopás, csalás és hűtlen kezelés, ellenben 

ugyanannyi külföldire 7.75; a becsületsértés, rágalmazás, 

rendzavarás és lázadás deliktumait illetőleg 125, illetve a kül- 

földieknél 11.0; a mezőrendőri, halászati és vadászati delik- 

tumoknál 4.8, illetve a külföldieknél 3.12. Ezen utóbbi ada- 

tok arról tesznek tanúságot, hogy a genfiek kevésbbé fegyel- 

mezettek, mint a kantonban lakó külföldiek. 

A súlyosabb bűncselekményekre vonatkozó következő 

megfigyelési időszak az 1851-1862. évek adatait öleli fel és 

az előbbi adatoknál annyiban gazdagabb, hogy már elkülö- 

níti nemcsak a genfieket a többi svájci kantonokból valók- 

tól és a külföldiektől, hanem ezenfelül még a külföldi vád- 

lottakra vonatkozólag külön adatokat szolgáltat a szárdokra, 

franciákra, valamint németekre és olaszokra nézve is. A ada- 

tok a következők:
8
 

               7 Cuénoud, id. h. 113. old. 
8 Cuénoud, id. h. Í14. old. A lakosságra nézve az 1850. és 1860. évi 

népszámlálási adatok középarányosa vétetett alapul. 
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A külföldiekre vonatkozólag még közreadott egyéb rész- 

letező adatok pedig a következők: 

 
 

Vagyis a szárdok aránylag kisebb, a többiek pedig arány-

 
lag nagyobb mértékben követtek el bűncselekményeket, mint

 
amilyen a részesedésük az egész lakosságban.

 
A súlyosabb bűncselekményekre vonatkozó következő

 
megfigyelési időszak az 1863-1874. évekre terjed;

9

 

ezek az

 
adatok is a külföldieknek nagyobb kriminalitását tükröztetik

 
vissza a következőkben:

 8

 

Cuénoud, id. h. 116. old. Cuénoud az enyhébb bűncselekményeket ille-

 
tőleg még az 1848-1857. évekre nézve is közöl adatokat, amelyekre azon-

 
ban azért nem terjeszkedünk ki, mert részben hiányosak, például csak

 
a vádlottakat tárgyazza, ellenben hiányoznak az elítéltekre vonatkozó

 
adatok.
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Az enyhébb súlyú bűncselekményekre vonatkozó má-

 
sik megfigyelési időszak az 1858-1871. évi adatokat öleli

 
fel, amelyek azonban csak a vádlottakra szorítkoznak; ezek

 
szerint

10

 

az egész megfigyelési időszakban (14 évben) 1000

 
egyénre általánosságban 62

.
50, a genfi származásúaknál

 

44.60,

 
a más kantonbelieknél 72.60, ellenben a külföldieknél 80.50

 
vádlott esett,

 

–

 

vagyis a külföldiek aránylag majdnem két-

 
szer annyi vádlottat adtak, mint a kantorinak a leszárma-

 
zottjai.

 Az utolsó megfigyelési időszak, amelyre nézve CUÉNOUD

 
a súlyosabb cselekményeket illetőleg ad közre adatokat, az

 
1875-1885. évekre terjed ki;

11

 

ezek az adatok a következők:
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Végezetül CUÉNOUD
12

 még adatokat ad közre az 1872- 

1885. években elkövetett enyhébb bűncselekményekre, de 

csak a vádlottakra vonatkozólag; ezek szerint 1000 egyénre 

az egész megfigyelési időszakban (14 évben) általánosságban 

50.30, a genfi származásúaknái 31.25, a más kantonbelieknél 

62.50, a külföldieknél 59.80 vádlott esett. 

Időrendi szempontból a CUÉNOUD által közreadott adatok 

kétségtelenül a legelsők, amelyek részletesebben foglalkoz- 

nak a külföldieknek relative nagyobb kriminalitásával. Bár- 

mennyire értékesek is a mi szempontunkból CUÉNOUD 

adatai, mégis reá kell mutatnunk két fogyatékosságukra; 

először, hogy hiányoznak a külföldi bűntevők személyi viszo- 

nyaira (nemi megoszlás, foglalkozásuk, koruk stb.) vonatkozó 

adatok, amelyek ismerete nélkül a külföldiek bűnözésének 

kriminalaetiologiai vizsgálata lehetetlen, másodszor pedig, 

hogy a megfigyelt egyének száma elég alacsony, tehát a nagy 

számok törvénye alig tud érvényesülni. 

Svájcban, Appenzell Inner-Rhoden kantonban folyt még 

az 1836-1865. években a súlyosabb bűncselekményekre 

vonatkozólag adatgyűjtés; e szerint elítéltettek a kantonbeli 

polgárok 131, más svájci kantonból való egyének 23, kül- 

földiek 6, és ismeretlen illetékességűek? esetben.
13

 Tekintettel 

az itt megfigyelt esetek alacsony számára, ezek az adatok alig 

alkalmasak további következtetésekre. 

Svájcot illetőleg még Zürich kantonra vonatkozólag isme- 

rünk régebbi adatokat a külföldiek kriminalitásáról, és 

pedig:
14

 

10 Cuénoud, id. h. 116. old. Az elítéltekre vonatkozó adatszolgáltatást 

ebben a megfigyelési periódusban Savoyának az 1860-ban Franciaország- 

hoz való átcsatolása zavarta meg. 
11 Cuénoud, id. h. 117. old. A lakosságra vonatkozólag az 1880. évi 

népszámlálási adatokat vette alapul. 
12 Cuénoud, id. h. 118. old. A népszámlálási adatok az 1880. évből 

vétettek. 
1S Lásd ez adatokra: Rusch J. B., Zur Statistik der Straf rech tspf lege 

m Appenzell Inner-Rhoden, Zeitschrift für schweizerische Statistik, 1868. 

évi kötet, 57-60. old. 
14 Mayer, Albert, Die Verbrechen in ihrem Zusammenhang mit den 

wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen im Kanton Zürich, Jena, 

1895, 62-64. old. – A népszámlálási adatokra lásd: Resultats statistiques 
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A külföldiek részesedése tehát a bűnözésben majdnem 

kétszer olyan nagy volt, mint az egész lakosságban való 

részük. 

Zürich kantont illetőleg azután még rendelkezésre áll egy 

másik adatgyűjtés, amely az 1871-1884., illetve 1885-1891. 

években elbírált bűntettekre vonatkozik
15

 és Zürich kanton- 

bélieket, egyéb kantonból valókat és külföldieket különít el; 

az adatok a következők: 

 
 

du recensement fédérales de la population du 1. Décembre 1910, I. köt.

 

Berne, 1915. 31\

 

old.

 

15

 

Ergebnisse der Rechtsstatistik in der siebenjährigen Periode 1885-
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Ezek az adatok azt mutatják, hogy a külföldiek krimina- 

litása több mint háromszor olyan magas, mint a Zürich kan- 

tonbelieknek a bűnözése, – és hogy több mint 50% -kai 

nagyobb, mint a svájci polgárok kriminalitása. 

Zürich kantonra vonatkozóan azután találunk még ada- 

tokat, amelyek az 1871-1891. évekre vonatkozólag a kül- 

földiek kriminalitásának eltérő irányzatáról tájékoztatnak 

bennünket; ezen adatok a következők:
16 

 
 

1891 und Vergleichungen mit der zehnjährigen Periode 1875-1884. 

Statistische Mitteilungen betreffend den Kanton Zürich, herausgegeben 

durch das kantonale statistische Bureau, Wintherthur, 1892, 254. old. 
18 Zürcher E., Sträuli E., Grundlagen und Ergebnisse der Statistik 

der Rechtspflege im Kanton Zürich,  Zürich,   1895,  148-149.  old. 
             17 Lásd e tárgyban: Ergebnisse der Rechtsstatistik in der sieben- 
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A kantonbeli svájci polgároknak a hivatali bűncselek- 

ményekben való nagy részesedését az a körülmény magya- 

rázza, hogy a közhivatali állásokban elsősorban kantonbeli 

polgárok nyernek alkalmazást. A külföldieknek a közbizalom 

elleni bűncselekményekben való nagy részesedését magya- 

rázza az a körülmény, hogy ők kerülnek legtöbbször abba 

a helyzetbe, hogy az igazolásukra szolgáló okiratokat hami- 

sítsák; viszont az állam és a közrend ellen irányuló bűncselek- 

ményekben való nagy részesedésüket magyarázza az a körül- 

mény, hogy ők azok, akik legtöbbször sértik meg a kiutasí- 

tásra vonatkozó szabályokat, amely deliktum is ebbe a cso- 

portba tartozik. Általában bűnözési arányuk, a legtöbb bűn- 

cselekményt illetőleg messze felette mozog a népesedésben 

elfoglalt részüknek. 

Végezetül Zug kantonban az 1888-1897. évekre vonat- 

kozó adatok szerint a kriminalitás megoszlása a svájci hono- 

sok és külföldiek közt a következő volt:
18 

 
 

Attól eltekintve, hogy ezen utóbbi adatok kis számú ese- 

tekre vonatkoznak, messzebbmenő következtetések levonására 

alig alkalmasak, – úgy ezek, valamint a megelőzőleg bemu- 

tatott adatok egyaránt azt mutatják, hogy Svájcban már 

régebben is a külföldieknek kriminalitása tetemesen maga- 

sabb volt, mint a belföldieknek a bűnözése. 

3. Németországban 1891-ben történt adatgyűjtés a kül- 

földiek   kriminalitása   nagyságának   megállapítása   céljából. 

jährigen  Periode  1885-1891  und Vergleichungen  mit  der zehnjährigen 

Periode 1875-1884, Winterthur, 1892, 254-255. old. 
18 Kriminalstatistik: Zug, Schweizer Zeitschrift für Straf recht, 

12  (1899). évfolyam,  166. old. 
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Ez az adatgyűjtés
19

 kiterjeszkedik a külföldiek hazájára is 

a következőkben: 

 
 

Deutsche  Kriminalstatistik  für  das   Jahr   1891,   Berlin,   1894,   II. 
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Ezen adatok tanulsága is az, hogy a Németországban 

1891-ben élt külföldiek javarészt jóval több bűncselekményt 

követtek el, mint a német honosok. 

4. Franciaországban az 1866-1870.
20

 évek átlagában 

1000 külföldire 0.4, az 1876-1880. évek átlagában
21

 pedig 

0.38 az esküdtszék előtt megvádolt egyén esett, míg az orszá- 

gos átlag ugyanekkor 0.10, illetve 0.12 volt; a külföldiekre 

tehát 3-4-szer annyi vádlott esett, mint az ország összlakos- 

ságára. 

A külföldiek kriminalitásának a belföldiekéhez való 

viszonyát Franciaországban még hűségesebben tükröztetik 

vissza az elítéltekről a bűnügyi nyilvántartóba érkező érte- 

sítések. Ezek tanulsága szerint
22

 1885-ben 1000 francia ho- 

nosra esett 5, – ellenben 1000 külföldire 20 elítélés, vagyis 

a külföldiek kriminalitása négyszer akkora volt, mint a bel- 

földieké. 

5. Végezetül ide iktatunk néhány Szerbiára vonatkozó 

adatot. Itt az elítéltek száma a következő volt:
23

 

23. old. A táblázat 1-4. és 6. sorában foglalt adatokra lásd: Mayr, Sta- 

tistik und Gesellschaftslehre, III. köt., Tübingen, 1917, 850. old. 
20 Compte général de l'administration de la justice criminelle en 

France et en Algérie pendant l'année 1887, Paris, 1889, XI. old. 
21 La justice en France de 1826 à 1880 et en Algérie de 1853 à. 1880, 

Paris, 1882, XXXIV. old. 
22 Compte général de l'administration de la justice criminelle en 

France et en Algérie pendant l'année 1885, Paris, 1887, – XL old. 

23 Statistique de la justice criminelle dans le royaume de Serbie 

pendant les années 1888, 1889 et 1890, Belgrade, 1896, CXIX. old., - 

ugyanez az 1891-1895. évekre, Belgrade, 1900. CXVIII. old., – ugyanez 

1896. évre, Belgrade, 1905, LXIV. old. – A népszámlálási adatokra: 

Dénombrement de la population dans le royaume de Serbie le 31. Dé- 

cembre 1895, IL rész, Belgrade, 1899, CXII. old.,- Resultats prélimi- 

naires du recensement de la population dans le royaume des Serbes, 

Croates et Slovènes du 31. Janvier 1921, Sarajewo. 1924, XIV. old. - 

Ezen források szerint élt Szerbiában 1890-ben 2,161.961 honos és 22,105 

külföldi, 1895-ben pedig 2,312.484, illetve 21.671; számításainknál ezek 

középarányosát vettük. 
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A megfigyelés egész időszakában tehát 1000 egyénre a 

szerbeknél 12-09, ellenben a külföldieknél 24.76, egy év alatt 

a szerbeknél 1.34, külföldieknél pedig 2.75 elítélt jutott. 

6. Az Északamerikai Egyesült-Államokban az 1890. évből 

való adatok szerint a külföldi születésű fehérek a kriminali- 

tásban ugyancsak nagyöbű arány szerint részesedtek, mint 

a belföldön született fehér lakosság. Az adatok a következők:
24 

 
 

24 Report on Crime, Pauperism and Benevolence in the United States 

at the Eleventh Census: 1890, Part I.: Analysis, Washington, 1896, 129. 

old. – A népességre: Abstract of the Fourteenth Census of the United 

States, 1920, Washington, 1923, 96 .old. 
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Massachusetts államban 1885-ben míg a lakosság- 

nak csak 27.1%-a volt külföldi születésű, addig a kisebb 

súlyú bűncselekmények miatt elítélteknek 40.60%-a, a súlyo- 

sabb bűncselekmények miatt elítéltek közt pedig 36.87% volt 

külföldi születésű, és az előbbiek közt 60.30 %-nak, az utób- 

biak közt viszont 51.14 %-ának úgy atyja, mint anyja külföldi 

születésű volt.
25

 

Ezen statisztikai adatok mellett még olyan történeti 

reminiszcenciára óhajtanánk kitérni, amely hasonlóképen 

a külföldiek kriminalitásával van összefüggésben, t. i. az 

Északamerikai Egyesült-Államokban az elmúlt század köze- 

pén keletkezett úgynevezett „Know Nothings” mozgalomra.
26

 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban az erős beván- 

dorlás és a bevándorlóknak nagyobb kriminalitása – ért- 

hetően – mozgalmat váltott ki a kriminálisabb tendenciájú 

idegenek beözönlése ellen. Ennek az 1848. és 1850. közt kelet- 

kezett mozgalomnak eredményeképpen, valószínűleg 1850. 

körül New-York városában, titkos társaság alakult, amelynek 

nemcsak üléseit és ténykedéseit, hanem még nevét is titok- 

ban tartották annyira, hogy éppen csak a szervezetnek leg- 

főbb vezetői tudtak ezekről. A tagoknak kötelességévé tették, 

hogy a szervezet tárgyában hozzájuk intézett kérdésekre 

mindig csak azt válaszolják, hogy: „I don't know (Én nem 

tudok a dologról)”, amely kitételről kapta a szervezet nevét: 

„Know Nothings (Semmit tudók)”. 

Hogy ennek a mozgalomnak és szervezkedésnek jelentő- 

ségét kellően értékelni tudjuk, utalunk arra, hogy az a poli- 

tikai és törvényhozási életbe is befolyni igyekezett, például 

az 1854-56-iki, a 34. kongresszus választásai alkalmával, 

amikor azonban jelöltjei kisebbségben maradtak. 

A mozgalom főtörekvése oda irányult, hogy egyrészt kül- 

földi bűntetteseknek és elszegényedett egyéneknek bevándor- 

lását intézményesen, a bevándorlásra   vonatkozó   törvények 

 

25 Mayo-Smith, Emigration and Immigration, New-York, 1898, 157. 

old. –  Johnson, A History of Emigration, London, 1913, 320. old. 
26 Lásd erre: Senate: Reports of the Immigration Commission, 2. köt: 

Abstracts of Reports of the Immigration Commission, with Conclusions 

and Recomendations and Views of Minority, Washington, 1911, 562. s 

köv. old. 
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megszigorítása által gátolja, másrészt meg, hogy szigorúbb 

feltételekhez köttessék az, hogy a bevándoroltak új hazájuk- 

ban polgárjogot szerezhessenek, nevezetesen, hogy erre csak 

hosszabb időtartam eltelte után kerülhessen sor. 

Ebben a mozgalomban kell' talán az első olyan törekvést 

látnunk, amely problémánk gyakorlati politikai következ- 

ményeit le akarta vonni. 

7. Algériában – TARDE közlései szerint
27

 – a múlt század 

vége felé 10.000 európaira, tehát Algéria szempontjából kül- 

földire 111 terhelt, ellenben ugyanannyi franciára 71, ugyan- 

annyi benszülöttre pedig már csak 34 terhelt esett. 

Tehát itt is a honosok kriminalitása jóval csekélyebb a 

külföldiek kriminalitásánál. 

27 Tarde, La criminalité comparée, 8. kiadás, Paris, 1924, 14. old., 

L jegyzet; magyar kiadás (fordította dr. Lengyel Aurél), Budapest, 1908, 

14. old. 9. jegyzet. 



II. RÉSZ.

 

Α

 

TÉNYEK.

 

I. F e j e z e t ,

 

 

Α

 

külföldiek nagyobb kriminalitása.

 

A külföldiek eltérő kriminalitásának megfigyelésével,

 

kriminalaetiologiai vizsgálatával eddig úgy az elmélet, mint

 

a hivatalos bűnügyi statisztikák alig foglalkoztak, a legtöbb

 

annak a ténynek megállapításával éri be, hogy a külföldiek

 

bűnözése nagyobb. Kivételt e tekintetben csupán Svájcban,

 

Németországban és az Északamerikai Egyesült-Államokban

 

találunk, ahol már hosszabb idő óta foglalkoznak a probléma

 

vizsgálatával. Ahol másutt a kérdéssel foglalkoztak, az

 

adatgyűjtés rendszerint nem kielégítő.
1

 

Ezek a tények tették

 

azután indokolttá a statisztikai adatoknak a következőkben

 

való elrendezését.

 

3. §. Svájc.

 

1. A svájci bűnügyi statisztikai adatok rendkívül erősen

 

tükröztetik vissza azt a tapasztalati tényt, hogy az egyes

 

kantonok saját polgárainak relatíve legcsekélyebb kriminali-

 

tásával szemben nagyobb az ott élő más kantonbelieknek

 

kriminalitása, viszont még ennél is jóval nagyobb a kül-

 

földieknek a bűnözése. Azok a tényezők, amelyek a beván-

 

dorlóknak kriminalitását mindenütt emelik, itt jellegzetesen

 

mutatkoznak.

 

A jelen századbeli első adatgyűjtés és adatfeldolgozás az

 

1905. évre és ha nem is az egész Svájcra, de annak fontos

 

12 kantonjára (Zürich, Bern, Luzern, Obwalden, Nidwalden,

 

 

1

 

Amint erre reámutat Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre,

 

III. kötet, Tübingen, 1917, 852. old.

 



31 

Basel-Stadt, Appenzell Α. Rh., St. Gallen, Aargau, Thurgau, 

Waadt, Neuenburg) vonatkozik; a feldolgozás javarészt 

KAUFMANN JÓZSEF érdeme, aki munkálatait azért korlátozta 

a jelzett 12 kantonra, mert a többi kanton statisztikáját nem 

tartotta teljesen pontosnak.
2
 A külföldiekre vonatkozó adatok 

– összehasonlítva a svájci honosokra vonatkozó hasonló 

adatokkal – a következő eltérő kriminális tendenciákról 

számolnak be:
3 

 
 

Az összes svájci állampolgároknak kriminalitása 10.000 

egyénre viszonyítva pedig 49.05 volt. 

A bűncselekmények elkövetésére irányuló hajlamosság 

a három csoportot illetőleg tehát úgy aránylik egymáshoz, 

mint 1:1-93:335; a legnagyobb bűnözési hajlamot a kül- 

földiek mutatják; az összes svájci polgároknak a kriminali- 

tása a külföldiekéhez viszonyítva pedig 1: 2.54 arányban áll. 

A következő, az 1906. évből való adatok is hasonló tör- 

vényszerűségekről tesznek tanúságot. A két különböző évből 

való statisztikai eredmény összehasonlításánál meglepő az, 

hogy a 10.000 egyénre vonatkozólag mutatkozó kriminalitás 

az 1905. évben tetemesen nagyobb volt, mint az 1906. évben, 

amely nagy eltérésnek magyarázata talán abban rejlik, hogy 

az 1906. évben egyes kantonokban a kisebb súlyú deliktumo- 

 

2 Lásd e tárgyban: Kaufmann, Joseph. Ergebnisse der schweize- 

rischen Strafstatistik für das Jahr 1905, Schweizerische Zeitschrift für 

Strafrecht, 21  (1908.). évfolyam. 557. old. 
3 Kaufmann, Joseph/Ergebnisse der schweizerischen Strafstatistik 

für das Jahr 1905, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 21 (1908.). 

évfolyam, 345-546. old. – Kaufmann, Joseph, Die Ergebnisse der Straf- 

statistik des schweizerischen Zentralpolizeibureaus für das Jahr 1905, 

Zeitschrift für Schweizerische Statistik, 45 (1907.). évfolyam, 1. köt. 421. 

es 422. old. 
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kat (kihágások) csekélyebb mértékben vették figyelembe az 

adatgyűjtéseknél. A mi szempontunkból fontos, hogy a svájci 

honosoknak a külföldiek kriminalitásához való viszonya az 

1906. évben is lényegileg változatlan maradt. Az 1906. évi 

adatok a következők:
4 

 
 

4 Béguin, Pierre, Schweizerische Kriminalstatistik für das Jahr 1906. 

Zeitschrift für Schweizerische Statistik. 45 (1909). évi folvain. I. köt. 

561. old. 
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Az adatok közt csak az feltűnő, hogy tanúságuk szerint 

Genf kantonban az ott élő külföldiek kriminalitása aránylag 

alacsonyabb, mint az ott élő más kantonokból származó 

honosoké; BEGUIN
5
 ezt a jelenséget – elfogadhatóan – azzal 

magyarázza meg, hogy a Genf kantonban élő külföldiek 

javarészt a legközelebbi környékről való franciák, tehát 

tulajdonképpen csak jogi szempontból mondhatók külföl- 

dieknek, ellenben szociális és kriminalaetiologiai szempontok- 

ból nézve ők nem tekinthetők idegeneknek Genf kantonban, 

ott honosabbak még a más kantonokból származó és Genfben 

élő svájci polgároknál is; és ez a tény magyarázza azután 

alacsony kriminalitásukat is. Ettől az egy kivételtől eltekintve 

az arány a kantonbeli, más kantonból való svájci polgár és 

a külföldi kriminalitása között meglehetősen szabályosan 

mutatkozik; meglepő talán az egyes kantonok kriminalitása 

közti nagy eltérés, ami a kriminalaetiologiai tényezők eltérő 

kihatásával magyarázandó. Az egész Svájcra vonatkozólag 

az arány a kantonbeli, más kantonból való svájci polgár, és 

a külföldi kriminalitása közt úgy viszonylik egymáshoz, mint 

1: 2.4: 3.6, – az összes svájciak és a külföldiek kriminalitása 

közt pedig mint 1: 2.76, vagyis hasonló a megelőző 1905. év 

arányszámához. 

Végül az utolsó, az egész Svájcra vonatkozólag rendel- 

kezésünkre álló adatgyűjtés az 1909-1911. évekre vonat- 

kozik,
6
 amelynek adatai szerint: 

A táblázatot lásd a következő oldalon. 

összehasonlítva ezeket a számokat az 1906. évi adatokkal, 

a kantonbeli polgárok kriminalitása emelkedett, ellenben a 

másik két csoport bűnözési aránya ugyanaz maradt, azaz az 

arány a három csoport kriminalitása közt körülbelül olyan, 

mint 1: 2-09: 3Ί3. 

           2. A svájci honosok és a külföldiek eltérő kriminalitására 

               5 Béguin, id. h. 562. ο. 
6 Schweizerische  Kriminalstatistik   von   1909  bis   1911,  Bern,   1917, 

7. old. A népszámlálási adatok az 1910. évre vonatkoznak. 
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vonatkozó több évre kiterjedő   adat   még   Zürich   kantonra 

nézve áll rendelkezésre:
7
 

7 Lásd: Rechenschaftsbericht des Obergerichtes und des Kassations- 

gerichtes, erstattet an den Kantonsrat des Kantons Zürich, az 1910-1926 

évekre vonatkozólag; megjelentek mindenkor egy évvel később: Winter- 

thur  (Buchdruckerei Geschwister Ziegler). 
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Az 1910. évi népszámlálási adatok
8

 

és az 1910-1914. évi

 

kriminalitás átlagát véve alapul 10.000 egyénre esett elítélt

 

a kantonbeli polgároknál 35,

 

–

 

a többi kantonból való

 

svájci polgároknál 88,

 

–

 

és a külföldieknél 123; a három

 

csoport krimanalitása tehát úgy aranylott egymáshoz, mint

 

1:

 

2-51:

 

351.

 

8

 

Ergebnisse der Eidgenössischen Volkszählung vom 1. Dezember

 

1910 im Kanton Zürich, Zürich, 1911, 13. old.; e szerint a kantonban élt

 

268,755 kantonbeli polgár,

 

–

 

131.976 más kantonból való svájci polgár,

 

és 102,904 külföldi.
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Az 1920. évi népszámlálási adatokat
9
 és az 1915-1926. 

évek kriminalitása átlagát véve alapul 10.000 egyénre esett 

elítélt a kantonbeli polgároknál 31, – a többi kantonból való 

svájci polgároknál 85, – és a külföldieknél 69; a három cso- 

port kriminalitása pedig úgy aranylott egymáshoz, mint 

1: 2-7: 22. 

Ugyancsak hosszabb időszakra, az 1901-1905. évekre 

vonatkozólag vannak adatok Bern kantonra; ezek szerint:
10

 
 

 
Ez adatok kizárólag csak bűntettekre és vétségekre 

vonatkoznak,
11

 azonban ezen keretekben is a még kevésbbé 

megtelepedett lakosságnak nagyobb kriminalitásáról tesznek 

 

9 Eidgenössische Volkszählung vom 1. Dezember 1920, Kantons- 

weise Ergebnisse: Zürich, – Bern, 1924, 32-34. old.; e szerint Zürich 

kantonban élt ekkor 291.141 kantonbeli polgár, 173.631 más kantonból 

való svájci polgár   és 73.830 külföldi. 
10 Kriminalstatistik des Kantons Bern pro Í901-1905, Mitteilungen 

des Bernischen statistischen Bureaus, Jahrgang 1907, Lieferung IL, Bern, 

1908, 80-81. old. – A népszámlálási adatokra: Ergebnisse der Eidgenössi- 

schen Volkszählung im Kanton Bern vom 1. Dezember 1900, Bern, 1901. 

217. old. (Ezek szerint a kantonbeli polgárok száma 512.283, – a más 

kantonból való svájci polgárok száma 53.717, – végül a külföldieké 

25.307 volt.) 
11 Lásd e tárgyban: Zürcher, Emil, Kriminalstatistik des Kantons 

Bern, Schweizerische Zeitschrift für Straf recht. 22 (1909). évi kötet, 73 old. 
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tanúságot; a három csoport kriminalitása úgy aránylik egy- 

máshoz, mint  1: 1.33: 3.83. 

Végezetül még az Appenzell A. Rh. kantonra, az 1907. 

május 1-től 1908. április 30-áig terjedő hivatali évre vonat- 

kozólag közzétett adatokról számolhatunk be. Ezen adatok
12 

szerint: 

 
 

Az arány a három csoport kriminalitása közt tehát olyan, 

mint 1: 1.79: 4.84. 

Az egyes svájci kantonokra vonatkozó bűnügyi statisz- 

tikai adatok ellen joggal emelhető az a kifogás, hogy aránylag 

csekély számú lakosságból és bűntettesekből indul ki, tehát 

a megfigyelések a véletlen esélyeknek erősen ki vannak téve. 

Ettől eltekintve azonban úgy ezek az adatok, valamint az 

egész Svájcra vonatkozó adatok is mindenkor arról tesznek 

tanúságot, hogy a megtelepedett lakosság kisebb számú, a ke- 

vésbbé megtelepedett lakosság pedig több bűncselekményt 

követ el, azaz hogy a svájci polgároknak, elsősorban az illető 

kantonbeli egyéneknek tetemesen kisebb, ellenben a kül- 

földieknek lényegesen nagyobb a kriminalitása. 

12 Tobler, Dr. 0., Kriminalstatistisches aus Appenzell Α. Rh., Zeit- 

schrift für Schweizerische Statistik, 45 (1909). évf. I. köt. 459. old. - 

A népszámlálási adatokra: Die eidgenössische Volkszählung vom 1. De- 

zember 1910, Vorläufige Ergebnisse, Bern, 1911, 6-7. old. (Ezek szerint 

a kantonbeli polgárok száma 37.867, – a más kantonból való svájci pol- 

gárok száma 16.102, – végre a külföldieké 4.050 volt.). 
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4. §. Németország. 

1. A németországi adatok különösen azért felette érde- 

kesek, mert az ott tartózkodó külföldiek száma elég nagy 

és összetételük nemzeti, társadalmi és műveltségi szem- 

pontokból is változatos képet mutat, a legkülönfélébb népek 

képviselői találkozván össze. Talán éppen ezen ellentétek 

kiegyenlítő hatásának tulajdonítható, hogy Németország- 

ban a német honosok és a külföldiek kriminalitása közötti 

eltérés nem annyira kirívó, mint néhány más államterületen. 

Az 1918. és 1922. évektől eltekintve, amelyekre vonat- 

kozó adatok közzététele tudomásunk szerint eddig még nem 

történt meg, – a német honosoknak és a külföldieknek 

kriminalitása 1882-től 1925-ig a következő eltéréseket 

mutatta:
1
 

A  táblázatot  lásd a 39.  és 40.  oldalon. 

A külföldiek kriminalitása tehát állandóan magasabb 

volt, mint a belföldiek bűnözése; bár a német honosok bűnö- 

zési aránya is emelkedett, mégis az arány változatlan maradt, 

mert a külföldiek kriminalitása is – még fokozottabb mér- 

tékben – emelkedett. Amint a német 1911. évi hivatalos bűn- 

ügyi statisztika kiadványában is megállapítást nyer,
3
 a kül- 

földiek kriminalitása 1886-tól 1911-ig 0-3%-kal, ellenben a 

belföldieknek bűnözése csak 0-1%-kal emelkedett. 

2. A német birodalom egyes államai közül Hessen nagy- 

hercegségre vonatkozólag vannak adatok az 1903-1908. 

éveket illetően. Ezen adatok fogyatékossága azonban az, hogy 

a megfigyelt bűntettesekre, különösen a külföldiekre vonat- 

1 Kriminalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, IL. 52. old., – 

1912. évi, Berlin, 1914, 474. old., – 1913. évi, Berlin, 1918, 480. old., – 

1914. évi, Berlin, 1920, 472. old., – 1915. évi, Berlin, 1921, 180. old., – 

1916. évi, Berlin, 1922, 46. old., – 1917. évi, Berlin, 1923, 46. old. – 1919. 

évi, Berlin, 1927, 34. old.,- 1920. évi, Berlin, 1928, 36. old., – 1921. évi, 

Berlin, 1924, 28. old., – 1923. évi, Berlin, 1925, 34. old., – 1924. évi, 

Berlin, 1926, 52. old., – 1925. évi, Berlin, 1927, 10. old. – A népszámlálási 

adatokra lásd fentebb 11. old. 
                3 Deutsche Kriminalstatistik für 1911, Berlin, 1913, II. 53. old. 



39 

 

 
 



40 

 

 
 

kozó   abszolút   számok   felette   alacsonyak, tehát a véletlen 

esélyeinek nagyon alá voltak vetve. Ezek az adatok:
4 

 
 

2 A viszonyításnál tudatában vagyunk annak, hogy ez ellen statisz- 

tikai szempontokból kifogások emelhetők; minthogy azonban az 1910. és 

1925. közti időre népszámlálási adatok rendelkezésre nem állottak, más 

megoldás nem volt. 
4 Beiträge zur Statistik des Grossherzogtums Hessen, 1900. évre: 

50. köt. 2. füz.   30. old., 1901. évre: 51. köt. 1. füz. 30. old.,  1902. évre: 
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Azaz itt  is  a  külföldiek  jóval  magasabb  kriminalitást 

mutatnak, mint a belföldiek, a német honosok. 

5. §. Egyéb európai államok. 

1. Ausztria. A világháború előtti Ausztria bűnügyi 

statisztikájából való a következő adat a külföldiek krimi- 

nalitására vonatkozólag:
1 

 
 

A  világháború utáni  kriminalitást pedig a következő 

1924. és 1925. évi adatok tükröztetik vissza:
2
 

54. köt. 1. füz. 38. old., 1903. évre: 56. köt. 1. füz. 24. old., 1904. évre: 

57. köt. 2. füz. 30. old., 1905. évre: 58. köt. 1. füz. 24. old., 1906. évre: 

59. köt. 3. füz. 30. old., 1907. évre: 59. köt. 5. füz. 30. old. – A népszám- 

lálási adatokra: ugyancsak Beiträge stb. 58. köt. 2. füz. 11-15. old. 

(E szerint 1905. dec. 1-én a német honosok száma 1,199.464, – a kül- 

földieké pedig 9.711 volt.) Mind megjelentek: Darmstadt. 
1 österreichisches statistisches Handbuch: 1911. évi kötet, Wien, 1912. 

324. old. (az 1909. évi adatokra), – 1912. évi kötet, Wien, 1913, 372. old. 

(az 1910. évi adatokra). – A népszámlálási adatokra: a 9. oldalon 

a 22. jegyzetben idézett források. 
2 österreichische Kriminalstatistik für das Jahr 1924, Wien, 1926. 

7. old. – Ugyanaz, 1925. évre, Wien, 1927, 5-6. old. – Ugyanaz, 1926. évre, 

Wien, 1928, 4-6. old. – A népszámlálási adatokra lásd fentebb a 8. old. 
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Tehát az összes bűncselekményeket illetőleg az osztrák 

honosok és a külföldiek kriminalitása közötti arány a követ- 

kező volt: 1909-ben 1:2-25, 1910-ben 1:2-51, 1924-ben 

1: 2-1, 1925-ben 1: 1-96, és 1926-ban 1: 1-73. 

2. Franciaországban 1910-ben végeztek adatgyűjtést a 

külföldiek kriminalitását illetőleg,
3
 eredménye a következő: 

 
 

Egy másik ugyancsak 1910. évből való adat pedig a 

franciaországi letartóztatási intézetekben lévő elítélt kül- 

földiekre vonatkozik  e szerint: 

3 Compte général de l'administration de la justice criminelle pendant 

l'année 1910,  Paris,  1912, XVI. old. 
4 Statistique pénitentiaire pour l'année 1910, Melun, 1912, Rapport 

17. es 25. old. A népszámlálási adatokra lásd fentebb: 9. old. 29. jegyzet 

és  Annuaire  international  de   statistique,  I.  köt,  Haye,   1916,   22.  old. 
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Parisban pedig a rendőrség által letartóztatottak között 

a következő arányban fordultak elő külföldiek:
5
 

 

 
A fenti bűnügyi statisztikai adatok átlagát és az 1911. 

évi népszámlálási adatokat
6
 véve alapul, 10.000 egyénre 

esett letartóztatott a belföldieknél 87, – a külföldieknél 

pedig 127; a két csoportra vonatkozó letartóztatások közt 

az arány tehát olyan volt, mint 1: 1'46-hoz. Véleményünk 

szerint azonban a külföldiek kriminalitása a valóságban 

talán valamivel kisebb lehetett, mert számításainknál a nép- 

számlálási adatokat véve alapul az átmenetileg Parisban 

tartózkodó külföldiek kiestek, pedig ezek is, ha csekély 

mértékben, mégis részt vettek a külföldiek bűnözésében; 

 

5 Annuaire statistique de la ville de Paris 1908, Paris, 1910, 619. old. 

– Ugyanez, 1909. évi, Paris, 1911, 616. old. – Ugyanez, 1910. évi, Paris, 

1912, 660. old. – Ugyanez, 1911. évi, Paris, 1913, 660. old. – Ugyanez, 

1912. évi, Paris, 1915, 664. old. – Ugyanez, 1913. évi, Paris, 1917, 642. old. 
6 Lásd ezeket: Résultats statistiques du recensement générale de la 

population effectué le 6 Mars 1921, II. köt., Paris, 1925, 1-2. old. (e szerint 

Paris lakossága 191 l-ben 2,649.072 francia honos és 194.022 külföldi volt). 
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tehát a letartóztatások valóságos aránya a belföldiek rová- 

sára valamivel eltolódhatott. 

3. Anglia és Wales. Egyrészt az Anglia, Wales, Skócia 

és Írországból, másrészt meg az angol kolóniákból, Indiából 

és a Nagy-Britanniával szemben külföldként jelentkező 

országokból származó egyének kriminalitását foglaltuk 

össze és állítottuk egymással szembe; ennek a két kategó- 

riának a kriminalitása a következő képet adja:
7 

 
 

Az 1910-1913. évek átlagát véve alapul, a bennszülöttek- 

nek a kriminalitása úgy aránylik a külföldieknek a bűnö- 

zéséhez, mint 1: 135, – 1920-ban mint 1:4-31 és 1921-ben 

mint 1: 2-97. 

7 Judicial Statistics: England and Wales: Criminal Statistics, 1910, 

London, 1912, 139. old. – 1911. évi, London, 1913, 139. old. – 1912. évi, 

London, 1914, 137. old. – 1913. évi, London, 1915, 135. old. – Az 1914- 

1919. évekre vonatkozólag az adatok közzététele elmaradt. 1920. évi, Lon- 

don, 1922, 90. old. – 1921. évi, London, 1923, 90. old. – A népszámlálási 

adatokra: Census of England and Wales, 1911, General Report with 

Appendices, London, 1917, 204. old. (amely szerint élt ott 1911-ben 35,528.669 

Nagy-Britanniában, – és 541.823 az angol kolóniákon és a külföldön 

született egyén). – Statistical Abstract for the United Kingdom for each 

of the fifteen years from 1912-to 1926, London, 1928, 14. old.; ezen adatok 

szerint élt ott 1921-ben 37,129.097 Nagy-Britannában, – és 539.758 az 

angol kolóniákon és a külföldön született egyén. 
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4. Németalföldre vonatkozólag   a külföldieknek krimi- 

nalitásáról néhány. a háború előtti évből való adat számol be:
8 

 
 

Az 1907-1910. évek átlagainak alapulvétele mellett 

tehát a belföldieknek kriminalitása úgy viszonylott a kül- 

földiekéhez, mint 1: 2.29-hez. 

5. Olaszországban csak kevéssel magasabb a külföldiek 

kriminalitása, mint a belföldieké, aminek magyarázatát 

talán leginkább abban kell keresnünk, hogy az olaszoknak 

általában magas kriminalitása mellett eltörpül a külföldiek- 

nek nagyobb bűnözése. De még így is nagyobb az Olasz- 

országban élő külföldiek bűnözése, mint az olaszoknak a 

kriminalitása. A külföldieknek a kriminalitása a következő 

táblázatban a valóságnál alacsonyabbnak jelentkezik, azért 

is, mert az elítéltek számát a világháború az 1916. és 1917. 

években erősen leszorította, viszont a számításnál alapul 

vett népszámlálási adatok az 1911. évből valók, amidőn az 

Olaszországban élő külföldiek száma még jóval magasabb 

volt; 1916. és 1917-ben az Olaszországban élő külföldiek 

száma jóval alacsonyabb lehetett, népszámlálási újabb ada- 

 

8 Crimineele Statistik over het jaar 1907, Gravenhage, 1909, 37. old. 

– 1908. évre vonatkozó, Gravenhage, 1910, 39. old. – 1909. évre vonat- 

kozó, Gravenhage, 1911, 41. old. – 1910. évre vonatkozó, Gravenhage, 

1912. – A népszámlálási adatokat lásd: Résultats de neuvième recense- 

ment de la population du Royaume des Pays-Bas au 31 décembre 1909, 

III. rész, Gravenhage, 1911, 243. old. (Ezen adatok szerint élt Német- 

alföldön  1909-ben 5,788.193  honos  és 69.982 külföldi.) 
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tok hiján azonban   akkori   számuk   megállapítása   akadá- 

lyokba ütközik. Az adatok a következők:
9 

 
 

A két év átlagában tehát az olasz honosok kriminalitása 

úgy aránylik a külföldiekéhez mint 1: 1-l-hez. 

6. §. Az Északamerikai Egyesült-Államok. 

1. Az Északamerikai Egyesült-Államokban a külföldiek 

kriminalitása tárgyában gyűjtött adatok – az 1923. évi ada- 

tok részbeni kivételével – szintén tanúbizonyságot tesznek 

arról, hogy a külföldieknek a részesedése a bűnözésben 

aránylag nagyobb, mint a belföldieké. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban a bűnügyi sta- 

tisztikai adatgyűjtések nem évente, hanem előre meg nem 

határozott és nem egyenlő időközökben történnek; a jelen 

században három ilyen adatgyűjtés eredményét tették közzé, 

és pedig az 1904., 1910. és 1913. évre vonatkozóan; a bennszülött 

és bevándorolt lakosság kriminalitásának szembeállításánál 

mindenkor csak a fehér lakosságot vették számba. Az adatok 

a következőek: 

Az 1904. évre vonatkozólag:
1
 

 
9 Statistica délia criminalità per gli anni 1916 e 1917, Roma, 1921, 

CXIII. old. – A népszámlálási adatokra: Censimento della populazione 

del  Regno  d'Italia  al  10  giugno   1911,  vol.  VI.,  Roma,   1916,   194  old. 
(Honosok száma 34,591.621, külföldieké 79.756.) 
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Vagyis az országban születettek részesedése nagyobb az 

összlakosságban, mint a kriminalitásban, viszont a külföldön 

született lakosság nagyobb részt vett ki a kriminalitásból, 

mint amilyen az összlakosságban való részesedése. 

Hasonló képet mutat a fiatalkorúak (10-19 évesek) kri- 

minalitása is:
2
 

 
A 10-17 éves fiatalkorúaknál pedig 10.000 az országban 

születettre 13, – ellenben a külföldi származásúaknál 27 az 

1910. évben elítélt egyén esett.
4
 

1 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907,  15., 18., 39. és 40. old. 
2 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 232., 236. old. 
3 Prisoners   and   Juvenile  Delinquents   in  the   United  States   1910, 

Washington, 1918, 106. old. 
Prisoners   and   Juvenile   Delinquents   in   the   United  States   1910, 

Washington, 1918, 191. old. 
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Az országban született, illetve külföldi származású lakos- 

ságnak 10.000 egyénre vonatkoztatott kriminalitása közt az 

arány tehát a következő volt: 

az 1904. évben a jún. 30-án számlált fiatalkorúaknál 

1: 1.51, az évközben elítélt fiatalkorúaknál 1: 1.78; 

az 1910. évben a január 1-én számlált bűntetteseknél 

1: 1.5, az évközben elítéltekre vonatkozólag 1: 2-01, az év- 

közben elítélt fiatalkorúaknál 1:2-1; 

az 1923. évben a január 1-én számlált bűntetteseknél 

1.05: 1, az évközben elítéltekre vonatkozólag 1: 1.24. 

Az 1904., 1910. és 1923. évben tehát az Északamerikai 

Egyesült-Államokban is a külföldieknek a kriminalitása 

aránylag jóval magasabb volt a belföldieknél. Egyedül az 

1923. évben a január 1-én megszámlált bűntettesekre nézve 

ez az arány megfordult, amit a világháború által előidézett 

és a bevándorlásban és egyéb körülményekben mutatkozó 

eltolódások magyaráznak. A békeévekben a bevándorlóknak 

 

               5 Prisoners  1923, Washington,  1926, 58.  old. 
6 Az 1904., 1910. és 1923. évi adatokra megjegyezzük, hogy az Észak- 

amerikai Egyesült-Államok hivatalos bűnügyi statisztikája is egymástól 

eltérően az adatokat 1904-ben a 10 éven felüli, 1910-ben az egész, és 

1923-ban pedig a 18 éven felüli lakosságra vonatkoztatja. Ezek az eltéré- 

sek a mi problémánk vizsgálatánál nem esnek latba, éppen azért mi is 

ebből indultunk ki. 
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legnagyobb része Dél- és Kelet-Európából
7
 jött, ahol a mű- 

veltségi viszonyok rosszabbak lévén, következésképpen krimi- 

nalitásuk nagyobb volt, mint a Nyugat- és Észak-Európából 

érkező műveltebb bevándorlóké; a világháború ezen a téren 

gyökeres változásokat idézett elő; a kisebb műveltségű és 

nagyobb kriminalitást mutató dél- és kelet-európaiak beván- 

dorlása a háborús és a háborút követő években minimumra 

redukálódott, ami azután a külföldiek kriminalitását felette 

kedvezően befolyásolta. Továbbá az Északamerikában élő 

külföldiek a világháborúban alig vettek részt, a háborúnak 

eldurvító és a kriminalitást emelő hatása
8
 velük szemben 

tehát nem jelentkezett; ellenben az amerikai honosok – ha 

kis méretekben is, mégis – részt vettek a világháborúban, 

náluk tehát jelentkezett a háborúnak eldurvító hatása és 

emelte kriminalitásukat, ami által végeredményben a kül- 

földiek kriminalitása kedvezőbb színben tűnik fel. Ezek az 

okok magyarázzák a külföldieknek az 1923. évet megelőzőleg 

átmenetileg valamivel (10.000 egyénre 0-6-del) csekélyebb 

kriminalitását. 

2. És ha elkülönítve nézzük az Északamerikai Egyesült- 

Államok egyes földrajzilag elhatárolt kerületeiben és az 

azokba tartozó egyes államokban az 1910. évben a fehér felnőtt 

és fiatalkorú bűntettesek által elkövetett deliktumokat,
9
 úgy 

ezek is tanúságot tesznek a külföldi születésűeknek lényege- 

sen nagyobb kriminalitásáról: 

7 A Dél- és Kelet-Európából az Északamerikai Egyesült-Államokba 

érkező bevándorlók száma volt 1911-ben 562.366, – 1912-ben 557.585, - 

1913-ban 872.969. – 1914-ben 894.258, – 1915-ben 118.719, – 1916-ban 

94.644, – 1917-ben 94.583, – 1918-ban 18.117, – 1919-ben 6.588, – 1920-ban 

159.297, – 1921-ben 513.813, – 1922-ben 136.948, – és 1923-ban 151.491. 

Lásd e tárgyban: Annual Report of the Commissiones General of Immi- 

gration 1927, Washington, 1927, 190-191. old. 
8 A háborúnak eldurvító és a kriminalitást emelő hatását lásd: 

Szerző, A világháború hatása a kriminalitásra, Pécs, 1925, különösen 

19. s köv. old. 
8 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 110. old. 
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Ugyanazt a képet nyerjük, ha különválasztjuk a nagy 

számban elkövetett részegségi és rendészeti kihágásokat
10 

a többi bűncselekményektől: 

 
 

Szemben az Európában, főként Svájcban és Németország- 

ban hosszabb időszakokra vonatkozólag tett megfigyelésekkel 

és adatgyűjtésekkel, az Északamerikai Egyesült-Államokban 

a bár csak három évben: 1904, 1910 és 1923-ban végzett adat- 

gyűjtések annyiban rendkívül értékesek a mi szempontunk- 

ból, hogy nagy tömegekre vonatkoznak, tehát a nagy számok 

törvénye annál jobban érvényesülhet. 

Ezek az adatok a külföldiek magasabb kriminalitását 

nyilvánvalóvá teszik, amely – amint ezt később látni fogjuk 

- következménye a bevándorlók sorában található selejtes 

elemeknek is, amivel az újabb keletű bevándorlási törvények 

is számolnak és ezen elemeknek a beözönlését már meggátolni 

törekednek. 

10 Prisoners  and   Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington,  1918,  114. old. 
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7. §. Egyéb Európán kívül fekvő államok. 

           1. Ausztráliában Uj-Dél-Wales-ben (New-South-Wales) 

kiterjeszkedik a bűnügyi statisztikai adatgyűjtés a szabad- 

ságvesztésbüntetésre elítéltek születéshelyére. Az adat- 

gyűjtés eredménye a következő 1922-ben és 1923-ban:
1 

 

 
 

Az arány az Ausztráliában születettek és az Ausztrálián 

kívül születettek kriminalitása közt az 1922. évben olyan 

volt, mint 1: 1-42-höz, és 1923. évben mint 1: 1-34-hoz, azaz 

itt is jelentkezik a távolabbi tájakról jövőknek nagyobb 

kriminalitása. 

2. Braziliában csupán az 1907-ben szabadságvesztés- 

büntetés végrehajtása alatt állott egyénekre nézve állanak 

rendelkezésünkre adatok,
2
 tanúságuk szerint: 

1 The Official Year Book of New-South-Wales, 1923, Sydney, 1924, 

269. old. (itt találjuk az 1922-re vonatkozó bűnügyi statisztikai adatokat). 

– Ugyanez 1924. évre, Sydney, 1925, 285. old. (itt találjuk az 1923. évi 

adatokat). – A népszámlálási adatokra: Census of the Commonwealth 

of Australia taken for the night between the 3-rd and 4-th April, 1921, 

I. kötet, Melbourne, 32. old. (E szerint Új-Dél-Walesben az Ausztráliában 

született népesség száma: 1,772.614, az Ausztrálián kívül született népes- 

ségé pedig 321.854.) 
2 Annuaire statistique de Brésil, 1-ère Année, III. kötet, Rio de 

Janeiro, 1927, 384-385. old. – A népszámlálási adatokra: Ugyanez, az 

1908-1912. évekre vonatkozólag, I. kötet, 1916, 269. old. (Ezen adatok 

szerint élt 1900-ban Braziliában 16,061.750 brazíliai és 1,256.806 külföldi.) 
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Az arány a honosok és a külföldiek kriminalitása kö- 

zött tehát olyan, mint 1: 1.88. 

3. Chilében a honosok és a külföldiek a lakosságban, 

illetve a szabadságvesztésbüntetésre elítéltek sorában a kö- 

vetkezően részesedtek:
3 

 
 

Itten is tehát a külföldieknek a kriminalitásban való 

részesedése jóval nagyobb, mint a lakosságban mutatkozó 

arányuk. 

3 Republica de Chile: Estadistica Carcelaria correspondiente al anno 

de 1905, Santiago de Chile, 1906, 25. old. – Ugyanez, 1909. évre, Santiago 

de Chile, 1910, 15. old. 
9 Censo de la Republica de Chile, levantado el 28 de Novembre 

de 1907, Santiago de Chile, 1908, XIX. old. 
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II. F e j e z e t .  

Α külföldiek kriminalitásának és a kriminalitásra 

általában gyakorolt hatásuknak jellemzése. 

8. 1. A bevándorlók kriminalitásának főbb jellegzetességei. 

1. Régi tapasztalati tény, hogy a kivándorlók sorában 

valamely népnek rendszerint nem a leghasznosabb és leg- 

derekabb tagjait találjuk, hanem hogy többnyire azok 

hagyják el hazájuk területét, akik – gyakran önhibájuk- 

ból – ott boldogulni nem tudtak. Műveltségi és erkölcsi 

fogyatkozások, hivatásukban való kisebb jártasság és 

munkabírás és sok más fogyatékosságuk a kivándorlóknak 

az emberek közti értékét csökkenti. 

Mindez azután – amint láttuk – nemcsak a bevándor- 

lóknak kriminalitását emeli, hanem hatással van kriminali- 

tásuknak irányára is. 

A bevándorlóknak kriminalitása más irányú, eltérő 

minőségű, különböző jellegű, mint a bevándorlás helyén 

hosszú idő óta tartózkodó, ottan honossággal bíró lakosság- 

nak kriminalitása. 

Itt nem feladatunk, hogy ezzel a kérdéssel hosszasan 

foglalkozzunk, hogy kitérjünk a honosok és bevándoroltak 

kriminalitása közt jelentkező minden különbségre; a kü- 

lönféle jogterületeken jelentkező adatoknak összehason- 

lító megtárgyalása már csak azért is bajos, mert az egyes 

országokban a büntetendő cselekményekre vonatkozó termi- 

nológia eltérő és az egyes cselekmények tényálladékai is 

gyakran eltérően nyertek szabályozást, így tehát az össze- 

hasonlításnak alapjai könnyen megdőlhetnek. Ezen nehéz- 

ségek ellenére néhány ilyen összehasonlító táblázat egybe- 

állítását megkíséreltük, hogy a külföldiek kriminalitásában 

mutatkozó néhány olyan eltérésre utalhassunk, amely a 

honosok kriminalitásával szemben jelentkezik. 

2. Elsősorban megkíséreljük az 1906. évi svájci, az 

1910. évi az Északamerikai Egyesült-Államokban gyűjtött 

és az 1911. évi németországi bűnügyi statisztikai adatok 

legfontosabb eredményeinek összehasonlítását, már ameny- 
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nyiben az egyes csoportokat illetőleg lehetséges volt. A bűn- 

cselekményeket a svájci bűnügyi statisztikában alapul vett 

könnyen áttekinthető csoportosítás szerint osztályoztuk. 

 
 

Az   1923.   évre    vonatkozólag   Németországban   és   az 

Északamerikai  Egyesült-Államokban  állnak  rendelkezésre 

1 Béguin, Pierre, Schweizerische Kriminalstatistik für das Jahr 1906, 

Zeitschrift für  Schweizerische Statistik,  45  (1909). évf. I.  köt. 563. old. 
2 Prisones  and   Juvenile  Delinquents  in  the   United  States   1910, 

Washington, 1918, 112. old. 
               3 Deutsche Kriminalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, IL 58. old. 
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hasonló   adatok   a   bűncselekmények    egyes    csoportjaira 

nézve. 

 
 

Ezek az adatok számszerűleg tüntetik fel azokat az 

eltéréseket, amelyek a honosoknak és a külföldieknek kri- 

minalitása között mutatkoznak. 

3. Eltekintve ezektől a számszerű adatoktól, még néhány 

más hasonló eltérésre és azok okaira akarnánk reámutatni. 

A bevándorlóknak, a külföldieknek fokozott kriminali- 

tása a legtöbb bűncselekményt illetőleg megállapítható. 

Az élet és testi épség ellen irányuló bűncselekményeknek 

 

4 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1926, Berlin, 1926, 

439. old. – Az 1925. évi népszámlálási adatokra lásd fentebb a 11. oldalt. 
5 Prisoners 1923, Washington, 1926, 68. old. – A népszámlálási ada- 

tokra: Abstract of the Fourteenth Census of the United States 1920, 

Washington, 1923, 96. old. (Ezek szerint 1920-ban a belföldön született 

fehér lakosság 81,108.161, – ellenben a külföldön született fehér lakosság 

13,712.754 lelket számlált.) 
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nagyobb aránya – Északamerikában – főként a Dél- 

Európából, elsősorban Olaszországból kiinduló bevándor- 

lási mozgalmakkal magyarázható.
6
 Hogy a közhitel ellen 

több deliktumot követnek el, ezt magyarázza az a körül- 

mény, hogy a bevándorlás helyén ismeretlenek lévén, ebben 

az ismeretlen környezetben inkább kínálkozik alkalom 

ilyen cselekmények elkövetésére. A közrendészeti cselek- 

ményekben (az Északamerikai Egyesült-Államok termino- 

lógiája szerint: disorderly conduct, drunkennes, vagrancy, 

the violation of corporation, ordinances, stb.) való nagy 

részesedésüket az új tartózkodási helyükön érvényes jog- 

szabályokban való járatlanságuk magyarázza. 

Egyes speciális bűncselekmények tekintetében pedig a 

tapasztalat az, hogy azokat majdnem kizárólag éppen csak 

külföldiek követik el. Például régi tapasztalati tény, hogy 

a nagy világvárosokat összekötő vasúti vonalakon, főként 

az expresszvonatokon garázdálkodó tolvajok javarészt kül- 

földiek. Például a Kölnben 1920-tól 1926-ig letartóztatott 

vasúti tolvajok közt volt 34 külföldi és csak 5 német honos.
7
 

Egyes időszakok azután egészen különleges képet mu- 

tatnak a külföldiek kriminalitásáról. Például a világháború 

utolsó és az azt követő években a hamisítók, csalók, siberek, 

szállodai tolvajok, csempészek, árdrágítók és hasonló ele- 

mek közt egészen szokatlan arányban fordultak elő külföl- 

diek. Például Wienben 1922-ben a rendőrség által letartóz- 

tatott tolvajoknak 34%-a, a csalóknak pedig 55%-a kül- 

földi volt.
8
 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban pedig a tapasz- 

talat az, hogy a külföldiek nagyobb mértékben fordulnak 

elő a könnyebb súlyú bűncselekmények elkövetői közt, mint 

a súlyosabb deliktumok tettesei sorában.
9
 

8 Az Északamerikai Egyesült-Államokban a kongresszus felső háza 

által a bevándorlás problémájának tanulmányozása végett kiküldött, 

bizottság is reámutat munkálataiban erre a szempontra. Lásd: Reports of 

„the Immigration Commission, Washington, 1911, 36. köt. 2. old. 
7 Schmitz, Hans, Das internationale Verbrechertum und seine Be- 

kämpfung. Köln, 1927, 52. old. 
8 Exner, Franz, Krieg und Kriminalität in Österreich, Wien, 1927, 38, 

53. és 73. old. 
9 Senate: Reports of the Immigration Commission, 36. köt. Washing- 

ton, 1911, 5. old. 
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9. §. A külföldieknek a belföldiek kriminalitására gyakorolt 

közvetett hatása. 

1. A Bevezető részben utaltunk a legfontosabb beván- 

dorlási területekre és az oda bevándorolt egyének számára, 

valamint az egyes országokban tartózkodó idegen állam- 

polgárok számára is. 

Talán felesleges utalni arra, hogy ez a sok milliónyi 

külföldi új hazájába új gondolatokat, sokszor eltérő eszmé- 

ket, nézeteket és társadalmi felfogásokat, és erkölcsileg sok- 

szor káros törekvéseket és megnyilatkozásokat is hoz magá- 

val, aminek hatása azután a bevándorlási államban is érez- 

hetővé válik. Ezekre a bevándorlás által előidézett, az illető 

bevándorlási terület polgárainak kriminalitásában jelent- 

kező követelményekre, a bevándorlásnak eme követett 

kihatására akarunk itt kitérni. 

2. A kriminalaetiologiában régi tapasztalati tény, hogy 

a különböző erkölcsi nézetek az emberek kriminalitására, 

annak fokára és irányára is jelentős hatással vannak. 

Az a számtalan bevándorló, aki nemcsak más jogterület- 

ről, hanem sokszor más erkölcsi nézetek, társadalmi viszo- 

nyok közül kerül új tartózkodási helyére, ott akárhányszor 

akaratlanul is terjesztője lesz ezeknek az eszméknek. 

A magukkal hozott ethikai, erkölcsi és társadalmi tételektől 

függ, hogy vájjon kedvező vagy kedvezőtlen hatással lesz- 

nek a bevándorlók új hazájuk polgáraira. 

Hogy csak egy ilyen a bevándorlók által előidézett 

kedvezőtlen kihatásra reámutassunk, utalunk arra, hogy 

az Északamerikai Egyesült-Államokban szervezett Beván- 

dorlási bizottság tapasztalata szerint
1
 Dél-Olaszországban 

és Szicíliában, ahonnan nagy a kivándorlás Északamerikába, 

a vérbosszú szokása által előidézett bűncselekmények erősen 

csökkentek; Palermoban a Bevándorlási bizottság tagjai azt 

a tájékoztatást nyerték, hogy néhány évvel megelőzőleg 

400-500 súlyos bűncselekmény miatt elítélt olasz állampolgár 

állt rendőri felügyelet alatt; a bizottság palermói tartózko- 

dásakor ezeknek a száma 12-re apadt. Tehát a kivándorlás 

 

1 Reports of the Immigration Commission, 4. köt. Washington. 1911, 

209. old. 
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tehermentesítette a bevándorlók által elhagyott ország krimi- 

nalitását. 

Hogy az ilyen hajlamúak új hazájukban az ott élő bel- 

földiek szokására és kriminalitására kedvező hatást alig fog- 

nak gyakorolni, talán kiemelni sem kell. 

3. Hogy a szociális mozgalmak erős hatást gyakorolnak 

a bűnözés arányaira, régi tapasztalat. Például a szocialisták- 

nak a tulajdoneloszlás mai módja ellen folytatott propagan- 

dája erős befolyással van a tulajdon elleni bűncselekmények 

számára. 

MAYO-SMITH
2
 utal arra, hogy Északamerikában sem a 

szocializmus, és annál kevésbbé az anarchizmus nem ameri- 

kai, sőt mégcsak nem is angol-szász gondolkodásnak az 

eredménye;   ezeket  az  eszméket oda a bevándorlók hozták. 

Amennyiben pedig a bevándorlók rövid ott tartózkodás 

után politikai jogokat és szavazati jogot nyernének, úgy - 

főként a nagy városokban és nagy ipartelepeken, ahol sok 

iparos foglalkozású bevándorló gyűlik össze – az általuk 

behozott eszméket még a törvényhozásba is bevihetnék: 

amennyiben pedig valamely országban különösen sok telje- 

sen szegénysorsú bevándorlóval találkozunk, amint ez az 

1900 előtt Északamerikába özönlő ir kivándorlókról meg- 

állapítható,
3
 úgy az ilyen népmozgalom a bevándorlási állam- 

ban könnyen azzal a következménnyel járhat, hogy az eleinte 

kizárólag csak gazdasági jellegű ellentétek utóbb politikai 

térre vitetnek át és kiszélesíttetnek, ami kriminalaetiológiai 

szempontokból sem lekicsinyelendő bajoknak csíráit rejti 

magában; az ilyen általános elégedetlenség a honosok krimi- 

nalitásának  felszökését  is  előidézheti. 

Az északamerikai nagy városoknak – New-York, Phila- 

delphia, Chicago, Boston, Cleveland stb. – a szegénysorsú 

bevándorlók által lakott és túlzsúfolt negyedei intő példák 

a tekintetben; 6-7 személy által lakott helyiségeket gyakran 

találhatunk ott.
4
 

               2 Mayo-Smith, Emigration and Immigration, New-York, 1898, 88. old. 
3 Commons, John, R., Races and Immigrants in Amerika, New- 

York, 1907, 176. old. 
4 Az Északamerikai Egyesült-Államokban a bevándorlás tanulmá- 

nyozására kiküldött bizottság mutat reá a bevándorlás által előidézett 

ezen anomáliákra; lásd: Reports of the Immigration Commission, 1. köt 

Washington.  1911, 36. old. 
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A gazdasági körülmények kriminalaetiologiai hatásának 

egyik legalaposabb ismerője: BONGER
5
 utal arra, hogy a min- 

denütt dívó kapitalisztikus termelési módoknak egyik követ- 

kezménye az, hogy a munkásoknak szervezkedése nemzetközi 

lett, a munkásosztály mindenütt – elsősorban az ipari mun- 

kások – viszonyainak megjavításáért harcol. A bevándorló 

munkások, akiknek nincs mit veszíteniök, sokszor a Iegelkese- 

redettebbé teszik a harcot ezen a téren, ami azután kihatással 

van a kriminalitás általános méreteire és irányára is. 

4. A bevándorlás a honosok erkölcsi viszonyára, és köz- 

vetve, kriminalitásukra még más módon is gyakorol hatást. 

Régi tapasztalati tény, hogy míg a jobb erkölcsi viszonyok 

kedvezően, addig az erkölcstelenségnek egyes megnyilatko- 

zásai, így például a prostitúció általában károsan befolyá- 

solják a kriminalitást. 

Számos statisztikai adat igazolja, hogy a bevándorló nők 

közt elég nagy számban találunk prostituáltakat.
6
 

Hogy külföldön a prostituáltak közt mindenütt aránylag 

sok, sajnos, a magyar, lengyel, román stb. nő, köztudomású/ 

Hogy ezek a prostitúció gyakorlása és a különféle 

mulatóhelyeken való szereplésük közben a belföldiek krimi- 

nalitására is kedvezőtlen hatást gyakorolnak, az könnyen 

képzelhető. 

Az erkölcsiség szempontjából jelentős tényezők közé 

sorolandó még az alkoholizmus is, amelynek nagy szerep jut 

főként az élet elleni bűncselekmények elkövetésénél. 

Hogy a bevándorlók közt találunk olyant, akiben nagy 

a hajlam ilyen kicsapongásokra, utalunk az alkoholizmus 

kriminalaetiologiai hatásával összefüggésben felsorakoztatott 

adatokra.
8
 

           5. A bevándorlási   mozgalmak  azután  közvetve   adnak 

 

5 Bonger, W. Α., Criminalité et conditions économiques, Amsterdam, 

1905, 335. old. 
6 Lásd e tárgyban az alább, a 120. és 121. oldalon közölt adatokat! 
7 Erre mutat reá Exner, Franz, Krieg und Kriminalität in Österreich, 

Wien, 1927, 162. old. 
8 Lásd alább a 124. és 125. oldalt! 
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alkalmat sok visszaélésre és vagyon elleni bűncselekmény 

elkövetésére az ú. n. bevándorlási bankok üzemei keretében,, 

amelyek üzemében sok honos egyén a bevándorlók tapaszta- 

latlanságát és az ottani viszonyokban való járatlanságát csa- 

lásokra, sikkasztások, okirathamisítások és sok más nyereség- 

vágyból   eredő   bűncselekmény   elkövetésére   használja  fel. 

Északamerikában állandó ellenük a panasz. Ellenőrzésü- 

ket főként az is gátolja, hogy más mindenféle üzletekbe és 

üzemekbe burkolva folytatják üzelmeiket; gyakran a beván- 

dorlók anyanyelvének ismerete, menetjegyek árusítása, 

különféle, a helyi ismeretek révén adható tanácsok és kisebb 

szívességek révén a kisebb intelligenciájú és műveltségű be- 

vándorlókat könnyebben tudják üzletfeleik körébe vonni és 

bizalmukat elnyerni, mint a több gazdasági biztosítékot 

nyújtó és ellenőrzés alatt álló nagyobb bankok. 

         Ezeknek az „Immigrant Bank”-oknak jelentőségét csak 

akkor becsülhetjük meg helyesen, ha tudjuk, hogy az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokban 1910 körül több mint 2600 

ilyen bank működött.
9
 Becslések szerint a bevándorlók az 

általuk hazaküldött pénzeknek körülbelül fele részét, 1907 

elejétől 1909 június 30-áig körülbelül 250,000.000 dollárt, ilyen 

„Immigrant Bank”-ok által utaltatták át.
10

 

Hogy a kriminalitás terén való jelentőségüket illusztrál- 

juk, utalunk még arra is, hogy egyedül New-York City-ben 

1907 szept. 1-től 1908 szept. l-ig 25 ilyen bank került csődbe 

összesen körülbelül 1.459 millió dollár adóssággál és csak 

295 millió dollár cselekvő vagyonnal, és összesen 12.279 hite- 

lezővel.
11

 Visszaéléseiket erősen megkönnyíti az, hogy ellen- 

őrzés alatt alig állanak. 

9 Lásd: Reports of the Immigration Commission, 37. köt. Washing- 

ton, 1911, 209. old. Itt, különösen 203. és 214 s köv. old., valamint 1. köt. 

(Washington, 1911.) 31. old., és 2. köt. (Washington, 1911.) 413. és 431. old., 

- sok érdekes részletet találunk ezen bankok működésére és tizeiméire 

vonatkozólag. 
10 Lásd e tárgyban Reports of the Immigration Commission, 37. köt. 

Washington, 1911, 203. és 261. old. 
11 Reports of the Immigration Commission, 37. köt. Washington» 

1911, 304. old. 
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10. §. A kivándorlóknak a kivándorlás által előbbi hazájuk 

kriminalitására gyakorolt közvetlen hatása. 

A kivándorlásnak a kriminalitásra gyakorolt teher- 

mentesítő hatására fentebb
1
 már utaltunk. A kivándorlás- 

nak a kivándorló előbbi hazája kriminalitására gyakorolt 

hatásaira akarnánk  még  itten  kitérni! 

Bár a kivándorlók sorában – amint erre alább még 

részletesen fogunk kitérni – aránylag kevés a nős és csa- 

ládos férfi, vagy férjes nő, mégis akad közöttük sok olyan, 

aki előbbi tartózkodási helyén családját hátrahagyva, 

a kivándorlásban keresi szerencséjét. 

Amennyiben a kivándorlónak sora új tartózkodási 

helyén rosszul megy, úgy a hátrahagyott családjának hely- 

zete gyakran válságossá lesz; a család elveszíti fenntartó- 

ját, esetleg az anya kénytelen kereset után nézni. 

De még ha elmaradnak is a gazdasági bajok, a család- 

fenntartónak távozása azzal a következménnyel jár, hogy 

családja, gyermekei felügyelet nélkül maradnak, ami 

azután – főként a fiatalkorúaknál – alkalmas kriminali- 

tásukat  hátrányosan  befolyásolni. 

Gyakran még ennél is súlyosabb erkölcsi veszélyek, 

közvetve pedig bűnözési lehetőségek fenyegetik a hátra- 

maradt családot! 

A férjnek hosszabb távolléte a házasélet tisztaságának 

nem kedvez: közvetlen folyománya ennek sokszor tör- 

Ténytelen gyermekeknek születése, vagy ennek elkerülése 

végett magzatelhajtások vagy gyermekölések. A férjnek 

hazatérése után pedig akárhányszor családi viszályok, csa- 

ládi tragédiák, az ezekkel kapcsolatos bűncselekmények, 

– legtöbb esetben, ha ezek el is maradnak, – erkölcs- 

telenség a kivándorlásnak a következménye.
2
 

Amennyiben pedig a hazatérők jobb vagyoni helyzet- 

ben vannak, úgy hetvenkedésük, az otthonmaradtaknak 

irigysége újabb bajok csiráját   hordja   magában.   Veszeke- 

 

                1 Lásd 58. s köv. oldalt! 
2 Ezekre mutat reá: Thirring Gusztáv, A magyarországi kivándorlás 

és a külföldi magyarság, Budapest, 1904, 198. old. 
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dések, becsületsértési esetek ezeknek a következményei; 

egyes szerzők még a bíróságok elé került becsületsértés! 

pereknek ilyen módon való szaporodásával is számolnak.
3
 

A főveszélyt az otthon hagyott család és a gyermekek 

gyámolításának elhanyagolásában és felügyelet nélkül 

hagyásában kell keresnünk, ami alkalmas ezek kriminali- 

tását  károsan befolyásolni. 

Emellett azonban még egy közvetett hatásra is reá kell 
mutatnunk! 

A kivándorlók ezreinek útiköltsége, az első elhelyez- 

kedésükre fordított és az első kereset szerzéséig szükségelt 

pénzek nagy összegekre rúgnak; ennyivel nemcsak a nem- 

zeti vagyon csökken, hanem az otthon maradottak gazda- 

sági helyzetét is érinti ez. A gazdasági erőknek ez a csök- 

kenése természetesen – közvetve – kihatással van a kri- 

minalitás alakulására is és alkalmas annak hátrányos 

befolyásolására.
4
 

11. §. Konklúziók. 

1. A jelen II. rész I. fejeztében felsorakoztatott adatok 

– alig egy-két indokolt kivétellel – mind meggyőző tanú- 

ságot tesznek arról, hogy a külföldieknek kriminalitása 

mindenütt nagyobb, mint a honosoknak a bűnözése. 

Eltérés az egyes jogterületeken csak annyiban tapasz- 

talható, hogy az egyik helyen a külföldieknek a krimina- 

litása 2-3-szor olyan nagy, mint a honosoknak a bűnözése, 

ez a helyzet Svájcban, – másutt pedig, mint például 

a Német birodalomban vagy az Északamerikai Egyesült- 

Államokban, a külföldieknek kriminalitása csak 10-50%- 

kal nagyobb a honosoknak bűnözésénél. Eltérést tehát éppen 

csak a nagyobb bűnözés terjedelme tekintetében találunk; 

a bennünket elsősorban érdeklő tény: hogy a külföldiek 

iöbb bűncselekményt követnek el, majdnem mindenütt 

jelentkezik. 

3 így: Gerényi József, Az amerikai kivándorlás okai és hatása, 

Bártfa (évszám nélkül), 99-101. old. 
4 Ezekkel a következményekkel hosszasabban foglalkozik: Schulte 

im Hofe, Auswanderung und Aus Wanderungspolitik, Berlin, 1918, 59. s 

köv. old. 
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2. Azzal a kérdéssel, hogy a külföldiek kriminalitása 

milyen eltéréseket mutat a honosoknak bűnözésével szem- 

ben, alig foglalkoztak a kriminalaetiologiában. A hivata- 

los bűnügyi statisztikák is alig érintették és dolgozták fel 

e társadalmi jelenség részleteit. Mégis ahol érintették 

a problémát, majdnem kivétel nélkül megállapítást nyert 

a külföldieknek nagyobb kriminalitása. 

A svájci 1909-1911. évi hivatalos bűnügyi statisztiká- 

ban
1
 találkozunk azzal a megállapítással, hogy a külföldiek- 

nek kriminalitása nagyobb, mint a svájci honosoké. 

Ugyanilyen konklúziókra jut a német hivatalos bűn- 

ügyi statisztika is 1911. évi kötetében,
2
 ahol a külföldiek- 

nek 1882-1911. évi kriminalitását mutatja be; amint fen- 

tebb
3
 láttuk, ott is a külföldieknek bűnözése állandóan. 

magasabb, mint a német honosoké. 

Hasonló megállapításokkal találkozunk az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokban a hivatalos bűnügyi statisz- 

tikai kiadmányokon
4
 kívül főként a kongresszusnak 1907, 

február 20-án hozott határozatával kiküldött bizottság 

(Immigration Commission) munkálataiban; ez a bizottság” 

3-3 felsőházi és képviselőházi tagból állt és feladatává 

tették, hogy a bevándorlással összefüggő összes problémá- 

kat tanulmányozza és tapasztalatai eredményéről jelentést 

tegyen. A bizottság megfelelő szakértők bevonásával és 

hosszabb (1907. május 18-tól ugyanaz év szeptember 6-áig 

tartó) külföldi, Európa számos államába is elvezető tanul- 

mányút folytatása után, 1911-ben megjelent 42 kötetes mun- 

kálatában (Reports of the Immigration Commission, Was- 

hington, 1911) adott számot kutatásai eredményeiről; ha a 

munkálat tudományos módszere ellen lehet is kifogásokat 

emelni, mégis el kell ismerni annak nagy értékét, főként 

hogy a bevándorlás problémáját minden elképzelhető 

oldalról megvilágította és hogy a megfigyeléseket rendkívül 

 

1 Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, herausgegeben 

vom eidgenössischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 7-8. old. 
2 Kriminalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, II. 53. old. 
3 Lásd fentebb 40. oldalt. 
4 Lásd fentebb a 47. és 48. oldalon a jegyzetben felsorolt hivatalos 

bűnügyi statisztikai kiadványokat. 
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gazdag statisztikai adatokkal illusztrálta. Ennek a munká- 

latnak a keretében (főként a 36. kötetben) foglalkoznak 

azzal a kérdéssel is, hogy a bevándorlás mennyiben emeli 

a kriminalitást és végeredményben – több ellentmondás 

után – arra a konklúzióra jutnak, hogy a bevándorlás 

emeli a bűnözést.
5
 

3. Az irodalomban a bevándorlók bűnözésének krimi- 

nalaetiologiai vizsgálatával aránylag keveset foglalkoztak. 

Az a néhány író viszont, aki a problémát inkább csak 

érintette, majdnem egyértelműleg ugyanarra a végső 

következtetésre jutott, hogy a bevándorlók bűnözése 

nagyobb, mint a honosoké. 

JOLY,
6
 MEYER ALBERT,

7
 SMITH

8
 és SUTHERLAND

9
 mind 

azon véleményen vannak, hogy a bevándorlók kriminali- 

tása nagyobb, és erre a felfogásra hajlanak HOURWICH
10

 

és MAYR GEORG
11

 is. 

Bár a jelenségnek okait kielégítően feltárni eddig nem 

sikerült, többnyire az a nézet alakult ki, hogy a külföldiek 

hatékonyabb kriminalaetiologiai tényezők (városokban 

való elhelyezkedés, iparos foglalkozás, férfi nem túlsúlya, 

 

5 Erre az eredményre jutnak: Reports of the Immigration Com- 

mission I. köt. Washington, 1911, 33. old. („Statistics show that the 

proportion of convictions for crimes according to the population is 

greater among the foreign-born than among the native-born.”). Hason- 

lóan: 2. köt. 163. old., 36. köt. 2. old. – Ezekkel szemben másutt 

(Reports of the Immigration Commission 36. köt. 5. old.) oda konklu- 

dálnak, hogy a bevándorlók nagyobb kriminalitása főként csak a 

kisebb súlyú deliktumok tekintetében jelentkezik; ismét másutt 

(Reports of the Immigration Commission 2. köt. 163. old.) azon meg- 

állapításra jutnak, hogy főként a bevándorlók leszármazol, elsősorban 

az első generáció, követ el több bûncselekméyt, mint a honosok. 
6 Joly, Henri, La France criminelle, Paris, 1889, 58. old. 
7 Meyfer Albert, Die Verbrechen in ihrem Zusammenhang mit 

den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen im Kanton Zürich, 

Jena, 1895, 62. old. 
8 Mayo-Smith, Emigration and Immigration, New-York, 1898, 157, 

oldal. 
9 Sutherland, Criminology, Philadelphia, 1924, 97. old. 
10 Hourwich, Immigration and Crime, American Journal of 

Sociology, 1912. januári füzet, 478-479. old. 
11 Mayr, Georg v., Statistik und Gesellschaftslehre, III. köt.,. 

Tübingen,  1917. 850. old. 
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kriminálisabb korosztályok stb.) hatása alá jutván, ez idézi 

elő nagyobb bűnözésüket. Ezeknek az okoknak a felkuta- 

tása lesz feladatunk dolgozatunk III. részében. 

Sorra kell tehát vennünk mindazokat a tényezőket és 

okokat, amelyek kriminalaetiologiai szempontokból a be- 

vándorlók személyében, a bevándorlók tömegének össze- 

tételében és a bevándorlók régi és új környezetében jelent- 

keznek és kriminalitásukra befolyással vannak. Alig van 

olyan kriminalaetiologiai faktor, amely a ki- és bevándorlás 

népmozgalmával közvetlenül vagy közvetve összefüggésben 

nem állana. 

Az itt magunk elé tűzött feladatunk az, hogy ezen 

összefüggések felkutatását megkíséreljük. 

Először sorra vesszük a kriminalszociologiai, majd a 

kriminalanthropologiai tényezőket. 



III. RÉSZ.

 

A TÉNYEK KRIMINÁLAETIOLOGIAI

 

MAGYARÁZATA.

 

I. F e j e z e t .

 

Kriminálszociológiai szempontok.

 

12. §. Gazdasági tényezők, vagyoni különbségek.

 

1. Kedvező gazdasági viszonyok apasztják, ellenben a

 

kedvezőtlen gazdasági viszonyok növelik a vagyon elleni

 

kriminalitást. Ezzel a régi tapasztalati tétellel a bevándorlók-

 

nak rossz gazdasági viszonyaira való tekintettel adva van

 

a kriminalaetiologiai probléma: a bevándorlás által előidézett

 

rosszabb gazdasági viszonyok folytán jelentkező nagyobb

 

kriminalitás, főként a szegényebb sorsú néposztályok köré-

 

ben; ezeknél különösen markánsan jelentkezik az a régi

 

tapasztalati tény, hogy a kriminalitás arányai a gazdasági

 

körülményekkel és  helyzettel  szoros kapcsolatban  állanak.

 

A gazdasági tényezőknek kriminalaetiologiai jelentősége

 

azután még azáltal is nő, hogy egyes országokban, így például

 

Nagy-Britanniában, egyenest támogatták az elszegényedett

 

egyéneknek különösen az Északamerikai Egyesült Államokba

 

való kivándorlását.
1

 

Találóan mondja ezekkel a problémákkal összefüggés-

 

ben DEVON,
2

 

hogy: a szegénység ugyan nem vétek, de nagyon

 

közel áll a rendészeti kihágásokhoz.

 

1

 

Erre utal Commons, John R., Races and Immigrants in America,

 

New-York,   1907,   176.  old.

 

2

 

Devon, James, The criminal and the community, London, 1912.

 

72-73. old.
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A bevándorlási mozgalmak megfigyelése során mindenütt 

az a tapasztalat, hogy a bevándorlók megérkezésük után 

rossz gazdasági viszonyok közt, helyi ismeretek, barátok, 

támogatók és segédforrások nélkül lévén, kriminalitásuk 

ebből kifolyólag nagyobb.
3
 

A gazdasági viszonyoknak a bevándorlás keretében 

jelentkező kriminális kihatása azután még azért jelentős, 

mert hiszen a kivándorlási mozgalmak előidézésében a gazda- 

sági viszonyoknak felette nagy a szerepe. Kevés kivétellel 

majdnem mindig ezek érlelik meg a kivándorlásra irányuló 

elhatározást. A többi a kivándorlást előidéző okok, mint 

politikai rossz viszonyok, politikai és vallási elnyomatás, ha 

jelentkeznek is, hatásuk csekélyebb,
4
 a legtöbb kivándorló 

gazdasági tényezők hatása alatt és gazdasági helyzete meg- 

javítása végett indul útnak. 

2. A gazdasági tényezőknek és a vagyoni különbségnek 

a bevándorláson keresztül való kriminalaetiologiai befolyá- 

sát különféle módon igazolhatjuk, bár a bevándorlóknak 

nagy tömege meglehetősen megnehezíti gazdasági helyzetük- 

nek megfigyelését és felderítését. 

Az egyik módszer az volna, hogy megállapítjuk a ki- 

vándorlók által magukkal vitt összeget és ebből vonjuk le 

további következtetéseinket. A hazánkból kivándorlóknál 

THIRRING
5
 adatai szerint esett egy-egy kivándorlóra: 

az 1894/95. évben ...................................  13.1 dollár 

az 1895/96. évben ...................................  12.0 dollár 

az 1896/97. évben ...................................  11.2 dollár 

az 1897/98. évben ...................................  12.4 dollár 

az 1898/99. évben ...................................  12.7 dollár 

az 1899/900. évben .................................  11.6 dollár 

az 1900/01. évben ...................................  11.9 dollár 

az 1901/02. évben .................................... 11.3 dollár 

3 Mayo-Smith,   Richmond,   Statistics    and    Sociology,   New-York, 

1895, I. 334. old. 
4 Ezek   jelentőségét  hangsúlyozza:   Reports   of  the   Immigration 

Commission,  1. köt., Washington,  1911, 25. és 185. old. 
5 Thirring, A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság, 

Budapest,  1904.  179. old. 
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A következő években az Északamerikai Egyesült Álla- 

mokba indult magyar anyanyelvű kivándorlók gazdasági 

helyzetére nézve pedig a következő adatok tájékoztatnak 

bennünket:
6 

 
 

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ilyen fejenkénti 

minimális összeggel a zsebükben keltek át a mi kivándorlóink 

Amerikába új exisztenciát alapítani, akkor gazdasági hely- 

zetük valóban felette sivárnak mutatkozik, még akkor is, 

lia tekintettel vagyunk ezen adatok időpontjára és arra, hogy 

akkor a pénznek vásárlási ereje még nagyobb volt, mint a 

világháborút követő időkben. Épen a fejkvótának az Észak- 

amerikai Egyesült Államokban való állandó emelése, amint 

erre alább reá is mutatunk, szintén igazolja, hogy ezen most 

vázolt minimális összegek nem elegendők új exisztencia meg- 

alapozására és közvetve tehát a bevándorlók kriminalitását 

is kedvezőtlenül befolyásolják. 

Hozzávetőlegesen tájékoztatnak bennünket azután azok 

az adatok is, amelyeket az Északamerikai Egyesült Államok- 

ban végzett megfigyelések alapján gyűjtöttek össze. Ezek* 

szerint az 1899-1910. költségvetési években (azaz 1898 júl. 

1-től 1910 jún. 30-ig) bebocsátott bevándorlóknak gazdasági 

helyzete a következően alakult: 

A bebocsátott bevándorlóknak száma ................................... 9,555.673 

Ezek között pénzt mutattak fel ............................................   7,121.335 

A felmutatott pénzeknek végösszege……………… 206,145.738 dollár 

  6 Magyarország kivándorlása és visszavándorlása 1899-1913., 

Budapest, 1918, 48. táblázat. 
7 Reports of the Immigration Commission, 1. köt Washington, 

1911, 103. old. 
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A bevándorlók gazdasági helyzetét még a következó 

ugyancsak az Északamerikai Egyesült-Államokban gyűjtött 

adatok is illusztrálják:
8
 

A táblázatot lásd a  következő oldalon. 

Az 1914-1927 évek átlagában egy bevándorló hozott 

magával 60.04 dollárt; talán kiemelni sem kell, hogy ez az; 

összeg felette csekély az új hazában megalapítandó új exisz- 

tencia megteremtésére. Sokan azonban még ezen minimális 

összeg felett sem rendelkeztek. Ezek a gazdasági bajok az- 

után tisztességes úton való megélhetésüket eléggé veszélyeztet- 

ték és kriminalitásuknak tág kaput nyitottak. A fenti adatok- 

ból kitűnik még az is, hogy az 1914-1927 évekre vonatkozó 

adatoknak átlagában a bevándorlóknak csak 58%-a viselte 

maga a ki-, illetve bevándorlásával kapcsolatos útiköltséget, 

a többi 42% pedig idegen segítségre támaszkodva keresett új 

 

8 A fenti adatokat lásd: Annual Report of the Commissioner 

General of Immigration to the Secretary of Labor for the fiscal year 

ended June 30, 1914, Washington, 1915, 43 old.; 1915. évi: 65. old., 

1916. évi 21. old., 1917. évi 21. old., 1918. évi 65. old., 1919. évi 93 old., 

1920. évi 97. old., 1921. évi 36. old., 1922. évi 34. old., 1923. évi 50. old., 

1924. évi 44. old., 1925. évi 42. old., 1926. évi 39. old., 1927. évi 42. old.; 

az 1915-1927. évi jelentések mind abban az évben jelentek meg, 

amelyre vonatkoznak. A táblázat 2. rovatában levő adatok (Bevándorlók 

összszáma.) 1927. évi Annual Report etc.-ból van véve, lásd ott 185. old. 
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létet; ez szintén adat a bevándorlók gyenge gazdasági hely- 

zetére; végeredményben mind olyan körülmények, amelyek a 

bevándorlók kriminalitásának fokozására felette alkalmasak. 

A bevándorlók utazásának gazdasági oldalát azután 

hasonló értelemben illusztrálják a Kanadában e tárgyban 

gyűjtött adatok
9
 is, ezek szerint a Kanadába visszatérő 

egyéneket és turistákat leszámítva a Kanadába bevándorlók 

közt volt: 

9 Report of the Department of the Immigration and Colonization 

for the Fiscal Year Ended March 31, 1922, Ottawa, 1922, 12-13. old. - 

1923. évi, Ottawa, 1923, 11-12. old. – 1924. évi, Ottawa, 1925, 11-12. 

old. – 1925. évi, Ottawa, 1926, 14-15. old. 
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A bevándorlási államoknak törvényhozásai számoltak is 

állandóan ezekkel a nehézségekkel és hogy biztosítsák a be- 

vándorlóknak sima és zökkenés nélküli elhelyezését, meg- 

állapították azt a pénzösszeget, mellyel a bevándorlónak 

partraszállásakor rendelkeznie kell. Az Északamerikai Egye- 

sült-Államokban ezt az összeget állandóan emelték; ez az 

összeg (head tax) 1882-ben egy fél dollár volt,
10

 többrendbeli 

emelés után pedig 1917-ben már 8 dollár volt.
11

 Kanadában 

pedig ezt az összeget 1921-ben már 250 dollárra emelték;
12 

mivel azonban itt számos kivétel van az országban szükségelt 

személyek (cselédek stb.) bevándorlásának megkönnyítése 

Yégett, a bevándorlók gazdasági léte és a bűnözéstől való 

megóvása még távolról sem mondható biztosítottnak. 

A bevándorlóknak gazdasági helyzetét a következő 

adatok is szemléltetik: 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban azon okok kö- 

zött, amelyek fennforgása esetében a bevándorlókkal szemben 

a partraszállás meggátolható, illetve utólagosan az állam- 

területről eltávolíthatók, szerepel az, hogy az illető egyén 

koldus, keresetképtelen vagy hogy előreláthatólag közterhet 

fog képezni, eltartásra fog szorulni; a partraszállásban 

továbbá   megakadályozzák a nagy tengeren   járó   hajókon 

 

10 Lásd Mac Lean, Modern Immigration, Philadelphia, 1925. 65. old. 
11 Immigration  Laws  and  Rules  of  March,   1,   1927,   Washington, 

1927, 93. old. 
12 Walterhausen,  A.   Sartorius   von,   Auswanderung,  Handwörter- 

buch  der Staatswissenschaften,  4.  kiad.,  II.  köt.,   Jena,   1924,  86.  old. 
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elrejtőző ú. n. potyautasokat (stowaways); az idevágó statisz- 

tikai adatgyűjtéseknek az eredménye a következő:
13 

 
 

13 Annual  Report  of  the  Commissioner  General  of  Immigration 

1927.  Washington,   1927,  230-231.   old. 
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Északamerikának másik nagy bevándorlási államában r 

Kanadában pedig 1909-ben 1,074,
14

 1922-ben 13,149
15

 beván- 

dorlót távolítottak el azon okból, mert előreláthatólag a köz- 

nek terhére esnének. 

Talán felesleges annak a kiemelése, hogy még a leg- 

gondosabb ellenőrzés mellett is a bevándorlók között be- 

csúszik sok olyan egyén, akik a most részletezett okoknál 

fogva visszautasítandók lettek volna, és kézenfekvő, hogy 

ezek azután a bevándorlók kriminalitását befolyásolják. 

Hiszen a kriminalaetiologiában ma már közhelyet képez, 

hogy a szegények és vagyontalanok a kriminalitásból arány- 

talanul nagyobb részt vesznek ki. 

3. És az a nézet, mintha a bevándorlás helyén létező jobb 

gazdasági és megélhetési viszonyok talán a bevándorolt 

szegénysorsúakat az ott kínálkozó nagyobb jövedelem folytán 

ellentállóbbá tennék a bűnözésre való csábításokkal szemben, 

szintén alig helyt álló. 

Kétségtelen, hogy például az Északamerikai Egyesült- 

Államokban a kereseti lehetőségek jobbak, mint a legtöbb 

európai ipari államban. Az e tárgyban még a világháború 

előtti időkre vonatkozólag gyűjtött adatok a következő képet 

nyújtják a legfontosabb foglalkozási ágakra vonatkozólag:
1
* 

A  táblázatot lásd a következő oldalon. 

Ezek az adatok az Északamerikai Egyesült-Államokban 

majdnem kétszer olyan nagy munkabérekről és javarészt 

kevéssel rövidebb munkaidőkről, tehát az ipari munkásnak 

lényegesen magasabb jövedelméről tesznek tanúságot, mint 

amilyent ezek a legfontosabb európai ipari államokban: 

Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban 

elérhetnek. Ezzel szemben azonban a megélhetés is költsé- 

gesebb, amint ezt a legfontosabb élelmiszerekre vonatkozólag 

leközölt árakból is láthatjuk. 

14 Senate: Reports of the Immigration Commission, 40. köt. 

Washington, 1911, 53. old. 
15 Report of the Department of the Immigration and Colonization 

for the Fiscal Year March 31, 1922, Ottawa, 1922. 18-19. old. 
16 Lásd: Reports of the Immigration Commission, 4. köt. Washing- 

ion, 1911, 55. old. 
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17

 

Az élelmiszerárakra lásd: Statistisches Jahrbuch für dus

 

Deutsche Reich, 25

 

(1926). kötet, Berlin, 1926, 259-261. és 102*. old.

 

Az árak átszámításánál 1 angol fontot 24-17, 1 dollárt 493, 1 német

 

márkát 1.18 és 1 francia frankot 0.96 aranykoronának vettünk.
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Téves volna tehát a bevándorolt ipari munkásnak biz- 

tosabb megélhetésére, és közvetve kisebb kriminalitására 

következtetést vonni. 

Ezenfelül a legtöbben, így MAYO-SMITH
18

 és SLESZYNSKI,
10 

megfigyeléseikben még oda konkludálnak, hogy ha eleinte 

a bevándorló többet is keres, mint előbbi hazájában, ez csak 

látszólagosan nagyobb jövedelem; életstandardja hamar 

emelkedik, gyorsan magáévá teszi az új tartózkodási helyén 

divó kényelmesebb megélhetési viszonyokat, és következés- 

képpen a gazdasági helyzete végeredményben rosszabbodik; 

vagy amennyiben életstandardját megtartja és a megélhe- 

tésért folytatott versenyben beéri alacsonyabb munkabérek- 

kel, úgy az ottani honi munkásnak bérviszonyait hátrányo- 

san befolyásolja és azoknak életstandardját rontja. 

A bevándorlóknak a belföldön született lakosság gazda- 

sági viszonyaihoz viszonyított rosszabb helyzetét azonban 

még más úton-módon is lehet illusztrálni. 

Az egyik mód az, amelyet az Északamerikai Egyesült- 

Államokban alkalmaztak és amely a külföldi születésű 

elszegényedett egyéneknek a különféle menházak lakossá- 

gában való részesedéséről ad számot. 

Az egyik adatgyűjtés visszanyúl 1850-ig:
20 

 
 

Az Északamerikai Egyesült-Államok északi államaiban 

 

                       18 Mayo-Smith, Emigration and Immigration, New-York, 1898. 8. old. 
19 SIeszynszki, Thaddeus, The Second Generation of Immigrants 

in the Assimilative Process, Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, 1921 januári kötet, 158. old. 
20 Report on Crime, Pauperism and Benevolence in the United 

States at the Eleventh Census: 1890, Part. 1.: Analysis, Washington, 

1896, 267. old. 
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(North Atlantic States) pedig 1904-ben a helyzet a következő
21 

volt; 1,000.000 választóra esett elszegényedett menházi férfi 

lakos: 
 

 

Azaz a külföldi születésűek közt sokkal több, körülbelül 

2-4-szer annyi szorul köztámogatásra és elhelyezésre, mint 

a bennszülött lakosság sorából. 

Egy másik ugyancsak az Északamerikai Egyesült- 

Államokban 1890 előtt gyűjtött adat pedig a bevándorlók 

születési országának ebbeli hatását tükrözteti vissza:
22 

 
 

2l
 Commons, John R., Races and Immigrants in America. New- 

York, 1907, 176. old. 
22

 Report on Crime, Pauperism and Benevolence in the United 

States et the Eleventh Census: 1890, Part 1.: Analysis, Washington^ 

1896, 325 .old. 
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Éppen azok az országok, Írország és Olaszország, adják 

a legtöbb menházi lakost, amelyeknek kriminalitása is köz- 

ismerten a legnagyobb. A gazdasági bajok nemcsak az illető 

bevándorlók születési helyén éreztetik hatásukat, hanem 

még új tartózkodási helyükre is elkísérik a kivándorlókat. 

Ezeknek az országoknak a kivándorló polgárai képeznek 

leginkább közterhet a bevándorlás helyén. 

Egyéb körülmények is a mellett szólnak, hogy a régi 

bazából magukkal hozott gazdasági bajok a bevándorlókat 

állandóan kísérik. 

Ezeknek a gazdasági bajoknak egy következménye 

például az is, hogy a külföldi származású elítéltek közül 

aránylag többen ülik le a velük szemben megállapított 

pénzbüntetéseket, mint a bennszülöttek közül. Az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokban 1910-ben végeztek e tárgy- 

ban a fehérbőrű elítéltekre vonatkozólag adatgyűjtést 

a következő eredménnyel:
23 

 
 

23 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington,  1918,  115.  old. 
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A százalék a külföldön születetteknél mindenütt na- 

gyobb, mint a belföldieknél. Ennek oka elsősorban az, bogy 

az előbbiek rosszabb gazdasági helyzetüknél fogva kevésbbé 

vannak abban a helyzetben, hogy a velük szemben megállapí- 

tott pénzbüntetéseket készpénzben kifizethetnék. 

Végül a bevándoroltak gazdasági helyzetének illusztrá- 

lására utalunk még az Északamerikai Egyesült-Államokban 

készített alkalmi statisztikai adatösszeállításra, amely az 

ugyanabban a szobában háló személyek számából indul ki; 

ezek az adatok is közvetve a bevándorlóknak gyengébb 

anyagi erejére engednek következtetni; az adatok a követ- 

kezők:
24 

 
 

4. Végeredményben a bevándoroltak gazdasági ereje tehát 

gyengébb, mint a bevándorlás országában honos egyéneké. 

Ez közvetve – a gazdasági tényezőkön keresztül – kedve- 

zőtlen befolyást gyakorol a bevándorlók kriminalitására is. 

A gazdasági tényezőknek a bevándorlók kriminalitására 

gyakorolt hatását nem szabad lebecsülni. A belföldön szüle- 

tett lakosság már hosszabb idő óta az adott helyen lakik és 

így gazdaságilag is összehasonlíthatatlanul kedvezőbb hely- 

zetben van, a viszonyokat ismeri, ellenben a bevándorlóknál 

az új rendbe, az eltérő gazdasági viszonyokra való beillesz- 

kedés is sok nehézséggel jár. Erre a svájci 1909/1911. évi bűn- 

ügyi statisztika
25

 is rámutat. 

24 Reports of the Immigration Commission, 1. köt. Washington, 

1911, 435. old. Megjegyezzük, hogy az itt közölt táblázaton az össze- 

adásokba és százalékok kiszámításába többrendbeli hiba csúszott be, 

amelyeket igyekeztünk helyesbíteni; továbbá, hogy az adatgyűjtésnek 

közelebbi körülményei ismeretlenek. 
25 Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, heraus- 

gegeben  vom   eidgenössischen   statistischen  Bureau,  Bern,   1917,  8.  old. 
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Ennek a kriminalaetiologiai tényezőnek jelentőségét 

emeli még az a tény is, hogy a bevándorlóknak java része 

éppen gazdasági okokból, a kivándorlási államban uralkodó 

rossz gazdasági helyzetnek hatása alatt határozza el magát 

a kivándorlásra, remélvén, hogy új tartózkodási helyén jobb 

viszonyokat talál. Jó gazdasági viszonyok közt levő egyének 

csak a legritkábban keresnek másutt boldogulást. Nem állít- 

juk, hogy kizárólag éppen csak gazdasági okok idézik elő 

a kivándorlást, tagadhatatlan, hogy politikai okok is szerep- 

hez jutnak, – de elsősorban gazdasági okok késztetik az 

embert kivándorlásra és ugyanilyen okok irányítják azt az 

elhatározását is, hogy mely országot válassza a kivándorló 

új tartózkodási helyéül.
26

 

A bevándorlás jelensége keretében a bevándorlóknak 

a rossz gazdasági helyzete kriminalitásukra annál nagyobb 

hatással lesz, mentül gyengébb a gazdasági erejük az új haza 

bennszülött lakosságának gazdasági helyzetéhez viszonyítva. 

Tapasztalati tény, hogy mentül nagyobb a különbség a be- 

vándorolt és a benszülött lakosság gazdasági helyzete közt, 

annál nehezebben tudnak a bevándorlók új környezetükbe 

beilleszkedni és annál nagyobb kriminális veszélyt rejt ma- 

gában a bevándorolt néptömeg. 

13. §. A bevándorlók foglalkozásának, különösen az iparos 

foglalkozásnak, valamint a bevándorlás helyén dívó külön- 

leges termelési módoknak hatása. 

1. Az ember foglalkozásának kriminalaetiologiai hatását 

ma már senki sem vonja kétségbe. 

A tapasztalat e téren mindenütt az, hogy általában az 

ipari foglalkozásúak nagyobb bűnözést mutatnak, mint az 

egyéb foglalkozásúak. Ez a tapasztalati törvény áttörést 

csak annyiban szenved, hogy az őstermelők, bányászok 

kriminalitása a személy elleni bűnözés terén valamivel 

nagyobb, és ezzel szemben a többi foglalkozásúak, így első- 

 

26 Ezen gazdasági és politikai okoknak az új tartózkodási hely 

kiválogatásánál való kihatását szépen méltatja: Kapp, Friedrich, Über 

Auswanderung, Berlin, 1871, 15. old. 
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sorban az ipari foglalkozásúak jóval nagyobb részt vesznek 

ki a vagyon elleni kriminalitásból. 

Hogy csak egy ilyen megállapításra utaljunk, hivatko- 

zunk egy régebbi keletű adatra, amelyet LEVASSEUR
1
 adott 

közre a franciaországi lakosságra vonatkozólag; e szerint 

az őstermelőknél 100.000 férfira 24-3, 100.000 nőre pedig 4-2 

vádlott esett, az iparosoknál ellenben 40
-
4, illetve 6*4; egyes- 

iparágaknak képviselői hasonló kriminalitásról tesznek tanú- 

ságot, például a szövőipari munkásoknál ez a szám 37*6, 

illetve 9Ό, az ipari és technikai munkásoknál 59-0, illetve 7*7; 

vagyis Franciaországban az őstermelők már akkor, a XIX. 

század 3-dik negyedében, jóval kisebb kriminalitást mutat- 

tak. Pedig azóta a helyzet az ipari foglalkozásúakat illetőleg 

erősen rosszabbodott, mert hiszen a nagy ipari gócpontoknak 

túlzsúfolt lakossága és az ottani megélhetési nehézségek még 

csak rontottak helyzetükön. 

A problémának tisztázása végett két előzetes kérdést 

kell megvizsgálnunk. Először, hogy az összlakosságban az 

egyes foglalkozási ágakhoz tartozók milyen arányban vannak 

képviselve, másodszor, hogy a bevándorlóknak foglalkozás 

szempontjából való összetétele milyen, és végül – minthogy 

majd látni fogjuk, hogy az összlakosságban kevesebb az 

iparos foglalkozású, mint a bevándorlók sorában – levon- 

hatjuk a konzekvenciát, t. i. hogy az aránytalanul sok iparos 

foglalkozású bevándorló is károsan befolyásolja a bevándor- 

lók kriminalitását. 

2. A megfigyelt egyének főfoglalkozását véve alapul, 

a kereső lakosságnak az egyes foglalkozási ágak közti meg- 

oszlása a legfontosabb államokban a következő volt:
2
 

A táblázatot lásd a következő oldalon. 

             1 Levasseur E., La population française, IL kötet, Paris, 1891, 456. ο. 
2 Statistique Générale de la France: Annuaire Statistique, 24. köt.,  

Paris,  1924,  192-193. old. 
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Százalékos megoszlásban pedig a kereső lakosság foglal- 

kozásának megoszlása az egyes államokban a következő 

képet mutatja:
3
 

3 Statistisches   Jahrbuch  für das Deutsche Reich,  1926, –  Berlin, 

1926,  27*.  oldal. 
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Azaz a kereső lakosságban az ipari foglalkozású lakos- 

ságnak százalékos részesedése átlagban – a francia, illetve 

német számítási módszereknek és a táblázatban szereplő 

államok eltérő összeállításának megfelelően – tehát 31-37, 

a mezőgazdáké pedig 40-41% körül mozgott. 

3. További feladatunk már mostan az, hogy tisztázzuk, 

hogy a ki-, illetve bevándorlók sorában a nagyobb krimina- 

tású iparosok milyen százalékos részesedést mutatnak fel. 

Csak  így vonhatjuk le azután azt a végső  következtetést, 

 



84 

hogy a bevándorlásnak a kriminalitást emelő hatása a 

nagyobb számú iparos bevándorló foglalkozásán át válik 

látenssé. 

Hogy régebbi keletű adattal kezdjük, 1889 és 1890-ben 

Angliában, Írországban és Skóciában a kivándorlók sorában 

a legfontosabb foglalkozási ágak a következően voltak kép- 

viselve:
4 

 
 

Az iparosokat és a napszámosokat összeadva, itt 56.3, 

illetve 61.3%-ot kapunk. 

Olaszországból az Északamerikai Egyesült-Államokba 

az 1899-1909. években kivándorolt egyének foglalkozás 

szempontjából a következően oszlottak meg:
5 

 
 

4

  

Levasseur  E.,  La population  française, III.  kötet,  Paris,   189¾

 

348. old.
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Ha ezek sorából összevonjuk a szakképzett kézművese- 

ket és a napszámosokat (a mezőgazdasági napszámosok 

elkülönítve vannak kimutatva!), úgy 54.2, illetve 45.8%-ot 

kapunk, mely adat még ennél a nem-iparos államnál is az 

ipari foglalkozásúaknak erős kivándorlása mellett érvel és 

bizonyít. 

Ezt a megállapítást látszólag megcáfolja a Magyar- 

országból az Északamerikai Egyesült-Államokba kivándor- 

lóknak a foglalkozási ágak közti megoszlása. Amint erre 

későbben még vissza fogunk térni, a tapasztalat azt mutatja, 

hogy a mezőgazdasági foglalkozásúaknak a kivándorlásban 

való erős részesedése az új hazában gyengül, amennyiben 

közülük elég sokan ipari munkával keresik meg kenyerüket. 

Hiszen a tapasztalat alapján majdnem már közmondássá vált 

az a megállapítás, hogy a magyar földművesből új hazájá- 

ban nagyon sokszor bányamunkás lesz. Azonkívül a mi 

kivándorlóink foglalkozásuk szerinti megoszlásánál hazánk 

erős agrikultur jellege és a mezőgazdasági proletariátus elég 

magas száma is erősen latba esik. Az adatok a következők:
6
 

 

 
4. Az ipari foglalkozású egyéneknek erős bevándorlása 

az egyes bevándorlási területeken igazolható még azokkal 

az adatokkal is, amelyek a külföldi munkáselemeknek az 

«gyes foglalkozási ágakban való elhelyezkedéséről, illetve 

a bevándorlóknak foglalkozásáról tájékoztatnak bennünket. 

5 Senate: Reports of the Immigration Commission, 4. kötet, 

Washington, 1911, 179. old. 
6 Magyarország kivándorlása és visszavándorlása 1899-1913. Ma- 

gyar statisztikai közlemények, Üj sorozat, 67. kötet, Budapest, 1918. 

57. táblázat. 
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A világháború előtti Ausztriában az 1890, 1900 és 1910 

december 31-iki népszámláláskor
7
 1000 külföldi (kereső és 

hozzátartozók) egyénnek a különféle foglalkozási ágakban 

való elhelyezkedése a következő képet mutatta: 
 

 
Ezek az adatok az ipari foglalkozásúiknak a bevándor- 

lási mozgalmakban mindinkább megerősödő és megnövekedő 

térfoglalásáról tesznek meggyőző bizonyságot. 

Németországban 1907 június 12-én gyűjtöttek adatokat 

a külföldi származású munkások foglalkozására; e szerint:
8
 

A táblázatot lásd a következő oldalon. 

Vagyis míg 100 munkás közt átlagban 4.08, addig a mező- 

és erdőgazdasági munkások közt 3.84, a kereskedelemben és 

a közlekedési vállalatoknál tevékenykedők sorában 2.31, 

a háztartási alkalmazottak körében 1-90 külföldi található, 

ellenben az ipari munkások sorában ez az arányszám 5'13-ra 

ugrik fel, amely körülmény szintén bizonyságot tesz az ipari 

foglalkozású egyéneknek nagyobb ki-, illetve bevándorlási 

hajlandóságáról. 

Az európai bevándorlási területek között Svájc egyik 

városára: Zürichre vonatkozólag találunk tanulságos adato- 

kat; ezek szerint
9
 azok a külföldiek, akik 1905-ben Zürich 

 

7 Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910, II. köt. 

2. füzet: Die Ausländer, Wien, 1912, 27. old. 
8 Schulte im Hofe, Α., Auswanderung und Auswanderungspolitik, 

Berlin, 1918, 55. old. 
9 Der Zuzug in die Stadt Zürich (herausgegeben vom Statistischen 

Amt der Stadt Zürich), Zürich, 1908, 9. old. 
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városában letelepedtek  és  foglalkozást  űztek,  a következő

 

hivatások körében fejtettek ki tevékenységet:
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A legnagyobb bevándorlási területen, az Északamerikai 

Egyesült-Államokban a bevándorlók néptömege foglalkozás 

szempontjából a következő megoszlást mutatja:
10

 

Táblázatot  lásd a  89.   oldalon. 

Azaz az iparosok részesedése az 1911-27. években átlag- 

ban körülbelül 33.4% (szakképzett kézművesek: 16.5, és nap- 

számosok 16.9%) volt. Az Északamerikai Egyesült-Államok- 

ban az iparos elemeknek túlsúlya nem domborodik ki eléggé. 

Ennek többféle oka van. Először, hogy az amerikai nomen- 

klatura eltérő lévén az európaitól, az megnehezíti a pár- 

huzamvonást. Azután az északamerikai bevándorlási politika 

a legutolsó években inkább az északnyugateurópai mező- 

gazdasági kivándorlási területeknek (Norvégia, Svédország, 

Dánia, Írország stb.) kedvezett.
11

 Az onnan jövő nagyszámú 

mezőgazdasági foglalkozású leszorítja az iparosok arányát, 

viszont még így is a szakképzett kézműveseknek aránya a 

legutóbbi években, az 1911/15. évi 14.9% átlagról 1927-ig 

18-4%-ra emelkedett. 

Északamerika másik nagy bevándorlási területének: 

Kanadának a bevándorlói foglalkozás szerint a következően 

oszlottak meg:
12

 

Táblázatot lásd  a 90.  oldalon. 

10 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 

the Secretary of State of Labor for the Fiscal Year ended June 30, 1927, 

Washington,  1927, 223. old. 
               11 Lásd erre fentebb a 48. és 49. oldalon! 
12 Az 1907-09. évre vonatkozó adatokat lásd: Senate: Reports of 

the Immigration Commission, 40. kötet; The Immigration Situation in 

Other Countries: Canada, Australia, New-Zeeland, Argentina, Brasil, 

– Washington, 1911, 15. old. – A többi adatra: Report of the Departe- 

ment of the Immigration and Colonization for the Fiscal Year Ended 

March 31, 1922, Ottawa, 1922, 15. old.; ugyanaz 1923. évre, Ottawa, 1923, 

15. old.; ugyanaz 1924. évre, Ottawa, 1924, 13. old.; ugyanaz 1925. évre, 

Ottawa,  1925, 17. old. 
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A  táblázat  adatainak értékét csökkenti  a  „nem osztá- 

lyozottakénak magas százaléka. A sok mezőgazdasági fog- 

lalkozásút   Kanadába   ennek   az   államnak erős agrikultur 

jellege és az e téren még kihasználatlan kereseti és vállal- 

kozási lehetőségek vonzzák. 

A statisztikai adatgyűjtések eredményei mellett még 

a legtöbben azok közül, akik a bevándorlás problémájával 

foglalkoztak, tapasztalat alapján is reámutatnak arra, hogy 

a bevándorlók javarészt az iparosok közül kerülnek ki. Ezt 

a véleményt képviseli például COMMONS (John R.)
13

 is, a be- 

vándorlás problémájának egyik legalaposabb ismerője 

Északamerikában. 

A jelenségnek magyarázata az, hogy az iparosok egyes 

ipari területekre inkább vonzódnak és vándorolnak; aminek 

oka rendszerint abban keresendő, hogy az illető terület 

gazdasági termelése a mezőgazdaságról a gyáriparra tér át; 

következménye ennek azután az, hogy a mezőgazdasági mun- 

kásokban csökken a kereslet,  ellenben annál nagyobb lesz 

 

13 Commons,   John R., Races and Immigration in America, New- 

York, 1907, 169. old. 
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az ipari munkásokban; nemcsak a külföldi ipari munkások, 

hanem még az illető jogterületnek saját mezőgazdasági mun- 

kásai is élve az alkalommal, ipari téren keresnek munka- 

alkalmat; akárhányszor még a bevándorolt mezőgazdasági 

foglalkozásúak is az új hazában ipari téren nyernek foglal- 

koztatást, amint ezt sok Magyarországból kivándorolt egyén 

példája igazolja.
14

 Persze ezeket a bevándorlók foglalkozá- 

sában beálló eltolódásokat a statisztikai adatok nem is tük- 

röztethetik vissza. Az olyan esetekről, mint amilyeneket a 

magyar kivándorlóknál sokszor tapasztalnak és már említet- 

tünk is, hogy a kivándorló földmívesből az új hazában 

bányász lesz a kényszerítő körülmények hatása alatt, számot 

adni a statisztikai adatgyűjtések alig tudnak, mert azok 

a tényleges állapotot, nem pedig a foglalkozásban való vál- 

tozásokat rögzítik meg. 

A bevándorlók mezőgazdasági foglalkozása magyarázza 

azt à jelenséget is, hogy egyes délamerikai, inkább mező- 

gazdasági államokban nem igen találkozunk panaszokkal 

a bevándorló külföldiek magasabb kriminalitása miatt. Az 

ottani mezőgazdasági jó elhelyezkedési lehetőségek inkább 

a mezőgazdasági elemeket csábítják bevándorlásra, az ő kri- 

minalitásuk pedig – amint erre már reámutattunk – cseké- 

lyebb lévén, bevándorlásuk által a kriminalitás terén lénye- 

ges eltolódások nem  jelentkeznek. 

5. A nagyobb kriminalitású iparos elemeknek beözönlése 

azután végeredményben természetesen azt okozza, hogy a be- 

vándorlás helyén a külföldi bűnözők sorában több iparost 

találunk. 

Lássunk néhány statisztikai adatot, amely a külföldről 

bevándorolt iparosoknak nagyobb bűnözéséről tesz tanúságot! 

Németországban az 1911. évben gyűjtött adatok szerint 

a külföldi elítéltek a következő foglalkozási ágak között osz- 

lottak meg:
15

 

14 The Immigration Problem in the United States, kiadta a National 

Industrial Conference Board, New-York, 1923, 29. old. 
15 Kriminalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, II. 56. old. 
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Az iparosok erős túlsúlya itt is kitűnik; ez nemcsak 

Németország erős ipari jellegére, hanem elsősorban az iparos- 

elemek erős bevándorlására is visszavezethető. 

Franciaországban nem találkozunk olyan irányú adat- 

gyűjtéssel, amely közvetlenül utalna a külföldről bevándorolt 

különféle foglalkozási ágúak eltérő kriminalitására. Viszont 

a régebbi időkre nézve módunkban áll hozzávetőlegesen tájé- 

kozódni e tárgyban. A francia 1887. évi hivatalos bűnügyi 

statisztika
16

 számot ad a külföldieknek az egyes département- 

okban mutatkozó eltérő bűnözéséről; ez a szám 1000 kül- 

földire viszonyítva szélsőségesen 10 és 47 közt, a legtöbb 

département-ban 19 és 30 közt mozog. A Hérault département- 

ban 45, a Seine-et-Marne département 31, az Oise départe- 

ment-ban 30, a Seine Inférieure, Bouches-du-Rhône es Pas-de- 

Calais département-ban 24-24; ezeket az elég magas szá- 

mokat talán az ottlevő nagy gyáripar által odavonzott ipari 

munkásság nagy száma magyarázza. 

Meggyőzően igazolják a külföldi ipari munkáselemeknek 

fokozottabb kriminalitását   a   következő   adatok,
17

   amelyek 

18 Compte général de l'administration de la justice criminelle en 

France et en Algérie pendant l'année 1887, Paris, 1889, XII. old. 
17 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 59. old. 
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az Északamerikai Egyesült-Államokban az 1904. évben elítélt 

férfi bűntettesekre vonatkoznak: 

 
 

Míg a mezőgazdaságban és egyéb szabadban végzendő 

foglalkozásoknál a külföldön születetteknek részesedése 

a honosokon alul marad, addig a munkásoknál a külföldiek 

részesedése jóval nagyobb, mint az országban   születetteké. 

A más országokból betelepedett, a gazdasági és ipari 

életben részt vevő néposztályoknak nagyobb kriminalitására 

érdekes példát láthatunk Algériában, ahol – amint erre fen- 

tebb már utaltunk – az ott élő 10.000 bennszülöttre csak 34,. 

ugyanannyi franciára 71, és ugyanannyi európaira 111 ter- 

helt jut, holott nem lehet azt állítani, hogy a büntető igazság- 

szolgáltatás a bennszülöttekkel szemben elnéző volna. A be- 

vándorolt franciák és egyéb európaiak terhére mutatkozó 

hatalmas többletet az európai lakosságnak a kereskedelmi 

életben való intenzívebb részvétele magyarázza.
18

 

6. A bevándorlók foglalkozása, elsősorban iparos foglal- 

 19 Tarde G., La criminalité comparée, Paris, 1924, 14. old.
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kozásuk tehát szintén hatással van az új hazájukban jelent- 

kező kriminalitásukra. 

A nagyobb kriminalitást előidéző foglalkozások révén 

sokszor egyes országokban az ott élő egyik-másik nemzeti- 

ségnek bűnözése erősen megduzzad. így például Németország- 

ban a világháború előtti években a Lengyelországból, Galíciá- 

ból és Olaszországból jövő munkástömegek a Németország- 

ban élő oroszok, osztrák-magyarok (a német bűnügyi 

statisztika ezeket t. i. együttesen vette számba) és olaszok 

kriminalitásának arányszámát erősen felszöktette.
19

 

Hogy az ipari munkaüzemek mennyire odavonzzák nem- 

csak az illető körleten kívüli honosakat, hanem még a kül- 

földi elemeket is, tehát hogy az ipari üzemek mindenütt sok 

külföldi ipari munkást, következésképpen kriminálisabb 

tendenciájú elemeket vonzanak, erre meggyőző bizonyíté- 

kokat szolgáltat a Zürich kantonban az 1920. dec. 1-én tartott 

népszámlálással kapcsolatos adatgyűjtés,
20

 amely szerint 

azokban a községekben és városokban, ahol többet foglalkoz- 

nak mezőgazdasági munkálatokkal kevesebb, viszont ott, 

ahol túlnyomóan ipari munkákat végeznek, több a kívülről 

odavándorolt elem; az adatok a következők: 
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Vagyis mentül erősebb az illető körzetben az ipari jelleg, 

annál nagyobb az odavándorolt elemeknek az aránya. Ezek 

a számadatok is igazolják az ipari foglalkozású elemeknek 

erős vándorlási hajlamait; figyelembe véve azután az iparos 

foglalkozásiaknak fokozottabb kriminális tendenciáját, nyil- 

vánvaló lesz, hogy a bevándorlás keretében a sok ipari fog- 

lalkozású erősen megduzzasztja a bevándorlók összességének 

a kriminalitását. 

És ez a jelenség még kifejezettebben jelentkezik azokban 

az államokban, ahonnan, mint például az Északamerikai 

Egyesült-Államokban,
21

 az ottani kivándorlás éppen a mező- 

gazdasági foglalkozásúakat vonja el; az Északamerikai 

Egyesült-Államokból az 1907-1909. években kivándoroltak- 

nak túlnyomó többsége, 78.7%-a földmíves foglalkozásúakból 

állott, amely vándormozgalom azt eredményezte, hogy a 

nagyobb kriminalitása iparos elem aránya megnőtt. Az innen 

kivándorolt földmíveselemeket többnyire a közeli Kanada 

vonzotta magához. 

Az északamerikai szakemberek
22

 figyelmét az iparos fog- 

lalkozású elemek bevándorlásának még egy következménye 

vonta magára. A sok iparos foglalkozású egyénnek a beván- 

dorlása még azzal a következménnyel is jár, hogy a munka- 

piacon fokozódván a kínálat, de nem változván a kereslet, 

csökkennek a munkabérek, és közvetve nehezebb lesz az ipari 

munkáselemeknek a megélhetése, ami azután közvetve ter- 

mészetesen hatást gyakorol ezen néposztályok bűnözése ará- 

nyaira is. 

7. A foglalkozásnak a bevándorlók kriminalitására gya- 

korolt hatásával összefüggésben még reá kell mutatnunk 

a mai termelési módokkal összefüggő oly jelenségre, amely 

 

19 Deutsche Kriminalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, II. 

53. old. 
20 Die Hauptergebnisse der Eidgenössischen Volkszählung vom 

1. Dezember 1920 im Kanton Zürich,  Winterthur,  1924,  18. old. 
21 Senate: Reports of the Immigration Commission, 40. köt., 

Washington, 1911, 15. old. 
22 Erre a jelenségre utalnak például: Mayo-Smith, Emigration and 

Immigration, New-York, 1898, 8. old., – továbbá: Mac Lean, Annie 

Marion, Modern Immigration, Philadelphia,  1925, 35.  old. 
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szintén befolyást gyakorol a bevándoroltaknak a maga- 

tartására. 

A mai termelési módszerek, az egyes árúknak nagy- 

tömegekben, gyárilag való előállítása mellett, főleg a vég- 

telenségig menő munkamegosztás folytán, azzal a következ- 

ménnyel járnak, hogy a nem-tanult munkás aránylag nagyobb 

keresletnek örvend, mert olcsóbb a munkaereje; viszont a 

szakképzett munkások szakbeli ügyessége mindinkább nél- 

külözhetővé válik. 

Ennek a jelenségnek a következménye kettős. Először: 

hogy a képzettebb munkások megélhetése nehezebb lesz, 

másodszor pedig, hogy a gyárakban dolgozó munkások 

nagyon is egyoldalú ismeretekre tesznek csak szert, követ- 

kezésképpen utóbb annál nehezebben tudnak elhelyeződni 

és boldogulni. 

A bevándorolt ipari munkások ezen a téren egyrészt nem 

csak fokozzák a munkáspiac visszásságait, hanem a kény- 

szerítő szükség hatása alatt inkább lévén hajlandók bérigé- 

nyeikből engedni, a munkabérviszonyokat rontják, főleg” 

akkor, ha rosszabb gazdasági viszonyok és olcsóbb munkabér- 

viszonyok közül kerültek ki.
23

 

A bérmozgalmak mellett a gyári üzemek rendes mene- 

tének erőszakos megzavarása (sabotage), sztrájkmozgalmak 

és a munkaadók és munkások közti ellentéteknek egészen 

a bűncselekmények elkövetéséig való elfajulása még csak 

fokozza a bajokat és a kriminalitást.
24

 

14. §. A bevándorlók családi állapotának kihatása. 

1. A családi állapot azon körülmények közé tartozik,, 

amelyek a kriminalitásra jelentékeny hatást gyakorolnak. 

A családi tűzhely rendesebb életre szoktat és bár emeli a 

család fenntartásával járó gondokat, a család iránti szeretet 

végeredményben visszatartó hatást gyakorol a bűnös hajla- 

mokra.   Ezt   a   közismert   tényt   legmeggyőzőbben    igazolja 

 

23 Ezeket a szempontokat érintik: Bonger W. Α., Criminalité et 

conditions économiques, Amsterdam, 1905, 332. old., – Mac Lean, Annie 

Marion, Modem Immigration, Philadelphia, 1925, 35. old. 
24 Ezekre a lehetőségekre utal: Gillin, Criminology and Penology, 

London, 1927, 244. old. 
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a házasok és családosoknak kisebb, illetőleg a legényemberek- 

nek, a hajadonoknak, az özvegyek és az elváltaknak a 

nagyobb kriminalitása. A házas életnek kedvező hatása, főleg 

a férfiaknál domborodik ki élesen. 

A családnak a családtagokkal szemben jelentkező ter- 

mészetes ellenőrzése magyarázza   főként   ezt   a   jelenséget! 

A bevándorlóknak javarésze a legény emberek közül 

kerül ki, tehát náluk hiányzik ez a természetes ellenőrzés. 

Ennek a hiánya a kriminalitásuk keretében is érezhetővé 

válik. 

Lássunk mindenekelőtt néhány szemléltető adatot a 

különféle családi állapotúaknak eltérő kriminalitására nézve. 

A bűnügyi statisztikai adatok gyűjtése a legmesszibb 

múltra Franciaországban tekinthet vissza. Már az ottani több 

mint száz év előtti időkből való adatok
1
 is az egyedül állók- 

nak: a nem házasságban élőknek és özvegyeknek magasabb 

kriminalitásáról tesznek tanúságot és az ezen családi állapot- 

ban levőknek az adatai állandóan emelkedő kriminalitásáról» 

viszont a házasságokban élőknek csökkenő kriminalitásáról 

adnak számot; ezen adatok szerint a bűntetteseknek családi 

állapota a következő volt: 

 
 

A franciaországi a férfiakra és nőkre elkülönített és 

részben újabb keletű adatok is hasonlóan tájékoztatnak ben- 

nünket:
2
 

1 Levasseur E., La Population française, IL kötet, Paris, 1891, 

454. old. 
2 Compte général de l'administration de la justice criminelle 

pendant l'année 1900, Paris,  1902, XXIII. old. 
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Hogy az Európán kívüli viszonyokat is illusztráljuk, az 

Északamerikai Egyesült-Államokban 1910-ben gyűjtött kö- 

vetkező adatokat
3
 idézzük: 

 
 

Az adatok tehát mindenütt arról tesznek tanúságot, 

hogy a házasok kriminalitása lényegesen csekélyebb, mint 

a nem-házasoknak a bűnözése. 

További feladatunk az, hogy megvizsgáljuk, milyen az 

eltérés a házasoknak, illetve a nem-házasoknak az összlakos- 

ságban, illetve a bevándorlók sorában való részesedése közt, 

amiből azután levonhatjuk a végső konzekvenciát, azt t. i., 

hogy a külföldiek, illetve a bevándorlók közt több lévén a 

magasabb kriminalitású nem-házas, ezáltal is felduzzad a be- 

vándorlóknak a kriminalitása. 

3  Prisoners  and   Juvenile  Delinquents  in  the  United  States   1910, 

Washington, 1918, 139. old. 
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2. Mindenekelőtt a házasoknak és nem-házasoknak az 

összlakosságban való részesedésére nézve néhány fontosabb 

államterületen gyűjtött adatokat sorakoztatjuk fel; ott, ahol 

párhuzamosan történt az adatgyűjtés, egyben a külföldiekre 

vonatkozó adatokat is, nyomban hozzáfűzzük. 

Németországban az 1910 december 1-én tartott nép- 

számlálás adatai szerint a különféle családi állapotuaknak 

a lakosságban való részesedése a következő volt:
4 

 
 

Ausztriában az 1910 december 31-én tartott népszámlá- 

lás alkalmával
5
 a megoszlás a következő volt: 

 

 
Svájcban a különféle családi állapotúaknak megoszlása 

a következő fejlődést mutatja:
6
 

4 Statistik des Deutschen Reichs: Die Volkszählung am 1. Dezember 

1910, IL Teil, Berlin, 1914, 202-203. old. 
5 Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910, I. kötet: 

Die Alters- und Familienstandsgliederung und Aufenthaltsdauer, Wien, 

1914, 44*. old. 
6 Résultats statistiques du recensement fédérales de la population 

du 1. Décembre 1910, II. köt., Berne, 1917, 19*. old. 
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Svájcból részletesebb adatok az 1910. évre vonatkozólag

 

állanak rendelkezésünkre:
7

 
 

 

Összehasonlító képet pedig hosszabb időszakra a követ-

 

kező svájci adatok nyújtanak:
8

 

A  táblázatot lásd a  következő oldalon.

 

Ezek az adatok nemcsak az általános helyzetre vonat-

 

kozólag, hanem a külföldiek közt előforduló jóval több

 

nem-házasok arányáról is tájékoztatnak.

 

7

 

Résultats statistiques du recensement fédérales de la population

 

du 1. Décembre 1910, II. kötet, Berne, 1917, 30*. old.

 

8

 

Recensement fédéral  de  la population du 1-er décembre  1920,

 

I. köt., Bern, 1925, 36*. old.

 



101 
 

 

Svájc egyik kisebb körzetében, Zürich kantonban pedig 

a megoszlás 1900. évben a következő:
9 

 
 

Hasonló konklúziókat vonhatunk a következő, Francia-
 országban 1921-ben gyűjtött adatokból

10

 
is, amelyek kizáró-

 lag a férfiaknak családi állapotát tükröztetik vissza:
 

8

 

Résultats statistiques de recensement fédéral du 1-er décembre

 1900, IL köt., Berne, 1905, 146-147. old.

 10

 

Résultats statistiques de recensement général de la population

 effectué le 6 mars 1921, I. kötet IL rész, Paris, 1927, 28. old.
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Belgiumban az 1920 december 31. napján tartott nép- 

számlálás alkalmával a különféle családi állapotúak a kö- 

vetkezően oszlottak meg:
11 

 
 

Végül, hogy egy Európán kívüli állam viszonyait is 

szemügyre vegyük, Kanadában a megoszlás a következő 

volt:
12

 
A táblázatot lásd a  következő oldalon. 

1921-ben nem mutatkozik az a jelenség, hogy a beván-

 
dorolt britanniai és egyéb külföldi születésüeknél több volna

 
a nem-házas, mint a házas. Ezt a világháború által a be-

 
vándorlási mozgalomban okozott eltolódásokkal kell össze-

 
függésbe hoznunk. A világháború előtt az 1911.

 

évben gyűj-

 
tött adatok, melyek szerint a kanadai születésű férfiaknál

 
43.98, a nagybritanniai születésűeknél 44.04, ellenben az

 
egyéb külföldi születésüeknél a nem-házasoknak részese-

 
dése 48.31, erősen visszatükröztetik azt a tényt, hogy a be-

 

 11

 

Statistique de la Belgique: Population: Recensement général du

 

31. Décembre 1926, I. köt., Bruxelles, 1926, 69. old.

 

12

 

Sixth Census of Canada, 1921, Bulletin XV., 6. old.
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vándoroltak sorában mindenkor több a nem-házas, mint a 

bennszülötteknél, mert hiszen a házasok már jóval nehezeb- 

ben szánják rá magukat arra, hogy új hazát keressenek. 

3. A nem-házasoknak a külföldiek, illetve a bevándorlók 

számában való részesedését különben még az alábbi adatok 

is illusztrálják. 

Előre jeleztük, amint ezt a statisztikusok közül sokan, 

például BERTILLON Jaques
13

 is, megállapította, hogy a be- 

vándorlók közt kevesebb a házas, mint a bennszülött lakosság 

sorában. Főként a 19. század utolsó évtizede óta a fejlődés 

az, hogy mind több és több a nem-házas kivándorló, amint 

ez a Németországból kivándorlókra vonatkozó adatokból is 

kitűnik:
14

 

13 Bertillon, Jacques, Cours élémentaires de Statistiques, Paris, 1895, 

524. old. 
14 Lásd ez adatokat: Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre, II. kötet, 

Tübingen, 1897, 351. old., – illetve: Waltershausen, A. Sartorius, Aus- 

wanderung, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. kiad., II. köt.. 

Jena, 1924, 79. old. 
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Ha az egyedül utazók közt akad is családos, aki csa-

 

ládját otthon hagyta, ez nem változtat sokat; hiszen a messze

 

távol levő családnak jótékony ellenőrző hatása alig tud

 

érvényesülni.

 

Svájcban az 1888-ban kivándoroltak közt volt:
15

 
 

 

A  svájci  statisztikának  bennünket  érdeklő  megállapí- 

 

15 Dreifuss I., Die überseeische Auswanderung aus der Schweiz

im Jahr 1888, Zeitschrift für Schweizerische Statistik, 1890. évi 2/3. füzet,

Bern,  1890, 215. old.
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tása az,
16

 hogy a bevándorló külföldiek közt rendkívül sok 

az elvált; ezt a jelenséget megmagyarázza az, hogy sok el- 

vált egyén igyekszik tartózkodási helyét változtatni és hogy 

egyedül való létük is megkönnyíti kivándorlásukat. 

Svájcban, Zürich városban az 1905. évben bevándorol- 

taknak családi állapot szerinti megoszlását a következő táb- 

lázat tünteti fel; az idegenek beözönlése arányainak illusz- 

trálása végett hozzáiktatjuk az utóbb következő 1910. évi 

népszámlálás hasonló adatait:
17 

 
 

A nem-házasoknak a bevándorlók közti számarányát 

belyesen csak akkor tudjuk felbecsülni, ha tudatában va- 

gyunk a bevándorlók korbeli megoszlásának, amint ez az 

alább közölt adatokból
18

 kitűnik. A bevándorlók közt arány- 

lag kevés a házasságralépésre még nem alkalmas korban 

levő, szemben az összlakosságban található sok gyermekkor- 

ban levővel. Tehát ha a bevándorló közt ugyanennyi a nem- 

házasnak százalékos részesedése, ez náluk aránytalanul több 

 

18 Resultats statistique du recensement fédérales de la population 

du 1. Décembre 1910, IL köt., Berne,  1917, 24*. old. 
17

 Der Zuzug in die Stadt Zürich, Zürich, 1908, 9. old.; – Ergebnisse 

der eidgenössischen Volkszählung vom 1. Dezember 1910 im Kanton 

Zürich, Zürich, 1911, 1. old. – Az elköltöző egyénre vonatkozó adatok 

sajnos nem állanak rendelkezésre. 
                  18 Lásd 182. s köv. oldalt! 
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nem-házasra enged következtetni, mert hiszen a bevándorlók- 

nak javarésze már házasságkötésre alkalmas korban áll. 

Végül még az Északamerikai Egyesült-Államokba be- 

vándorlókra vonatkozólag is óhajtunk adatokkal szolgálni. 

Ezek szerint:
19 

 
 

Az adatokból leszűrhető tanúság, hogy a nem-házasok 

a bevándorlók sorában erősebben vannak képviselve, mint 

az összlakosságban. 

4. A bevándorlók sorában előforduló sok nem-házas elem 

a nem-házasoknak általában nagyobb kriminalitása folytán 

szükségképpen vonja maga után nemcsak általában a be- 

vándorlóknak, hanem különösen a nem-házas bevándorlók- 

nak a nagyobb kriminalitását. 

Adatokat e téren majdnem teljesen nélkülözünk, mert 

még ott is, ahol a külföldiek eltérő kriminalitására nézve 

adatgyűjtés folyt, ez nem terjeszkedett ki a külföldi bűnö- 

zők családi állapotára vonatkozó adatgyűjtésnél a külföl- 

diekre elkülönülten. 

Éppen csak az Északamerikai Egyesült-Államokban ta- 

lálunk e tárgyban az 1904. és 1923. évben gyűjtött adato- 

kat,
20

 amelyek a külföldi születésű nem-házasoknak nagyobb 

kriminalitásáról a következőkben tesznek tanúságot: 

19 Annual Reports of the Commissioner General of Immigration 

to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1925,. 

Washington, 1925, 42. old., – ugyanaz 1926. évre, Washington, 1926, 

39. old., – ugyanaz 1927. évre, Washington, 1927, 41. old. 
20 Lásd ez adatokra: Prisoners and Juvenile Delinquents in Insti- 

tutions 1904, Washington, 1907, 55. old. – Prisoners 1923, Washington, 

1926, 84 .old. – A népszámlálási adatokra: Abstract of the Fourteenth 

Census of the United States 1920, Washington, 1923, 217. old. 
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Amíg a nem-házasoknak a bűnözők közti részesedése 

1904-ben belföldön születetteknél csak körülbelül kétszer, - 

addig a külföldi születésűeknél több mint háromszor olyan 

nagy volt, mint a lakosságban való részesedésük. És ugyanezt 

a törvényszerűséget találjuk az 1923. évi adatoknál is. 

Ezek az adatok igazolják a kriminalitásnak a nem- 

házas bevándorlók erős beözönlése által való megduzzasztását; 

de a nagyobb kriminalitású nem-házasoknak a bevándorlók 

sorában erősebb részesedése szükségképpen vonja maga után 

azt is, hogy az a bevándorlók összességének kriminalitását 

kedvezőtlenül befolyásolja. 
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15. §. A bevándorlók kisebb műveltségének és nevelésüknek 

hatása. 

1. Az általános műveltségi viszonyoknak, a kultúrának 

nagyobb elterjedése hatalmas befolyást gyakorol nemcsak 

a kriminalitás arányára, hanem annak irányára is. 

Kézenfekvő, hogy annak a megélhetése, akinek több az 

ismerete és nagyobb az iskolázottsága, jóval könnyebb, mint 

azé, aki még a legelemibb ismeretekkel sem bír. A kisebb 

műveltség szociális függőségbe hozza az embereket és csök- 

kenti az életben való versenyképességüket. 

Következményképpen – tekintettel a bevándorlóknak 

«ltérő és többnyire kisebb műveltségi viszonyaira – a mű- 

veltségi viszonyok is hatásossá válnak a bevándorláson át 

és a bevándorlók kriminalitásában visszatükröződnek. 

A műveltségi fok mértéke legtöbb helyütt az írni- 

olvasni tudás. Tagadhatatlan, hogy valamely néptömeg ebbeli 

műveltségi foka alkalmas legáltalánosabb műveltségi foká- 

nak megmérésére. Ha valamely nemzet összessége vagy 

nagyobb része ezt a műveltségi fokot nem érte el, a művel- 

tebb államok joggal elzárkóznak az ilyen területről szár- 

mazó elemek befogadása elől. 

Hogy az erős bevándorlás mennyire hatással lehet vala- 

mely jogterület kulturális viszonyaira, érdekes példát talá- 

lunk a legnagyobb bevándorlási terület, az Északamerikai 

Egyesült-Államok viszonyaiban; itt az 1880. évi népszám- 

lálás adatai
1
 szerint a tíz éven felüli korban levő fehér 

lakosság körében az írni-olvasni nemtudók aránya 9.4% 

volt; ezzel szemben a tíz éven felüli belföldön született 

fehér lakosságban az írni-olvasni nemtudók aránya csak 

8.7%, ellenben a külföldön születetteknél 12%  volt. 

A jelenségnek magyarázata az, hogy a kivándorlóknak 

javarésze az alacsonyabb társadalmi osztályok köréből való, 

amelynek tagjai közt mindenhol aránylag több az írni- 

olvasni nem tudó, következményképpen a bevándorlás is 

megduzzasztja az írni-olvasni nemtudók számát. 

A jelenségnek közvetett hatása a kriminalitás terén is 

jelentkezik. 

1 Mayo-Smith, Emigration and Immigration, New-York, 1898. 161. old. 
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A továbbiak során mindenekelőtt az írni-olvasni nem 

tudóknak általános arányát akarnók néhány adattal illusz- 

trálni, azután ezeknek a kivándorlók sorában való számát 

kísérelnők megállapítani, végezetül utalni akarunk az ország- 

ban született és bevándorolt írni-olvasni nemtudóknak a bűn- 

tettesek sorában való részesedésére. 

2. Az írni-olvasni tudás általános elterjedtségére idézzük 

a következő számadatokat. 

A világháború előtti Ausztriában az 1910 december 

31-iki népszámlálás adatai szerint:
2 

 
 

Belgiumban

 

az 1920 december 31-iki népszámláláskor

 

az írni-olvasni nemtudók az egyes korosztályokban a követ-

 

kező arányban voltak képviselve:
3

 

 
 

2 Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910, I. köt~ 

2. füzet, Wien, 1914, 41*. old. 
3 Statistique de la Belgique: Population:  Recensement général du 

31. décembre 1920, I. köt., Bruxelles, 1926. 65. old. 
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Az  Északamerikai   Egyesült-Államokban    1900-ban   az 

írni-olvasni nem tudók a következően voltak képviselve:* 

 
 

Ezen adatok bár az írni-olvasni nemtudók arányát elég 

magasnak tüntetik fel, mégis messze alatta maradnak a be- 

vándorlóknak hasonló adatai alatt. 

3. A bevándorló külföldieknek műveltségére, írni-olvasni 

ludasára nézve a következő adatok tájékoztatnak bennünket. 

Franciaországban az 1921. évi népszámlálás szerint
8
 a 

francia állampolgároknak, illetve külföldieknek műveltségi 

viszonyai a következők voltak: 

4 Senate: Reports of the Immigration Commission, 3. köt., Was- 

hington, 1911, 349. old. 
5 Statistique générale de la France: Résultats statistiques de recen- 

sement générale de la population effectué le 6 Mars 1921, I. köt., II. rész, 

faris, 1927, 39. old. 
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Λ bevándorlók műveltsége tekintetében a legtöbb adat 

az Északamerikai Egyesült-Államokban áll rendelkezésre, 

ahol a bevándorlás problémájával összefüggő kérdéseket, 

így a bevándorlásnak a műveltségi viszonyokra való kihatá- 

sát is, már hosszú évek óta figyelemmel kísérik. Az ott 

gyűjtött adatok az alábbiak szerint tájékoztatnak bennün- 

ket e kérdésben; előrebocsátjuk, hogy bár az utóbbi évek- 

ben különféle bevándorlási tilalmak és megszorítások elv- 

ben az írni-olvasni nemtudóknak az Északamerikai Egye- 

sült-Államokba való bevándorlását tiltják is, mégis van szá- 

mos kivétel (például hozzátartozó stb.), amely az ilyen ele- 

meknek bevándorlására mégis lehetőséget nyújt; ez a tény 

magyarázza az írni-olvasni nemtudó bevándorlók számának 

erős esését, viszont tény, hogy ilyenekkel még mindig talál- 

kozunk a bevándorlók sorában
6
 (az adatok csak a 14, illetve 

 
8

 

Az adatokra lásd: Annual Report

 

of the Commissioner General

 
of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended

 
June 30, 1913, Washington. 1914. 7. old.,

 

–

 

ugyanaz 1914. évre, Was-

 
hington, 1915, 42. old.,

 

–

 

ugyanaz 1915. évre, Washinton, 1915, 64. old., –

 
ugyanaz 1916. évre, Washington, 1916, 20. old.,

 

–

 

ugyanaz 1917. évre,

 
Washington, 1917, 20. old.,

 

–

 

ugyanaz 1918. évre, Washington, 1918,

 
63. old.,

 

–

 

ugyanaz 1919. évre, Washington, 1919, 90. old.,

 

–

 

ugyanaz

 
1920. évre, Washington, 1920, 13. (itt találhatók az 1908-1912.

 

évekre

 
vonatkozó adatok) és 96. old.,

 

–

 

ugyanaz 1921. évre, Washington, 1921,

 
34. old.,

 

–

 

ugyanaz 1922. évre, Washington,  1922, 32.  old., 

 

–

 

ugyanaz

 
1923.

 

évre, Washington, 1923, 49. old.,

 

–

 

ugyanaz 1924. évre, Washington,

 
1924,

 

43. old.,

 

–

 

ugyanaz 1925. évre, Washington, 1925, 48 .old., –

 
ugyanaz 1926. évre, Washington, 1926, 45. old.,

 

–

 

ugyanaz 1927. évre,

 
Washington, 1927, 50. old.
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a későbbi években   a   16   éven   felüli bevándorlókra vonat- 

koznak): 

 
 

Az olvasni nemtudás bevándorlási tilalma az 1917. évi 

Immigration Act rendelkezése értelmében 1917 május l-je óta 

 

7 Az összbevándorlókra lásd: Annual Report of the Commissioner 

General of Immigration to the Secretary of Labor for the FiscaJ Year 

Ended June 30, 1927, Washington, 1927. 188-189. old. 
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van érvényben,
8
 tehát azt követőleg analfabéták csak kivé- 

telesen léphették át az Egyesült-Államok határait; ez a körül- 

mény magyarázza az 1917. év óta észlelhető nagy esést a 

most felsorakoztatott számadatokban és az alábbi táblázat 

adatait:
9 

 
 

A fenti abszolút számoknál még jobban illusztrálja a

 

helyzetet és mutatja, hogy főként egyes nemzetiségekből ki-

 

kerülő bevándorlók közt mennyi az analfabéta, a követ-

 

kező
10

 

összeállítás, amely az 1899-től 1910-ig az Északameri-

 

kai Egyesült-Államokba bevándoroltak számát és a beván-

 

dorlók sorában levő analfabéták százalékát tükrözteti vissza:

 

8

 

Lásd erre: Annual Report of the Commissioner

 

General of Immi-

 

gration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30,

 

1920, Washington, 1920, 13. old.

 

9

 

Annual Report of the Commissioner General of Immigration to

 

the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1927, Was-

 

hington,  1927, 231. old.

 

10

 

Reports of the Immigration Commission, 1. köt. Washington,

 

1911, 99. old.
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A legkisebb műveltségi fokon állóknak ilyen nagy tömeg- 

ben való beözönlése valamely államterületre nem maradhat 

hatás nélkül annak viszonyaira, kriminalitásának arányára és 

irányára. 

Ennek a felismerése vezetett azután például arra, hogy 

az Északamerikai Egyesült-Államokban – a Bill Dillingham 

alapján – 1917 május 1. napja óta csak az vándorolhat be, 

aki igazolta, hogy valamely általa választható nyelven vagy 

tájszóláson (dialektusban) olvasni tud.
11

 Viszont nem szabad 

szem elől tévesztenünk, hogy a bevándorlókkal szemben fel- 

állított ez a műveltségre vonatkozó korlát sok más állam terü- 

letén még hiányzik. 

A bevándorlók műveltségi viszonyainak kriminalitásukra 

gyakorolt hatása ma annál nagyobb jelentőségű, mert a 

tapasztalat
12

 azt mutatja, hogy a legnagyobb bevándorlási 

területre, az Északamerikai Egyesült-Államokba beván- 

dorlóknak átlagos értelmisége még mindig elég alacsony, 

következményképpen annak, hogy bár a jelenben a Észak- 

amerikai Egyesült-Államok hivatalos bevándorlási politikája 

inkább az Észak- és Nyugat-Európából jövő bevándorlók- 

nak kedvez,
13

 mégis a bevándorlóknak még elég nagy része 

Európának déli és keleti országaiból való, ahol a műveltségi 

viszonyok rosszabbak, mint Európának nyugati és északi 

államaiban, továbbá mert minden nemzetnél inkább csak a 

gyengébb műveltségű és selejtesebb elemek vállalkoznak új 

haza keresésére. 

4. A kisebb műveltségűeknek a bevándorlók sorában na- 

gyobb számban való találkozása azután szükségképpen azzal 

a következménnyel jár, hogy ez a körülmény is a bevándor- 

lóknak a kriminalitását hátrányosan befolyásolja. Ez kitűnik 

abból a tényből, hogy az írni-olvasni nemtudó bevándorol- 

 

11 Lásd ezekre: Walterhausen, A. Sartorius von, Auswanderung, 

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. kiad., II. köt. Jena, 1924, 

85. old. 
12 Ezt a felfogást találjuk képviselve: The Immigration Problem in 

the United States című munkában (46. old.), amelyet a National Indus- 

trial Conference Board adott ki  (New-York, 1923). 
13 Lásd e tárgyban a fentebb a 48. és 49. oldalon foglalt statisztikai 

adatokat! 
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tak nagyobb százalékban fordulnak elő a bűntettesek sorá- 

ban, mint az összlakosságban. 

Adatgyűjtést e tekintetben – sajnos- csupán csak az 

Északamerikai Egyesült-Államokban találunk, ezek azonban 

eléggé pregnánsan tükröztetik vissza a külföldi születésű 

fehérbőrű írni-olvasni nemtudóknak magasabb kriminalitá- 

sát; az 1904. évben elkövetett súlyosabb és enyhébb bűn- 

cselekmények tetteseire vonatkozó adatok e tárgyban a kö- 

vetkezők:
14 

 
 

Azaz, míg a belföldön született analfabéták a bűnözés- 

ből még azt a részt sem vették ki, amelyben az összlakosság- 

ban képviselve voltak, addig a külföldi származásúak és szü- 

letésűek annál nagyobb részt vettek ki a bűnözésből. Itt érvé- 

nyesül az Északamerikai Egyesült-Államkoban sokat hangoz- 

tatott törvényszerűség, hogy a bevándorlók közvetlen lemenői 

mutatják fel aránylag a legnagyobb kriminalitást. Míg a 

külföldi szülőktől származók 21-24-szer olyan nagy szám- 

ban fordulnak elő a bűnözők közt mint az összlakosságban, 

addig a külföldön születettek, tehát a bevándorlók csak 1.57- 

szer olyan arányban fordulnak elő a bűnözők közt, mint 

az összlakosságban; ellenben az országban születettek és az 

 

14 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions, 1904, Was- 

hington, 1907, 57. old. – A népszámlálási adatokra nézve lásd: Abstract 

of the Fourteenth Census of the United States 1920, Washington. 1923, 

427. old. 
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ilyen szülőktől származók kisebb részt vesznek ki a kriminali- 

tásból, mint amilyen részben fordulnak elő a lakosságban. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban az 1910. évre 

vonatkozólag gyűjtött adatok pedig következően tájékoztat- 

nak bennünket az analfabéták kriminalitása tárgyában:
15 

 
 

Azaz, míg az országban született analfabéták a bűnözés- 

ből 1-4-szer olyan nagy részt vettek ki, mint ahogy az össz- 

lakosságban képviselve voltak, addig a külföldön született 

fehérek kriminalitása 1'59-szer olyan nagy volt, mint az 

összlakosságban való részük. 

A műveltségi különbségek is tehát erősen latba esnek a 

bevándorlásnak kriminalaetiologiai hatásánál. 

5. A bevándorlóknak alacsonyabb műveltségi viszonyai- 

val szoros összefüggésben áll alacsonyabb színvonalú neve- 

lésük is. 

Utaltunk fentebb
16

 arra, hogy főként a világháborút kö- 

vető években aránylag még mindig elég bevándorló érkezett 

Európának keleti és déli államaiból, például az Északameri- 

kai Egyesült-Államokba. Míg az Európa nyugati és északi 

államaiból érkező bevándorlóknak magasabb műveltségi vi- 

szonyai természetesen jobb általános nevelésükről tesznek 

tanúságot, addig az Európa déli és keleti államaiból érkezők- 

nek alacsonyabb műveltségi viszonyai karöltve járnak azzal, 

hogy a nevelésük is hiányosabb. 

A nevelésnek, főként a családban való élésnek és neve- 

 

15 Prisoners and   Juvenile Delinquents in the United  States  1910, 

Washington, 1918, 147. old. 
                   16 Lásd a 48. és 49. old. 
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lésnek hatása az illető egyén egész életére, kriminalitására is, 

közismert jelenség. 

A család körében történt nevelés a jellemképzésre ked- 

vezően, tehát az egyén kriminalitására mérséklőén hat; ezt 

a tételt, bár bizonyítására alig találunk adatot, a legtöbb 

kriminalaetiologus magáénak vallja. Köztudomású és mi is 

ismételten jeleztük, hogy a kivándorlók közt sok az erkölcsi- 

leg hajótörött, akinek romlását éppen a gondos nevelés, az 

élethez szükséges ismeretek hiánya okozta. Tehát a nevelés- 

nek a hatása is hatékonnyá válik a kivándorlás képében. 

A nevelésnek közvetett, a bevándorláson keresztül való 

hatásával kapcsolatosan utalnunk kell arra a tapasztalati 

tényre is, amelyet főként az észkamerikai szakkörökben han- 

goztatnak sokszor, hogy éppen a bevándorlók gyermekei a 

honi viszonyoktól különböző, külföldi származású szüleiktől 

nyert eltérő nevelésük folytán is többet bűnöznek, mint az 

országban született szülőktől származók. 

A rendezett családi viszonyok, a meleg családi életnek, 

ami rendszerint jobb erkölcsi és műveltségi viszonyokat is 

feltételez, a bűnözésre való kedvező, visszatartó hatása ter- 

mészetesen a bevándorlók személyében is hatékonnyá válik. 

Ennek igazolására sokszor történik hivatkozás arra, hogy a 

néger letartóztatottak rendszerint jóval fiatalabbak, 71.1%-nyi 

részük 30 éven aluli korban van, mint a fehér elítéltek, akik 

közül körülbelül csak 39.9% van 30 éven aluli korban;
17

 a fia- 

talabb korban levő négereknek eme rendkívüli nagy bűnözési 

arányát éppen a meleg családi élet és nevelés hiányával ma- 

gyarázzák. A nevelésnek hiányát sok kivándorlónál éppen az 

egyedülállás, a családjával való teljes szakítás idézi elő; ez 

egyben a kivándorlásra való elhatározásánál szintén hatéko- 

nyan latba esett. 

Végeredményben tehát a rosszabb műveltségi viszonyok, 

valamint a silányabb nevelés is a bevándorláson keresztül 

hatékonnyá válik és a bevándorlás helyén mint a krimina- 

litást fokozó tényező érezteti hatását. 

17 Prisoners  and   Juvenile  Delinquents  in  Institutions   1904.   Was- 

hington, 1907, 51. old. 
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16. §. A bevándorlók morális fogyatkozásainak (prostitúció,, 

alkoholizmus stb.) hatása. 

1. Régi tapasztalati tény, hogy míg a jobb általános 

erkölcsi állapotok erős visszatartó hatást gyakorolnak a kri- 

minalitásra és annak arányait leszorítják, addig az erkölcsi 

megtévelyedések melegágyai a kriminalitásnak. 

Ha szemügyre vesszük a bevándorlóknak ebbeli viszo- 

nyait, jóval rosszabb körülményeket találunk, mint a ben- 

szülött lakosságnál. 

Sokan éppen azért szánják reá magukat a kivándorlásra, 

mert előbbi hazájukban – gyakran éppen erkölcsi tekintet- 

ben – hajótörést szenvedtek; ennek következményei több- 

nyire új tartózkodási helyükre is elkíséri őket, és ott sem 

tudják magukat teljesen ezeknek hatása alól kivonni. 

Statisztikai adatokkal a morális tényezőknek a beván- 

dorláson keresztül való hatását kimutatni felette bajos vál- 

lalkozás lenne; e helyütt csak arról lehet szó, hogy a hely- 

zetet néhány számadattal illusztráljuk. 

A bevándorlóknak sok olyan személyes tulajdonsága, 

szenvedélye esik itt latba, amelyet ők maguk igyekeznek saját 

érdekükben legjobban leplezni, tehát azoknak felfedése, szám- 

szerű megállapításuk a legnagyobb nehézségekbe ütközik; 

már csak azért, mert ezek a tulajdonságok, ha ismertek is, 

nem mérhetők. 

Hogy a moralitás szempontjából jelentős megnyilatko- 

zások nagy befolyással vannak a bűnözés irányára és ará- 

nyára, régi idők óta tapasztalt tény. Ε helyütt itt főként az 

erkölcstelenségnek két legkimagaslóbb megnyilatkozásával, 

a prostitúciónak és az alkoholizmusnak a bevándorlók sorá- 

ban való megnyilatkozásával óhajtanánk számot vetni. 

2. A prostitúciónak kriminalaetologiai jelentőségét ma 

már senki sem vonja kétségbe. 

Tehát ha sikerülne annak a valószínűsítése, hogy a be- 

vándorlók sorában aránylag elég sok a prostitúció szolgála- 

tában álló egyén, úgy máris célt érnénk. 

A prostitúciónak a bevándorláson át való megnyilatko- 

zására pontos adatokat szolgáltatni, teljesen lehetetlen vállal- 
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kozás lenne; a helyzetet legfeljebb alkalmi statisztikákkal 

lehet illusztrálni. 

Parisban például 1908-ban 916, 1909-ben 970, 1910-ben 

804, 1911-ben pedig 1411 külföldi honos prostituáltat tartóz- 

tattak le.
1
 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban az 1911-1927. 

években
2
 a következő arányokban gátolták meg a partra- 

szállásban, illetve szállították el utóbb azokat az egyéneket, 

akik prostituáltak voltak vagy akiket prostituáltak tartottak 

el, vagy akik a prostitúciót előmozdították: 

 
 

1

 

Lásd ez adatokat: Schnitz, Hans, Das internationale Verbrecher-

 

tum und seine Bekämpfung, Köln, 1927, 12. old.

 

2

 

Az adatokra lásd: Annual Report of the Commissioner General

 

de Immigration to  the Secretary of Labor   for the Fiscal Year Ended
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Biztos, hogy a visszautasítottak, illetve az államterület- 

ről utólag elszállított egyének száma aránylag elég csekély. 

Ne felejtsük el, hogy ezek éppen csak azok, akiknél a 

kérdéses morális fogyatékosságot megállapítani sikerült. 

Ebből a számból következtethetünk arra, hogy a bevándorlók 

nagy tömegében milyen sokan lehetnek azok, akiknek ezen 

nehezen megállapítható morális fogyatékosság fennforgása 

ellenére mégis sikerül partraszállniok és ott maradniok. A 

beutazó egyéneknek még leggondosabb ellenőrzése sem tud 

«zen a bajon teljesen segíteni. 

A külföldieknek a prostitúcióban és a vele összefüggő 

üzelmekben való erős részvételére következtethetünk azok- 

ból a statisztikai adatokból is, amelyek a new-yorki éjjeli 

bíróságnak (Night court) 1908 november 15. napjától 1909 

március 15. napjáig való ügymenetére vonatkoznak; ezen 

időtartam alatt erkölcsi szempontból kifogásolható helyisé- 

gek és prostituáltak tartása miatt elítéltek összesen 2.093 

egyént;
3
 ebből a belföldön született 1.512, külföldi szüle- 

tésű pedig 581 egyén volt; a külföldiek tehát aránytalanul 

magas számban fordultak elő az elítéltek közt. Az elítélt 

külföldi születésűek az Északamerikai Egyesült-Államok te- 

rületére való legutolsó érkezésük évéül az alább közölt éve- 

ket jelölték meg; biztos, hogy a legtöbb elítélt törekvése az 

volt, hogy érkezésének időpontjául mentől korábbi évet 

jelöljön meg azért, mert tudatában volt annak, amennyiben 

három évnél hosszabb időtartam  óta még nem tartózkodik 

 

June 30, 1913, Washington, 1914, 108., 110-113. old., – ugyanaz 1914. évre. 

Washington, 1915, 108-111. old., – ugyanaz 1915. évre, Washington, 

1915, 128-131. old., – ugyanaz 1916. évre, Washington, 1916, 84., 86-89. 

old., – ugyanaz 1917. évre, Washington, 1917, 79-88. old., – ugyanaz 

1918. évre, Washington, 1918, 146-155 .old., – ugyanaz 1919. évre, Was- 

hington, 1919, 177-186. old., – ugyanaz 1920. évre, Washington, 1920, 

192-203. old., – ugyanaz 1921. évre, Washington, 1921, 113. és 123. old., 

- ugyanaz 1922. évre, Washington, 1922, 110. és 120. old., – ugyanaz 

1923. évre, Washington, 1923, 126. és 136. old., – ugyanaz 1924. évre, 

Washington, 1924, 124. és 135. old., – ugyanaz 1925. évre, Washington, 

1925, 152. és 160. old., – ugyanaz 1926. évre, Washington, 1926, 133. és 

142. old., – ugyanaz 1927. évre, Washington, 1927, 150. és 157. old. 
3 Lásd ezeket az adatokat: Reports of the Immigration Commission, 

37. köt., Washington, 1911, 62-64. old. 
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az államterületen, úgy onnan való elszállítására kerül a sor; 

az adatok a következők: 

 
 

A jelzett statisztikai forráshelyen is azt a megállapítást 

találjuk, hogy az ott feltüntetett esetek kis töredékét képezik 

a tényleg elkövetett deliktumoknak. Ebből azután megint 

következtetést vonhatunk arra, hogy milyen sok bevándorolt 

egyén vesz részt a prostitúcióval összefüggő üzelmekben. 

A prostitúció problémájának a kriminalitás szempontjá- 

ból való nagy jelentőségét főként az adja meg, hogy a pros- 

tituciós üzelmek közt számtalan alkalom nyílik bűncselek- 

mények elkövetésére, hogy azoktól az egyénektől, akik a 

prostitúcióval összefüggő üzelmekben vesznek részt, a bűnö- 

zésre való csábításokkal szemben nagyobb ellentállást nem 

igen várhatunk, tekintettel kisebb erkölcsi erejükre. A világ- 

városok rendőrségeinek irattárai erről meggyőző bizonyságot 

tesznek. 

A prostitúció problémájának a bevándorlás kérdésével 

való összefüggését a nagy bevándorlási államokban szám- 

talanszor – hivatalosan   is   –   megtárgyalták.   Az   Észak- 
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amerikai Egyesült-Államokban a bevándorlás problémájá- 

nak tanulmányozására a törvényhozás által kiküldött bizott- 

ság, az „Immigration Commission” is reámutat munkálatai- 

ban
4
 arra, hogy „a prostitúció problémája a bevándorlás kér- 

désével összefüggő legsajnálatosabb és legvérlázítóbb jelen- 

ség”. A kérdésnek a jelentőségét jellemzik a bevándorlási 

államokban a prostituáltakkal szemben felállított azon be- 

vándorlási tilalmak is, amelyekre alább (a IV. Kriminal- 

politikai részben) még ki fogunk térni. Az Északamerikai 

Egyesült-Államokban tett tapasztalatok arról számolnak be,  

hogy egyes európai államokból rendkívül sok prostituált és 

sok a prostitúció szolgálatában álló egyén vándorol be. 

Végül utalunk még arra is, hogy a prostitúció következ- 

ménye a nemi betegségek nagy elterjedése, ami szintén a 

kriminalitást emelő kriminalaetiologiai tényező. 

3. Az erkölcsiség szempontjából jelentős tényező közé 

sorolandó még az alkoholizmus is, amelynek a kriminalitás 

erkölcsi tényezői között talán egyik legnagyobb szerep jut. 

Több szempontból óhajtjuk a helyzetet számadatokkal 

megvilágítani. 

Az északamerikai törvényhozás a krónikus alkoholistá- 

kat a bevándorlásból kizárja; az Északamerikai Egyesült- 

Államokban a bevándorlástól visszatartott krónikus alko- 

holistákra vonatkozó statisztikai adatok a következők:
6
 

4 Reports of the Immigration Commission, 37. köt., Washington, 

1911, 57. old. – Lásd még e munkálat l. kötet (Washington, 1911.) 

30. oldalát is! 
5 Reports of the Immigration Commission, 1. köt. Washington, 1911, 

30. old. 
6 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 

the Secretary of Labor for the Fiscal Year ended June 30, 1917, Was- 

hington, 1917, 79-88. old., – ugyanaz 1918. évre, Washington, 1918, 

146-155. old., – ugyanaz 1919. évre, Washington, 1919, 177-186. old., – 

ugyanaz 1920. évre, Washington, 1920, 192-203. old., – ugyanaz 192L 

évre, Washington, 1921, 113-123. old., -ugyanaz 1922. évre, Washington, 

1922, 110-120. old., – ugyanaz 1923. évre, Washington, 1923, 126-136. 

old., – ugyanaz 1924. évre, Washington, 1924, 124-135. old., – ugyanaz 

1925. évre, Washington, 1925, 152-160. old., – ugyanaz 1926. évre, Was- 

hington, 1926, 133-142. old., – ugyanaz 1927. évre, Washington, 1927, 

150-157. old. 
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Kanadában az 1909 költségvetési évben összesen 27 be- 

vándorlót szállítottak el az államterületről, mert kitűnt kró- 

nikus alkoholista minőségük.
7
 

A bevándorlók nagy tömegében ezek kétségtelenül el- 

enyésző alacsony számok, mégis figyelemreméltók azért, mert 

egyrészt ritkán állapítható meg a bevándorlónak alkoholista 

mivolta, a legtöbbjük tehát kibújik az ellenőrzés alól, más- 

részt más adatok is támogatják azt a nézetet, hogy az alko- 

holizmus mint kriminalaetiologiai tényező hatékonnyá válik 

a bevándorláson keresztül. 

Ezt a nézetet támogatják a következő adatok is, amelyek 

az iszákosoknak a bűntettesek egyes csoportjaiban való szá- 

zalékát mutatják ki 1890-ben az Északamerikai Egyesült- 

Államokban:
8 

 
7 Report of the Immigration Commission, 40. köt. Washington, 

1911, 11. old. 
8 Report on Crime, Pauperism and Benevolence in the United Sta- 

tes at the Eleventh Census: 1890, Part. I.: Analysis, Washington, 1896, 

191. old. 
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Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a külföldön szüle- 

tett bűntettesek csoportjánál, valamint azoknál a belföldiek- 

nél, akiknek mindkét szülője külföldi, körülbelül 5-6%-kal 

több az iszákos, mint a belföldön született bűntettesek cso- 

portjában; ha azonban hozzávesszük azokat, akiknek szüle- 

tési helye ismeretlen és akiknek javarészét a külföldön szü- 

letettekhez sorolhatjuk, akkor a külföldön születetteknek 

százaléka alaposan emelkedik; amely tények mind az alko- 

holistáknak a bevándorlók soraiban való erős beszivárgásá- 

ról és a kriminalitásra gyakorolt hatásukról tesznek tanúságot. 

A külföldi születésűeknek az alkoholos kicsapongások- 

ban való fokozottabb részvétele kitűnik még abból is, hogy 

az Északamerikai Egyesült-Államokban a külföldi születésűt 

aránylag több izben ítélték el iszákosság miatt, mint a bel- 

földi születésűt (az arány 29.7 a 36.2-hez).
9
 

Végül a bevándorlóknak iszákosabb voltát mutatja az 

Északamerikai Egyesült-Államokban még az is, hogy a be- 

vándorlás tanulmányozására kiküldött bizottság (Immigra- 

tion Commission) által megfigyelt iszákosság miatt eljárás 

alá   vont   23.758   egyén   közül
10

   a   benszülötteknél   csak 

 

9 Prisoners and Juvenile Deliquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 45-46. old. 
10 Reports of the Immigration Commission, 1. köt., Washington, 

1911, 35. old. 
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18.2%, ellenben a külföldi születésűeknél 25.5% kezeltetett 

kórházban iszákosság miatt; a kórházakban iszákosság miatt 

kezelt bevándorlók javarésze Írországból, Skóciából, Angliá- 

ból és Németországból való volt, mind olyan országok, 

ahol az alkoholfogyasztás elég nagy; ezek új tartózkodási 

helyükön sem tudták magukat kivonni annak a szenvedély- 

nek hatalma alól, amelynek már hazájukban is rabjai 

voltak. 

Hogy a most felsorakoztatott morális fogyatékosságok, 

a prostitúció és az alkoholizmus áldozataivá lett bevándorlók 

mennyire veszélyeztetik a bevándorlási államok közviszo- 

nyait, igazolja az északamerikai törvényhozásoknak ama 

törekvése is, hogy az ilyen egyéneket a bevándorlásból 

kizárják. 

17. §. A háború és a forradalmak demoralizáló hatása. 

1. Az előbbi környezetben elsajátított szokások és tulaj- 

donságok is jelentősek problémánk szempontjából. Itt ezek 

közül a háború demoralizáló és durvító hatásával akarunk 

foglalkozni. 

Azok a tulajdonságok, amelyeket a katonákban szükség 

esetén kényszerintézkedések által is fejleszteni kellett azért, 

hogy a békés polgárból használható katona váljék, mint az 

elszántság, az ellenséges emberéletnek, sokszor pedig a 

milliárdokat érő jószágoknak hadműveleti célokból való kí- 

méletlen megsemmisítése, – mindezek távolról sem alkalma- 

sak arra, hogy főleg a kevésbbé művelt néposztályokban a 

polgári életbe való visszatérésre alkalmas világnézetet teremt- 

senek. Ezek a tulajdonságok sok esetben a garázdálkodásra 

való hajlamot ébresztik fel és az emberi természetnek eldur- 

vulását idézik elő, ami főleg az ember élete elleni deliktu- 

mok, a testi sértések és a hatósági személyek elleni erőszak 

bűncselekményeinek és hasonló deliktumoknak erős szapo- 

rodását vonja maga után.
1
 

1 Lásd ezekre: Exner, Franz, Krieg und Kriminalität in Österreich, 

Wien, 1927, – Hacker, Ervin, A világháború hatása a kriminalitásra, 

Pécs, 1925, – Juvenile Deliquency in Certain Countries at War, U. S. 

Departement of Labor: Children's Bureau kiadása, Washington, 1918. 
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Tehát, aki háborús eseményekben részt vett országokból 

vándorol ki, annál joggal lehet számolni ilyen törekvések 

fokozottabb megnyilatkozásával, mint a semleges államok 

kivándorló polgárainál. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokba az 1921-1927. 

években az európai hadviselt államokból kivándorlóknak a 

számáról a következő adatok tájékoztatnak:
2 

 
 

3 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 

the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1927, Was- 

hington. 1927, 192. old. 
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A hadviselt államokból jövő nagy tömegeknek eldurvító 

hatása, ha az a bevándorlóknak akár csak kis töredékében 

is nyilvánul meg, hatás nélkül alig maradhat; elkerülhetetlen, 

hogy ez a bevándorlási állam közállapotaiban vissza ne tükrö- 

ződjön, természetesen nem minden cselekménynél, hanem 

éppen csak az ú. n. erőszakos deliktumok egyes eseteiben, 

mint például az élet elleni deliktumoknál, az egyén elleni 

erőszaknál és a rablásnál; ezen deliktumok számában beállott 

változások tűnnek ki a következő táblázatból;
3
 a táblázat 

adatai, minthogy az csak a háborúban résztvett egyének kri- 

minalitásában beállott változásokat akarja feltüntetni, termé- 

szetesen csak a férfiakra, és csakis a külföldi születésű lakos- 

ságra vonatkozik. 

 

Az itt feltüntetett bűncselekményeknél a külföldi szüle- 

tésű fehér férfiak kriminalitása az 1910. évtől az 1923. évig 

ha nem is sokat, de mindamellett mégis emelkedést mutat; ezt 

az emelkedést talán magyarázza az a körülmény is, hogy az 

1910 és 1923 közt bevándorlók sorában a világháború részt- 

vevői eléggé képviselve voltak és a háború eldurvító hatása 

 

3 A táblázat bűnügyi statisztikai nyers adataira lásd: Prisoners and 

Juvenile Delinquents in the United States 1910, Washington, 1918, 123, 

old., – Prisoners 1923, Washington, 1926, 69. old., az itt felsorolt adatok 

csak az 1923. év első felében elkövetett bűncselekményekről adnak szá- 

mot; abban a feltevésben, hogy a második félév kriminalitása hasonló 

volt, az itt foglalt számokat megkétszerezve vettük. – A népszámlálási 

adatokra: Abstract of the Fourteenth Census of the United States 1920, 

Washington, 1923, 120. old.; e szerint a külföldi születésű fehér férfiak 

száma 1910-ben 7,523.788 – 1920-ban pedig   7,528.322   volt;   ez   utóbbi 

lévén az 1923. évhez legközelebbi népszámlálás, ezt kellet számításaink- 

nál kiindulási pontul   elfogadnunk. 
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a bevándorlók kriminalitásának fokozódásában érezhetővé 

vált. 

A jelenségről, a világháborúnak a bevándorlók sorában 

megnyilatkozott eldurvító hatásáról pontosabb adatokat szol- 

gáltatni alig lehet. A kriminalitás szövevényes társadalmi 

jelenség, melynek létrejötténél olyan sok tényező érezteti ha- 

tását, hogy a zavaró körülmények kikapcsolására és az egyes 

tényezők hatásának elkülönítetten való még csak megközelítő 

megbecsülésére is alig lehet reményünk. 

2. Ugyanazok a tételek, amelyeket a háborúknak krimi- 

nalaetiologiai hatására nézve megállapítani megkíséreltünk, 

lényegileg a forradalmakra vonatkozólag is fennállanak. 

Akik a legutóbbi években a világháborúval összefüggés- 

ben álló forradalmi események hatása alól kerültek ki, fő- 

ként a kisebb műveltségű és intelligenciájú egyének, törvény- 

tiszteletükben alig erősbödtek meg. A forradalmi események- 

kel összefüggő gyújtogatások, rablások és fosztogatások ée 

az ezekkel párosult az ember élete és testi épsége ellen irá- 

nyult bűncselekmények az illető jogterület kivándorlóiban 

hasonló demoralizáló hatást váltottak ki, mint a háborús 

események. 

Míg a háború hatása alatt bűnöző csak azért bűnözik, 

mert elhalványodtak benne az ellenmotívumok, amelyek őt 

a bűntől visszatarthatnák, addig a forradalmár a fennálló 

társadalmi rend ellen irányuló hajlamainál fogva tudatosan 

harcol ez ellen és igyekszik ezen törekvéseit minél szélesebb 

körben terjeszteni. 

Amint ezt a fenntebb
4
 közölt adatok igazolták, Svájcban 

aránylag talán legnagyobb az eltérés a honosok és a külföl- 

diek kriminalitása között. Köztudomású, hogy a Svájcba 

bevándorlók közt elég sok az olyan, akit a kivándorlásra 

politikai okok, hazájának jogi és társadalmi rendjével való 

elégedetlensége indított. Talán éppen ezzel a körülménnyel, 

t. i., hogy a Svájcban élő külföldi közt sok a nyughatatlan, 

forradalmi mozgalmakban való részvételre könnyebben hajló 

külföldi politikai kalandor, – magyarázható a külföldiek- 

nek ottani magas kriminalitása. 

4 Lásd a 31-37.  oldalt! 
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18. §. A bevándorlóknak a városokban való elhelyezkedése 

mint kriminalaetiologiai tényező. 

1. A bevándorlóknak a nagy városokban való tömeges 

elhelyezkedése a bevándorlási mozgalmaknak egyik leghát- 

rányosabb kísérő jelensége. A bevándorlóknak legnagyobb 

része, tekintettel az ottani jobb kereseti viszonyokra, a váro- 

sokban helyeződik el, aminek következményét a bevándorlók 

kriminaJitásában is látjuk, mert hiszen régi idő óta tapasz- 

talati jelenség az, hogy a város és a vidék – eltérő gazdasági, 

kulturális és erkölcsi arculatának megfelelően – a bűnözés- 

ben is eltérő képet mutat; az összehasonlítások mindenütt a 

városoknak magasabb kriminalitásáról tesznek tanúságot. 

A bevándorlási mozgalmak egyik kriminalaetiologiai ha- 

tása tehát az, hogy a bűnözésre amúgy is hajlamosabb be- 

vándorlók nagyobb része a városokban helyezkedik el és 

ennek folytán a bevándorló elemen a városi életnek a krimi- 

nalitás méreteire való hátrányos befolyása erősebben jelent- 

kezik. 

Feladatunk mindenekelőtt az, hogy a lakosságnak a vá- 

rosok és a vidék között való megoszlását vegyük általános- 

ságban szemügyre, azután majd megkíséreljük annak meg- 

állapítását, hogy a bevándorlók az általános aránynál na- 

gyobb mértékben helyeződnek el a városokban, aminek azu- 

tán logikus következménye, hogy a bevándorlási mozgalmak 

hatásaképpen a városi nagyobb kriminalitást a bevándorlók 

még különösen növelik. 

2. Néhány fontosabb kultúrállamban a lakosságnak a 

városok és a vidék közti megoszlása a következő képet 

mutatja. 

Svájcban az 1900. évi népszámlálás adatai szerint
1
 az 

országban jelenlevő egész lakosságnak a város és a vidék 

közti megoszlása a következő volt; az adatokhoz nyomban 

hozzáiktatjuk a külföldieknek megoszlására vonatkozó ada- 

tokat is: 

1 Resultats statistiques du recensement fédérales de la population 

du 1. Décembre 1910, I. köt., Berne, 1917, 46.* old. 
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Ezek az adatok mutatják, hogy a külföldiek elhelyezke- 

désük során mennyire a nagyobb gócpontok, a városok felé 

törekednek. 

Franciaországban a lakosság a városok és a vidék közt 

a következően oszlott meg:
2 

 
 

Belgiumban a megoszlás a következő volt:
3

 
2

 

Compte général de l'administration de la justice criminelle pen-

 
dant l'année 1900, Paris, 1902, XXIX. old.,

 

–

 

Résultats statistiques du

 
recensement général de la population effectué le 6

 

mars 1021, I. kötet:

 
Introduction, Paris,  1923, 59. old.

 

3

 

Statistique de la Belgique: Population: Recensement général du

 
31 Décembre 1920, II. VM., Bruxelles, 1925, 187. old.
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Angliában és Walesben   a   lakosságnak   a   városok és a 

vidék közti megoszlása a következő volt:* 

 
 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban a megoszlás a

 városok és a vidék lakossága közt a következő volt:
5

 

 
 

Kanadában a lakosságnak a városok és a vidék közti

 

megoszlása a következő volt:
5

 
4

 

Census of England and Wales, 1921, Preliminary Report, London,

 

1921, XII. old.

 

5

 

Abstract  of  the  Fourteenth  Census  of  the  United  States  1920,

 

Washington, 1923. 75. old.

 

8

 

Sixth Census of Canada, Bulletin X, 1921, 6. old.

 



133 

 

 
 

A városok és a vidék lakosságának a megoszlására nézve 

ez adatokból a tanulság az, hogy általánosságban az embe- 

reknek nagyobb része lakik vidéken, mint városban. 

3. Ezzel szemben teljesen elütő képet mutat a beván- 

dorlóknak a városokban és a vidéken való elhelyezkedése. 

Az Északamerikai Egyesült-Államok 1923. évi hivatalos 

bűnügyi statisztikája is megállapítja,
7
 hogy a városok lakos- 

ságában a külföldi születésűek tetemesen magasabb százalék- 

kal vannak képviselve, mint a belföldön születettek. 

SUTHERLAND
8
 pedig reámutat arra a tényre, hogy míg 

Európában a legjelentősebb városokban a külföldi születé- 

sűek csak 1.6%-kal vannak képviselve, addig az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokban a külföldi születésűeknek a 

városok lakosságában való részesedése 30-40%; sőt 1920-ban 

a 100.000 vagy több lakossal bíró városokban a bennszülött 

szülőktől származó fehérek csak 36%-ot tettek ki. 

Ezt az állítást megerősítik az Északamerikai Egyesült- 

Államokban és Kanadában, a két legfontosabb bevándorlási 

területen gyűjtött statisztikai adatok is. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban a külföldi szü- 

letésüeknek, a bevándorlóknak a városokban és a vidéken 

való elhelyezkedése az 1900. évben a következő megoszlást 

mutatta:
9
 

7 Prisoners 1923, Washington, 1926, 59. old. 
8 Sutherland, Criminology, Philadelphia, 1924,  132. old. 
9 Reports of the Immigration Commission, 1. köt., Washington, 1911, 

139-140. old. 
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Az 1920. évi népszámlálás adatai pedig a következő ké- 

pet adják:
10 

 
 

10 Abstract of the Foprteenth Census of the United States 1920, 

Washington, 1923, 118-119. old. 
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A kenyérkereső férfiaknak a városok és a vidék közti 

megoszlása az 1900. évi népszámlálás adatai szerint pedig a 

következő volt:
11 

 
 

A külföldi születésű fehéreknek a városok felé törekvése

 

itt nyilvánvalóvá lesz.

 

Hasonló képet nyerünk akkor is, ha a bevándorlóknak

 

előbbi hazáját vesszük kiindulási pontul. Északamerikában

 

1910-ben a kivándorlási állam szerint csoportosítva, a beván-

 

dorlók közül 2500 lakosságnál nagyobb népességű városok-

 

ban helyezkedett el:
12

 

az Ausztriából  bevándorlók   közül………………………

 

72.4%

 

Kanada  (angol)    

 

.............................................................

  

69.3%

 

Kanada  (francia)    

 

...........................................................

  

81.3%

 

Dánia    

 

..............................................................................

 

48.3%

 

Anglia és Wales

 

.................................................................

  

72.0%

 

11

 

Reports of the Immigration Commission, 28. köt, Washington,

 

1911, 19. old.

 

12

 

Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910,

 

Washington,  1918,  128. old.
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Vagyis aránytalanul többen keresnek boldogulást a váro- 

sokban és pedig legnagyobb részt éppen azok, akiknek a 

kriminalitása a legnagyobb, mint például az irek; viszont 

kevesen helyeződnek el városban a dánok közül, amivel 

azután sokan alacsony kriminalitásukat is magyarázzák. 

Ezek az adatok mind arról tesznek tanúságot, hogy az 

Északamerikai Egyesült-Államokban a külföldiek jóval na- 

gyobb mértékben helyeződnek el a városokban, mint a ben- 

szülött lakosság. 

Végül Kanadában a bevándorlóknak a városokban és 

vidéken való elhelyezkedése a következő megoszlást mu- 

tatja:
13 

 

Az adatokhoz hozzáfűzendő az, hogy a városokban és a 

vidéken való elhelyezkedés közt mutatkozó, az előbbi ered- 

ményeknél kisebb eltérést az a körülmény  idézi elő, hogy 

 

13 Sixth Census of Canada, 1921, Bulletin XVI., 49. old. 
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Kanada elsősorban mezőgazdasági állam lévén, a beván- 

dorlók nagy részben ezen foglalkozási ágból kerülnek ki és 

következésképpen nagy számban a vidéken helyezkednek 

el, főként a nem Nagy-Britanniából való bevándorlók, mert 

az ipari jellegű Nagy-Britannia aránylag még a legtöbb ipari 

foglalkozású bevándorlót adja. 

A külföldi születésűekre és a bevándorlókra vonatkozó- 

lag a most felsorakoztatott adatokból tehát végeredményben 

levonhatjuk azt a konklúziót, hogy nagyobb részük inkább 

városokban, és kisebb részük a vidéken helyeződik el. Jóval 

nagyobb részben találkozunk velük a városokban, mint az 

illető belföldi születésű lakossággal. Ez kitűnik azon adatok 

összehasonlításából, amelyeket fentebb a lakosságnak a 

városok és a vidék közti általános megoszlására, illetve utóbb 

a bevándorlóknak hasonló megoszlására nézve felhoztunk. 

4. Ha már mostan a bevándorlóknak a városokban na- 

gyobb mértékben való elhelyezkedésének tényéből a krimi- 

nalaetiologiai konklúziót akarjuk levonni, úgy mindenek- 

előtt a következőkre kell reámutatnunk. 

Utaltunk arra a régi tapasztalati tényre, hogy a váro- 

sokban mindenkor nagyobb a kriminalitás, mint a vidéken. 

A kísértések és a bűncselekmények elkövetésére való alkal- 

mak a városokban mindenkor jóval nagyobb számban kínál- 

koznak, mint a vidéken. Magyarázza ezt az eltérést az a tár- 

sadalmi feszültség a társadalmi osztályok közt, amely a vá- 

rosokban nagyobb mértékben jelentkezik; ezenfelül a váro- 

sokban nehezebb a létért folytatott küzdelem is. A városi 

életnek fokozott munkája és lázas sietsége pedig az egyén- 

ben a csábításokkal szemben való ellenállási képességet is 

csökkenti; a városi bérkaszárnyákban való összezsúfoltság 

is csak növeli az emberek közti súrlódási felületet és köz- 

vetve a városi kriminalitást; a városoknak fejlettebb gazda- 

sági élete pedig vagyon elleni bűncselekmények elkövetésére 

nyújt bő alkalmat, az ott felhalmozott rengeteg ingó vagyon 

ilyenekre magától kínálkozik. Míg a vidéken keresni kell a 

bűnözésre való alkalmakat, addig a városokban ezek önként 

kínálkoznak. 

A statisztikai adatgyűjtések is arról tesznek tanúságot, 

hogy  nemcsak  a bennszülött  lakosságnak,  de  a  külföldről 
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származó, bevándorolt egyéneknek a kriminalitása is – 

utóbbiaknál még fokozottabb mértékben – nagyobb a váro- 

sokban. 

Franciaországban a megoszlás a városok és a vidék kri- 

minalitása közt a következő volt:
14 

 
 

Az adatok a városok kriminalitásának erős emelkedésé- 

ről tesznek tanúságot. 

Belgiumban az 1905-1909. évek átlagában 100.000 

lakosra eső bűnözők száma így alakult:
15 

 
 

14 Lásd: Levasseur E. ,La Population française, IL köt., Paris, 1891, 

455. old.; – Compte général de l'administration de la justice criminelle 

pendant l'année 1900, Paris, 1902, XIX. old.; – ugyanaz 1910. évre, Paris, 

1912,   XII. old; – ugyanaz 1911. évre, Paris, 1913, IX. old. 
15 Jacquait, Camille, La criminalité belge 1868-1909, Louvain, 

1912, 88. old. 
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Vagyis itt is rendkívül pregnánsan jelentkezik a váro- 

sokban lakó  egyéneknek fokozottabb  kriminalitása. 

Svédországban még sokkal kirívóbb az aránytalanság 

a városok és a vidék kriminalitása közt. Az 1921-25. évek 

adatai e tárgyban a következők:
16 

 
 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban a rendelkezésre 

álló adatok szintén a városi életnek a kriminalitást erősen 

fokozó hatását mutatják. Ezek az 1910. évre vonatkozó ada- 

tok a következők:
17

 

A táblázatot lásd a következő oldalon. 

Az összeállítás – kevés kivétellel – arról tesz tanúságot, 

hogy ott, ahol a lakosság nagyobb mértékben a városokban 

lakik, nagyobb a kriminalitása. 

A városoknak és a vidéknek a külföldiek kriminalitá- 

sára való hatása még azáltal is jelentkezik, hogy a városok- 

ban sokkal több az alkalom egyes rendészeti kihágások, mint 

például a rendzavarások és – az Északamerikai Egyesült- 

Államokban – az alkoholtörvények ellen irányuló kihágá- 

sok elkövetésére. 

18 Brottsligheten aren 1923-1925 av statistika centralbyran, Stock- 

holm, 1927, Résumé, VI. old. 
17 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 108. és 110. old. 
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Az Északamerikai Egyesült-Államok hivatalos bűnügyi 

statisztikája
18

 éppen azzal a körülménnyel, hogy az írek kö- 

zül 84-7% lakik városokban, magyarázza ezeknek rendkívül 

magas kriminalitását; bár viszont több más nemzetiségre, 

például a mexikóiakra, ez az érvelés nem áll, mert annak 

ellenére, hogy közülük rendkívül kevesen laknak városok- 

ban, kriminalitásuk rendkívül nagy; főként talán hevesebb 

vérmérsékletük magyarázza ezt a jelenséget. 

Továbbá ugyancsak a városi életnek a kriminalitást 

fokozó hatásával hozzák összefüggésbe azt a tényt, hogy a 

külföldi szülőktől származó fiatalkorúaknak a kriminalitása 

is jóval nagyobb. Amint reámutattunk, a bevándorlóknak na- 

gyobb része városokban telepedik le; minthogy a városoknak 

rossz hatása a fiatalkorúakkal szemben különösen érvé- 

nyesül, ezzel a ténnyel magyarázza az északamerikai hivata- 

 

19 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 128. és 138. old. 
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los statisztika
19

 a külföldi szülőktől származó fiatalkorúak- 

nak magasabb bűnözési arányát, mely a fehér lakosságnál 

100.000 lélekre viszonyítva a külföldi szülőktől származó 

fiatalkorúaknál 269.9, a bennszülött származásúaknál ellen- 

ben csak 130 volt. 

5. Azok, akik a bevándorlásnak a kriminalitásra gyako- 

rolt hatásával foglalkoztak, majdnem egyetértően megálla- 

podnak abban, hogy a városi életnek a hatása ezen a téren 

erősen érvényesül. 

Hogy csak néhányat idézzünk, COMMONS,
20

 GILLIN,
21 

KELSEY
22

 és WILLCOX
23

 mind a bevándorlók magasabb krimi- 

nalitásának egyik okát abban látják, hogy a városokban na- 

gyobb mértékben való elhelyezkedésük következtében a vá- 

rosi élet mint kriminalaetiologiailag hátrányos tényező, mint 

a kriminalitást fokozó faktor náluk erősen jelentkezik. A 

fiatalkorúaknak kriminalitását azután még csak fokozza az 

a tény, hogy míg a vidéken felügyeletük könnyű, addig a 

városokban nemcsak felügyeletük gyengül, hanem a városi 

élet számtalan csábításainak inkább ki vannak téve. 

Téves volna azt hinni, hogy a vidék lakosságának erköl- 

csisége talán erősebb alapokon nyugodna. A városoknak szám- 

talan bűnözési alkalma és bűnre való csábítása okozza azt, 

hogy a városi lakosság kriminalitása nagyobb. Amellett az a 

sok selejtes elem, amely a vidéken boldogulni már nem tud, 

a városokban gyülemlik össze és a kínálkozó alkalmakat 

bűncselekmények elkövetésére használja fel. Azután a váro- 

 

19 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910. 

Washington,  1918,  194. old. 
20 Commons, John R., Races and Immigrants in America, New- 

York, 1907, 170-171. old. 
21 Gillin, John Lewis, Criminology and Penology, London, 1927, 

71. és 200. old. 
22 Kelsey, Carl, Immigration and Crime, Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, 1926. évi májusi kötetben, 

170. old. 
23 Facts About Immigration, Report of the Proceedings of Confe- 

rences on Immigration held in New-York City, September 24 and De- 

cember 12, 1906, by the Immigration Departement of the National Civic 

Federation, New-York,  1907, 57. old. 
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sokban összehasonlíthatatlanul erősebben jelentkező össze- 

zsúfoltság is sok súrlódási felületet nyújt és bűncselekmények 

elkövetésére ád alkalmat. 

19. §. A külföldön való születés hatása. 

1. A bevándorlásnak a kriminalitásra való egyik érdekes 

hatása a bevándorlóknak a külföldről magukkal hozott sajá- 

tosságaikban, illetve gyermekeikben is jelentkezik. 

Amerikában, főként az Északamerikai Egyesült-Államok- 

ban, ahol a problémát beható megfigyelések tárgyává tették, 

a bevándorlásnak ezen hatása tekintetében a vélemények 

felette eltérők. Míg az egyik tábor, például KELSEY,
1
 HALL,

2 

azon véleményen van, hogy a bevándorlásnak kriminal- 

aetiologiai hatása leginkább a bevándorlók második generá- 

ciójában, gyermekeikben válik érezhetővé, – addig a másik 

párt, például SLESZYNSKI,
3
 SUTHERLAND,

4
 viszont arra az ered- 

ményre jut, hogy a bevándorlók gyermekei már teljesen ame- 

rikaiak, vagyis hogy a bevándorlás e téren kriminalaetiologiai 

kihatással nincsen. 

A probléma feletti vita nincsen még teljesen lezárva, 

mégis – elsősorban a távolabbálló és következésképpen 

objektívebb megfigyelők is, például JOHNSON,
5
 MAYR,

6
 – 

általában azon a véleményen vanak, hogy a bennszülöttekkel 

szemben a bevándorlóknak második generációja is még 

eltérést mutat kriminalitásában, tehát a bevándorlásnak 

kriminalaetiologiai hatása ezen a téren is érvényesül. 

1 Kelsey, Carl, Immigration and Crime, Annals of the American 

Academy  of Political and Social Science, 1926 májusi kötet,  174.  old. 
2 Hall, Prescott F. felszólalását lásd: Facts About Immigration, 

Report of the Proceedings of Conferences on Immigration held in New- 

York City, September 24 and December 12, 1906, by the Immigration 

Departement of the National Civic Federation, New-York, 1907, 32-33. 

oldal. 
3 Sleszynski, Thaddeus, The Second Generation of Immigrants in 

the Assimilative Process, Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, 1921 januári kötet, 156. old. 
4 Sutherland, Criminology, Philadelphia, 1924, 101. old. 
5 Johnson, A History of Emigration, London, 1913, 273. old. 
6 Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre, III. kötet, Tübingen, 1917, 

855. old. 
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A tapasztalat az, hogy különbséget kell tennünk a beván- 

dorlók saját és gyermekeik kriminalitása közt és hogy a be- 

vándorlók kriminalitásától eltérő jellegzetességekkel bír a 

bevándorlók gyermekeinek, tehát a bevándorlók második 

generációjának a kriminalitása, mely már sok tekintetben 

közeledik a bennszülöttek bűnözési arányához és irányához. 

A megtárgyalandó problémákat ketté kell választanunk 

és külön kell foglalkoznunk a külföldi születésű bevándorlók- 

nak kriminalitásával, külön a külföldi származású bevándor- 

lók gyermekeinek bűnözésével. 

A bevándorlók gyermekei kriminalitásának megtárgya- 

lásánál közelálló kérdés az átöröklés prolémája; már most 

jelezzük azonban, hogy az átöröklés problémájára kitérni 

nem óhajtunk főként azért, mert az átöröklés kérdéseit meg- 

közelítőleg sem látjuk eldöntve és mert e téren a tudományo- 

san megalapozott megoldások teljesen hiányoznak. 

2. Első feladatunk tehát az lesz, hogy a bevándorlók kül- 

földi születéséből eredő sajátosságok kihatását tárgyaljuk meg. 

A külföldi származásnak a bevándorlók kriminalitására 

gyakorolt hatása tekintetében, úgy mint a bevándorlás krimi- 

nalaetiologiai hatására általában, főként az Északamerikai 

Egyesült-Államokban történtek adatgyűjtések. A legutóbbi 

évtizedekben ilyen adatgyűjtéseket 1890, 1904, 1910 és 1923 

«vekben végeztek. 

Az 1890. évi adatgyűjtések e tekintetben azokról a tapasz- 

talatokról számolnak be, amelyek a külföldi születésűek és 

bennszülöttek kriminalitásának következő százalékos meg- 

oszlását és egymástól való eltérését mutatják be:
7
 

A  táblázatot lásd a következő oldalon. 

Míg a fehér külföldi születésűeknek részesedése az elítél- 

tek közt 19-35% volt, addig az összlakosságban való részesedé- 

sük jóval kisebb, csak 14.1 % volt; ezzel szemben az országban 

 

7 Report on Crime, Pauperism and Benevolence in the United Sta- 

tes at the Eleventh Census: 1890, I. rész: Analysis, Washington, 1896, 

142. old. – A lakosság megoszlására vonatkozó adatokat lásd: Abstract 

of the Fourteenth Census of the United States 1920, Washington, 1923. 

95-97. old. 

■-3 
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született fehéreknek a kriminalitásban való részesedése csak 

49Ί6% volt, jóval kevesebb, mint az összlakosságban elfoglalt 

részük, amely 73*4%  volt. 

A különféle államterületekről az Északamerikai Egyesült- 

Államokba érkező bevándorlóknak egymástól eltérő 1890, évi 

kriminalitását pedig a következő adatok tükröztetik vissza:
8
 

A  táblázatot lásd a  következő oldalon. 

A legmagasabb bűnözési arányt a görögök és mexikóiak 

mutatták; születési országuknak primitívebb viszonyai új 

hazájukban, kivándorlásuk után is éreztették hatásukat. 

Jóval gazdagabbak azok az adatok, amelyek az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokban az 1904. évi adatgyűjtés ered- 

ményeként jelentkeznek. Ezek szintén nemcsak a külföldi 

születésűeknek általában eltérő kriminalitását mutatják ki, 

hanem emellett a különféle országokból jövő bevándorlóknak 

egymástól eltérő kriminalitását is illusztrálják. 

8 Report on Crime, Pauperism and Benevolence in the United States 

at the Eleventh Census: 1890, Part. I.: Analysis, Washington, 1896, 145. 

old. 
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A külföldi és belföldi származásúak eltérő kriminalitását 
általánosságban a következő adatok mutatják be:

9 

 

9

 

Prisoners and  Juvenile  Delinquents  in  Institutions   1904,  Was-

 
hington,  1907, 38. old. 

 

–

 

A lakosság megoszlására vonatkozó adatokat
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Itt is az országban születettek a kriminalitásból jóval ki- 

sebb részt vesznek ki, mint amilyen a lakosságban elfoglalt 

részük és viszont a külföldi születésűeknek a lakosságban való 

részesedése jóval kisebb, mint kriminalitásuk. 

A bennszülött és külföldi születésűek kriminalitásának 

a súlyosabb bűncselekmények közti megoszlásáról pedig a 

következő adatok tájékoztatnak bennünket:
10 

 
 

A különféle külföldi területekről származóknak egymás- 

közt eltérő bűnözési arányát a következő két táblázat tünteti 

fel
11

 és ád alkalmat további következtetésekre. 

A  táblázatot lásd a  következő oldalon. 

Az adatok arról tesznek tanúságot, hogy a lakosságban 

való részesedésük százalékánál jóval nagyobb részt vesznek ki 

a bűnözésből az osztrákok, olaszok, mexikóiak, lengyelek és 

oroszok. A régi haza és az új tartózkodási hely eltérő beren- 

dezései emellett kulturális, de főként talán vérmérsékleti 

tényezők éreztetik e téren hatásukat. 

Bár kevesebb államterület szülöttjeire, de az egyes bűn- 

cselekményi csoportokra nézve mutatja be ezeket az eltéré- 

 

lásd: Abstract of the Fourteenth Census of the United States 1920, Was- 

hington, 1923, 95-97. old. 

10 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 40. old. 

11 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 44. old. 
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seket    a   következő   táblázat,

12
    amely   az    Északamerikai 

Egyesült Államokban az 1904. évben elítéltekre vonatkozik. 

A táblázatot lásd a következő oldalon. 

Az egyes bűncselekményi csoportokat véve figyelembe, 

mindenekelőtt azt látjuk, hogy a vagyon elleni bűncselek- 

ményeket kivéve, minden más csoportban a külföldön szüle- 

tettek kriminalitása az átlagon felül mozog; hogy a vagyon 

elleni bűncselekményekből az átlagnál valamivel kisebb részt 

vesznek csak ki, ezt magyarázza az a tény, hogy a bevándor- 

lóknak a gazdasági életbe való bekapcsolódása és az abban 

való részvételük csak hosszabb   idő   múlva   következik   be, 

 

12 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904. Washing- 

ton,  1907, 45. old. 
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következésképpen náluk részben elesnek az ezzel kapcsola- 

tosan elkövethető bűncselekmények is. Az egyes bűncselek- 

ményi csoportok között a társadalomellenes bűncselekmé- 

nyeknél az átlagot jóval meghaladja az irek, az angolok és 

walesiek és skótok kriminalitása, – a szemérem elleni bűn- 

cselekményeket illetően pedig a kanadaiak bűnözése, – a sze- 

mély elleni bűncselekményeket illetőleg az olaszok, lengyelek, 
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osztrákok és oroszok bűnözése, – a vagyon elleni bűncselek- 

ményeknél pedig főként a mexikóiak, lengyelek és oroszok 

kriminalitása haladja meg az átlagot; amely jelenséget 

a vagyon elleni bűncselekményeknél főként gazdasági ténye- 

zők, a személy elleni deliktumoknál vérmérsékleti és művelt- 

ségi, végül a többi csoportnál pedig műveltségi tényezők és 

az a körülmény magyaráz, hogy az illetők fegyelmezetleneb- 

bek; ezen körülmények hatása a külföldi származás folyo- 

mányát képezi. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban végzett másik 

adatgyűjtés az 1910. évre vonatkozik. Az adatokat kétféle 

módon csoportosították,
13

 az első táblázat a belföldön, illetve 

a külföldön születetteknek egymástól való elkülönítésből 

indul ki, a második táblázat pedig ezt a csoportosítást még 

továbbfejleszti annyiban, hogy még a fehér és színes lakosság 

kriminalitását is elkülöníti. 

 

 
 

Az elítéltek közt elég sok olyan fordul elő, akinek szüle- 

tési helye ismeretlen; ezt a körülményt talán az elítélteknek 

az a törekvése magyarázza, hogy a külföldiek származásukat 

13 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 106. old. Ennek a táblázatnak a százalékos meg- 

oszlásra vonatkozó adatai eltérnek a fentebb a 47. oldalon közreadott 

hasontárgyú táblázattól, mert az utóbbinál az ismeretlen helyen született 

bűntettesek teljesen figyelmen kívül hagyattak, ellenben a most itt le- 

közölt táblázaton az ismeretlen helyen születettek a bűntettesek közt 

szerepelnek, 1030, illetve 1.1%-kal; viszont a lakosságban az ő számuk 

a hivatalos statisztikában az országban születettekhez adatott hozzá és 

így ott kiestek. Lásd erre az e jegyzetben idézett kiadmány 106. oldalát, 

a 103. és 104. sz. táblázatnál levő jegyzetet! 
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lehetőleg titkolni törekednek, nehogy külföldi származásuk 

kitűnvén, elítéltetésük miatt az országból való eltávolításnak 

tegyék ki magukat; tehát ez a csoport, vagy legalább is annak 

tetemes része bízvást a külföldön születettekhez számítható 

hozzá; így a külföldi születésűeknek kriminalitása a valóság- 

ban nagyobb, mint amint ezt a számadatok feltüntetik. 

A másik táblázat
14

 a következő megállapításokról nyújt 

tájékoztatást: 

 

 
 

Ezekből az adatokból is kitűnik, hogy az országban szü- 

letettek kriminalitása jóval alatta marad annak, amit a kül- 

földről származók mutatnak fel. 

Egy másik, részletesebb kimutatás ad számot a külföldön 

született fehérbőrű szabadságvesztésbüntetésre elítéltek és 

fiatalkorú bűntevőknek 1910. évi kriminalitásáról, azt szár- 

mazási ország és fontosabb bűncselekmények szerint elkülö- 

nítve; a számadatok mindenütt 100.000 lélek kriminalitására 

vonatkoznak:
15

 

14 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 106. old. Lásd a százalékos megoszlásban való számí- 

tási eltérésekre a  149. old. jegyzetét! 
15 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 131. old. A belföldön születettek kriminalitására vo- 

natkozó adatokat lásd ugyanott 112. old. 
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A mutatkozó különbségek kétségtelenül a bevándorlók 

nemzeti vonásainak és viszonyaiknak következményét képe- 

zik, viszont téves volna arra a következtetésre jutni, hogy 

egyes nemzetek képviselőinek nagyobb kriminalitásából az 

illetők erősebb bűnözési tendenciájára lehetne teljes határo- 

zottsággal következtetni; számtalan személyi körülmény és 

tulajdonság, valamint környezeti körülmény egymástól nehe- 

zen elválasztható hatása jelentkezik együttesen. A lényegesebb 

eltérések közül reámutatunk arra, hogy az ember élete és 

testi épsége ellen irányuló deliktumoknál – hevesebb vér- 

mérsékletüknek következményeképpen – főként az olaszok 

és mexikóiak fokozottabb bűnözése tűnik ki, azután a köz- 

rendészeti deliktumok (botrányt okozó magaviselet) terén 

ugyancsak a mexikóiak nagyobb bűnözését látjuk, amit 

talán fegyelmezetlenségük magyaráz. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban végzett harmadik 

fontosabb ilyen tárgyú, 1923. évi adatgyűjtés eredményeit 

általánosságban fentebb
16

 már ismertettük. Ezeket az adatokat 

kiegészítjük a következőkkel, amelyek az 1923. január 1. nap- 

jától június 30. napjáig a fehérbőrű bevándorlók által elkö- 

vetett bűncselekményekre vonatkoznak és azokat – mindig 

a megfelelő kategória – 100.000 egyénére viszonyítva mutat- 

ják be:
17

 

A táblázatot lásd a  következő oldalon. 

A külföldön születettek magasabb kriminalitása itt is a 

legtöbb bűncselekménynél megállapítható, éppen csak néhány 

vagyon elleni deliktumoknál marad az csekély mértékkel az 

országos átlagon alul, amit magyaráznak azok a világháború- 

val kapcsolatos körülmények és tényezők, amelyekre fentebb
18

 

már reámutattunk. 

A külföldi származású, bevándorolt egyéneknek a bel- 

földiekétől eltérő kriminalitásánál tapasztalati tény, amire 

az   Északamerikai    Egyesült-Államok    1904.   évi   hivatalos 

 

16 Lásd 48. old. 
17 Prisoners 1923, Washington, 1926, 100. old.; az összlakosságra vo- 

natkozó adatokra lásd ugyanezen kiadmány 43. oldalát! 
l8 Lásd 48-49. old. 
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bűnügyi statisztikája is reámutat,
19

 az, hogy a külföldiek 

magasabb kriminalitása inkább a kisebb jelentőségű delik- 

tumok terén jelentkezik. 

Sajnos, más államban a külföldi származásnak a krimi- 

nalitás terén való hatására nézve alig gyűjtöttek adatokat. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban élő sok millió kül- 

földi születésű és a bevándorlás problémájának nagy jelen- 

tősége tette ott aktuálissá és égetővé a problémát. 

Annak a jelenségnek, hogy a külföldi származás a beván- 

dorlóknak kriminalitására hatást gyakorol, főokát abban kell 

keresnünk, hogy hiányzik náluk az összetartozandóság érzete. 

A közös származás, az ugyanolyan viszonyok közt való nevel- 

kedés, a közös hazának a hiánya a jogi életben, tehát a krimi- 

nalitás terén is érezteti következményeit. 

3. A külföldi származással összefüggő másik probléma az,, 

hogy ennek hatása mennyiben válik érezhetővé a második 

generációban, milyen kriminlaetiologiai hatást gyakorol a 

külföldi szülőktől való származás. 

A jelen szakaszban – egyéb adatokkal összefüggésben - 

már reámutattunk néhány olyan statisztikai megállapításra, 

amely a külföldi származásnak, a külföldi szülőktől való 

leszármazásnak kriminalaetiologiai hátrányos befolyását 

illusztrálja. Ezeket a megállapításokat a következő adatok 

egészítik ki. 

Ezen a téren is az Északamerikai Egyesült-Államokban 

találunk statisztikai adatgyűjtéseket, főként az 1904. és 1910. 

évekből. 

Már eleve reámutattunk arra a tapasztalati tényre, hogy 

a második generáció eltérő, nagyobb kriminalitása főként 

a fiatalkorúaknál, a külföldi származású szülőktől belföldön 

született fiatalkorúaknál észlelhető, amint ez az 1910. évből 

való adatokból tűnik ki különösen. 

Az 1904. évi adatgyűjtés főeredményét a következő táb- 

lázat mutatja be,
20

 amely ama a belföldön született fehér 

elítéltekre vonatkozik, akiknek szülei ismert helyen születtek. 

19 Prisoners and Juvenile Deliquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 44. old. 
20 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 41. old. 
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Ezek az adatok azt mutatják, hogy míg az összlakosság- 

ban a külföldi születésűek százaléka csak 18.8, addig a bűn- 

tevők közt azoknak a százaléka, akiknek szülei külföldi szü- 

letésűek, összesen (29.8 és 69) 36.7, vagyis majdnem kétszerese. 

A külföldi származású szülőktől származók tehát nagyobb 

arányban vannak képviselve a bűntevők közt, mint az össz- 

lakosságban. Egyes részállamokra vonatkozó adatok nagyobb 

eltéréseket mutatnak. Például Massachusetts államban 1920- 

ban míg 100.000 a belföldön született és ugyanilyen szülőktől 

származó fehér egyénre 120, – 100.000 a belföldön született 

és belföldi és külföldi születésű vagy kizárólagosan külföldi 

születésű szülőktől származó fehér egyénre 226, addig 100.000 

külföldi születésű fehér egyénre 143 elítélés esett
21

 és másutt 

is a külföldi szülőktől származók kriminalitása általában 

a lakosságban elfoglalt részüket meghaladta, így különösen 

a déli központi és az Atlanti-Oceán melletti északi fekvésű 

államokban (South Central és North Atlantic division).
22

 

Az 1910. évi hasonló tárgyú adatok közül különösen figye- 

lemreméltó az, amely a fiatalkorú bűntettesek kriminalitására 

vonatkozik
23

 és a külföldi származású szülőktől származó fehér 

 

21 Sutherland, Criminology, Philadelphia,  1924,  100. old. 
22 Prisoners and Juvenile Deliquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 42. old. 
23 Prisoners   and   Juvenile   Deliquents in  the  United States   1910, 

Washington, 1918, 191. old. 
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10-17 éves és az országban született fiatalkorúaknak maga- 

sabb kriminalitását mutatja be. 

 
 

Az összes bűntevőkre, úgy a fiatalkorú, valamint a fel- 

nőtt, fehérbőrű, az országban született bűntettesekre nézve 

1910-ben gyűjtött adatok pedig a következő eredményt mu- 

ta ják:
24 

 
 

Míg a belföldön született fehér lakosságnak 27.6%-a szár-

 

mazott legalább

 

részben külföldi szülőktől, addig az ugyan-

 

 

24

 

Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing-

 

ton, 1907, 137. old.
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ilyen származásúaknak a része a bűntevők sorában 33.8%. 

És ha a 100.000 egyénre eső felnőtt és fiatalkorú bűntettesek 

márnát (99.8: 153, illetve 287.9: 385.0) nézzük, úgy a külföldi 

szülőktől származó egyéneknek nagyobb kriminalitása még 

jobban kitűnik. 

Még azok az északamerikai kriminalaetiologusok, mint 

például SUTHERLAND,
25

 akik cáfolni igyekeznek a beván- 

dorlóknak fokozottabb bűnözését, kénytelenek elismerni, hogy 

a bevándorlóktól származó egyének általában gyakrabban 

követnek el bűncselekményeket és ugyancsak a beván- 

dorlók leszármazottjainak magasabb kriminalitását vitatja 

COMMONS
26

 is. 

4. A külföldi származás kriminalaetiologiai befolyásá- 

nál erősen jelentkezik a bevándorlási állam lakosságának és 

viszonyainak asszimiláló hatása; a második generáció krimi- 

nalitásának megfigyelésénél pedig szemünkbe ötlik még az 

egyes bevándorló fajok asszimiláló képessége is. 

Ennek egyik ilyen következményére mutat rá az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokban a bevándorlás kérdésének 

tanulmányozására kiküldött bizottság (Immigration Commis- 

sion
27

) is, amidőn utal arra,
28

 hogy a második generáció 

kriminalitása már jobban hasonlít az országban született 

lakosságnak bűnözése irányához, mint maguknak a beván- 

dorlottaknak a kriminalitása. 

20. §. Az idegen állampolgárság, az eltérő jogi berendezések 

és intézmények és társadalmi nézetek, valamint a népszoká- 

soknak a hatása. 

1. Az idegen állampolgárságnak a kriminalitásra való 

hatását megfigyelni nehéz vállalkozás főként azért, mert az 

elítéltek nem szívesen vallják be idegen állampolgárságukat, 

félvén, hogy ennek következménye az országból való kiutasí- 

tásuk lesz. 

25 Sutherland, Criminology,  Philadelphia,  1924,  100.  old. 
28 Commons,  John, R., Races and Immigrants in America, New- 

York, 1907, 169. old. 
27 Lásd  erre a bizottságra fentebb  a  64. oldalt. 
28 Reports of the Immigration Commision, 36. köt., Washington, 

1911, 14. old. 
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Ennek folyománya gyakori esetben az, hogy az elítéltek 

sorában sok olyan szerepel, akinek az állampolgárságát nem 

sikerült megállapítani.
1
 

Az egyik ilyen tárgyú adatgyűjtéssel Németországban 

találkozunk; ott az 1891-ben elítélt külföldi honosokra nézve 

gyűjtöttek adatokat és ezeket az 1890. december 1-ső napján 

számlált külföldiekre vonatkoztatták; az adatgyűjtés ered- 

ménye a következő volt:
2 

 
 

Az adatok kiegészítendők azzal, hogy ugyanakkor 1000 

német honosra 8 bűntevő, tehát 2-8-del kevesebb esett,
3
 mint 

a külföldi honosokra általában. Sajnos ezeknek az adatoknak 

értékét meglehetősen leszállítja az a körülmény, hogy arány- 

lag alacsonyak és így tehát a nagy számok törvénye nem igen 

tud érvényesülni. 

1 Az Északamerikai Egyesült-Államok 1904. évi hivatalos bűnügyi 

statisztikája (Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, 

Washington, 1907, 47. old.) maga is megállapítja, hogy kénytelen ezzel 

a nehézséggel küzdeni. 
2 Deutsche Kriminalstatistik für das Jahr 1891, Berlin, 1894, II. 

22. old. 
3 Deutsche Kriminalstatistik für das Jahr, 1891, Berlin, 1894, II. 

53. old. 
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1911. évre vonatkozólag pedig Németországban a követ- 

kező adatgyűjtéssel
4
 találkozunk: 

 

Svájcban az 1909-1911. években, ha a kantonbeli szár- 

mazású polgárok kriminalitását 100-nak vesszük, úgy az 

egyes kantonokban élő más kantonbelieknek kriminalitása 

208.5, ellenben a külföldi honosoknak kriminalitása 312 volt. 

Ez az egyes kantonokban észlelt aránynak hozzávetőleges 

átlaga; kirívó eltérést Tessin kantonban találunk, ahol a más 

kantonokból való svájci állampolgároknak kriminalitása 

409*9, a külföldieknek kriminalitása pedig 545.1 volt; ezen- 

kívül még Graubünden, Schaffhausen és Neuburg kantonban 

Tolt az átlagnál jóval magasabb a külföldi honosoknak a kri- 

minalitása.
5
 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban 1904-ben gyűj- 

tött hasonló tárgyú adatok a következők;
6
 ezek az adatok 

 

4 Kriminalstatistik für das  Jahr 1911, Berlin, 1913, IL 53. old. 
5 Schweizerische   Kriminalstatistik  von   1909  bis   1911,  Bern,   1917, 

7. old. 
6 Prisoners  and   Juvenile Delinquents  in  Institutions   1904,  Was- 

hington,   1907,   47.   old.   –  Az  összlakosságra   vonatkozó   adatokat  lásd: 
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kizárólagosan a külföldi születésű férfi bűntettesekre vonat- 

koznak. 

 

Az 1923. évre vonatkozó hasonló adatok pedig a követ- 

kezők:
7
 

Abstract of the Fourteenth Census of the United States 1920, Washing- 

ton, 1923, 337. old.; az itt levő megjegyzés szerint a táblázatban hiányzó 

adatok nem állanak rendelkezésre. 
                        7 Prisoners 1923, Washington, 1926, 106. old. 
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Ha a fenti adatokban a bűntettesek és az összlakosság 

megoszlását szemügyre vesszük, úgy a külföldi állampolgá- 

roknak, 1923-ban pedig az amerikai állampolgárság megszer- 

zésére az eljárást már megindított egyéneknek a kriminali- 

tásban való aránytalanul nagyobb részesedése tűnik fel; jóval 

csekélyebb azoknak aránylagos kriminalitása, akik már meg- 

szerezték az amerikai állampolgárságot. 

A kriminalitásban való eltérő részesedésüket az magya- 

rázza, hogy az állampolgárság megszerzésének előfeltétele az, 

hogy már hosszabb időt töltöttek ott és következésképpen az 

új hazának asszimiláló hatása velük szemben már jelent- 

kezett, aminek következményeit a kriminalitás terén is lehe- 

tett észlelni; az országban már hosszabb idő óta tartózkodók 

kriminalitása alacsonyabb határok közt mozog, mint a most 

bevándorolt egyéneknek a bűnözése. 

2. A kriminalaetiologiai tényezők közé tartozik ama jog- 

rendszer is, amelyben valamely társadalom él. Ez a probléma 
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szoros összefüggésben áll a külföldi állampolgárság hatásá- 

val. Ha valaki valamely államnak polgára, úgy ismeri annak 

jogintézményeit és jogszabályait, vagy amely államban 

valaki már hosszabb idő óta él, annak az életet szabályozó 

jogi tételeihez is már jobban hozzászokott. Ellenben akik még 

csak rövidebb ideig vannak ott és így nem volt még módjuk- 

ban az új haza állampolgárságát megszerezni, azok még nem 

is szoktak bele annyira az új viszonyokba és hamarább kerül- 

nek összeütközésbe az ottani jogszabályokkal és emberekkel. 

Az egyes népek történeti fejlődése folyamán kijegece- 

sedő ethnologiai alapelvek is erősen éreztetik ezen a téren 

hatásukat. 

A bevándorlók egyéniségén keresztül hatékonnyá váló 

tényezők rendkívül élénken éreztetik hatásukat e téren. 

Nevelés, szülők hatása és a környezet befolyásolják jogi 

meggyőződésüket még akkor is, amidőn új környezetbe lép- 

nek, amelyhez nem köti őket az ott átélt gyermekkoruk, az 

ottani szokások és intézmények és nyelv. Amíg az új viszo- 

nyokhoz alkalmazkodnak és az új életfeltételeket megismerik, 

addig számtalan összeütközésre nyílik alkalom. Nem könnyű 

dolog régi szokásokat levetni és az új népszokásokhoz asszi- 

milálódni. Ethnikai és társadalmi alapelvek és szokások közti 

különbségek sokszor súlyos dilemmák és lelki tusák elé 

állítják a bevándorlókat. Legtöbbjüket gazdasági okok, a jobb 

megélhetés reménye csábította a kivándorlásra. Amidőn előbb 

kivándorolt barátaik és rokonaik leveleiből értesültek a be- 

vándorlási állam jobb kereseti és megélhetési viszonyairól, 

nem vették számításba azt, hogy nemcsak a nagyobb kereset- 

tel járó előnyökkel, hanem az új viszonyokba való beillesz- 

kedés nehézségeivel is számolniok kell. Az Északamerikai 

Egyesült-Államokban a bevándorlás kérdésében tartott kon- 

ferenciákon ismételten hangzottak el panaszok, hogy a be- 

vándorlók ilyen módon veszélyeztetik a rendet új hazá- 

jukban.
8
 

Különösen a közjogi intézmények, berendezések és az 

ezekre vonatkozó meggyőződések adnak alkalmat sok ilyen 

összeütközésre! 

8 így például: The Immigration Problem in the United States, 

kiadta a National Industrial Conference Board, New-York, 1923, 25. old. 
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Akik olyan országokból jönnek, ahol nagy az elnyomás, 

az új haza nagy szabadságában gyakran fegyelmezetlenek- 

nek bizonyulnak. Azok, akik olyan helyről jönnek, ahol a 

közvélemény megnyilatkozása meg van szorítva, a szabad 

megnyilatkozások hazájában a kritika jogával sokszor túlsá- 

gosan élnek. A túlnagy felelőtlenséggel csak az ahhoz szokott 

egyének tudnak élni. Ebből keletkezik sokszor a baj. Figye- 

lembe véve azt, hogy a bevándorlók közt sok az ilyen 

fegyelmezetlen elem, amely az új hazában egymásra talál 

és szervezkedik, az ebben rejlő veszélyt nem szabad lebe- 

csülni. Egyes írók, például WILLIAMS,
9
 MAC LEAN,

10
 utalnak 

arra, hogy főként az önkormányzati felfogás és berendezé- 

sek okoznak e téren sok bajt, ezzel helyesen csak azok tud- 

nak élni, akiknél a generációról generációra való nevelés már 

nagy fokú közérdek iránti érzéket és fegyelmezettséget 

biztosít. 

Jogi téren kívül vallási, társadalmi és egyesületi téren 

számtalan olyan visszásság adódik, amely a bevándorlók által 

megnyilatkozó eltérő felfogással van összefüggésben. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kivándorlás okai közt 

– eltekintve a gazdaságiaktól – politikai és társadalmi ter- 

mészetűek is hatékonnyá válnak és hogy a kivándorló egyé- 

nek új hazájukban is ezeknek a hatása alatt maradnak. 

Az 1848. évi szabadságharcok és forradalmi események sok 

egyént késztettek kivándorlásra; a macedóniai 1904. évi forra- 

dalmi események pedig sok bolgárt indítottak ugyancsak új 

haza keresésére; az 1870/71. évi francia-német és az 1904/5. 

évi orosz-japán, valamint a balkáni háborúk is a kivándor- 

lási mozgalmak fokozását idézték elő.
11

 A cári Oroszország 

elnyomása is állandóan ellátta emigránsokkal a világ többi 

államait. Az ilyenek közt sok a nyughatatlanabb elem, amely 

új hazájában is csak nehezen tud beilleszkedni az új viszo- 

 

9 Williams, Talcot, The Political Education of the Imigrant, Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, 1921. januári 

kötet, 173. old. 
             10 Mac Lean, Modern Immigration, Philadelphia, 1925. 24. old. 

11 Ezekre a kihatásokra mutat reá a National Industrial Conference 

Board: The Immigration Problem in the United States címen New-York, 

1923-ban megjelent kiadmányában (19. old.). 
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nyokba és következésképpen ezeknél Összeütközésekre és 

kriminalitásra is több alkalom adódik. 

A legnagyobb nehézség talán ott van, hogy a bevándor- 

lók java része már felnőtt lévén, van politikai világnézetük 

és amennyiben műveltebb területekről valók, van politikai 

nevelésük és érettségük, – persze bizonyos irányban. Ennek 

átformálására azután később nem sok remény lehet. Egyes írók 

utalnak arra, hogy még a bevándorlók leszármazol közt is 

akad sok olyan, aki azt hiszi, hogy felfogásában már ame- 

rikai, pedig még ők sem értik át teljesen az amerikai köz- 

szellemet; ezt a nézetet vallja például WILLIAMS;
12

 kívüle a 

bevándorlók eltérő jogi meggyőződéséből eredő nehézségekre 

utal például MAYO-SMITH
13

 és MAC LEAN.
14

 

Közjogi téren kívül a többi jogágak terén, a magánjogi 

viszonyokra és a gazdasági rendre vonatkozó jogi életben és 

számtalan más viszonylatban is érezhetővé válik a beván- 

dorlóknak magukkal hozott eltérő jogi meggyőződése. 

Hogy csak néhány példára mutassunk reá, utalunk arra, 

hogy a büntetőjog terén például a párbajnak sok európai 

államban való kiváltságos büntetése akárhány középosztály- 

beli bevándorlónak új hazájában tanúsított magatartására 

befolyással van. Vagy hogy még egy büntetőjogi tárgyú 

kihatásra utaljunk, amennyiben a kivándorlási államokban 

a nőknek a helyzete alárendeltebb, ez a bevándorlási állam- 

ban azzal a következménnyel jár, hogy azok a bevándorolt 

férfiak, akik a nőket kevésbbé értékelik, új hazájukban a 

prostitúció terén észlelhető és a nőkereskedelemmel összefüggő 

visszaélésekben inkább vesznek részt.
15

 A melegebb családi 

életnek számos déli és keleti fekvésű európai államban ész- 

lelhető hiánya hasonló kihatással van. Asszimiláció tekinte- 

tében a tapasztalat az,
16

 hogy amennyiben a kivándorló csa- 

 

12 Williams, Talcot, The Political Education of the Immigrant, 

Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1921. 

januári kötet, 173. old. 
13 Mayo-Smith, Richmond, Statistics and Sociology, I. köt. New- 

York, 1895, 335. old. 
                   14 Mac   Lean,   Modern   Immigration,   Philadelphia,   1925,   34.   old. 

15 A bevándorlásnak ebbeli hatására utal például: Mac Lean, Annie 

Marion, Modern Immigration, Philadelphia, 1925, 49. old. 
16 Erről a tapasztalatról számol be: Reports of the Immigration 

Commission, Washington, 1911, 1. köt. 42. old. 
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ládostúl vándorolt be, úgy gyermekeinek iskoláztatása révén 

az új szokások és eltérő társadalmi és jogi meggyőződések 

az egész családra sokkal hamarább ragadnak át; ilyenkor 

a gyermekek viszik bele a családba ezeket. 

Tehát a bevándorlás helyén érvényes eltérő törvényhozási 

intézkedések is kihatással vannak a bevándorlóknak krimi- 

nalitására! Ennek számadatokkal való illusztrálására mód 

alig nyilik, csak éppen néhány, a kisebb deliktumra utaló 

adattal vázolhatjuk a helyzetet; a különféle jogterületeken 

érvényes jogszabályok közötti eltérés, többek közt, erősen 

a közigazgatási büntetőjog terén válik érezhetővé, lévén ott 

nagy az eltérés a fejletlenebb berendezésű és legfejlettebb 

nyugati államok közt; továbbá az Északamerikai Egyesült- 

Államokban dívó alkoholtilalom és a családeltartás elmulasz- 

tására vonatkozó büntetőjogi szankció is érdekes £adatokat 

szolgáltat ezen a téren:
17 

 
 

17

 

Az adatokra nézve lásd: Prisoners and Juvenile Delinquents in

 

the United States  1910, Washington,  1918,  112. old., 

 

–

 

Prisoners   1923.
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A táblázat adatai arról tesznek tanúságot, hogy azoknál 

a deliktumoknál, amelyeknél a törvényhozás eltérő intézke- 

dései különösen szembeötlők, a belföldi születésűeknek része- 

sedése a kriminalitásban jóval kisebb, mint a lakosságban 

való részesedésük, – viszont a külföldi születésűeknek a 

részesedése a kriminalitásban jóval nagyobb, mint a lakos- 

ságban való részük; kivételt e tekintetben éppen csak a szán- 

dékos károkozás és tulajdonelvonás deliktumánál (malicious 

mischief and trespassing) látunk az 1923. évben, amely tényt 

talán a világháború által a bevándorlási mozgalmakban elő- 

idézett eltolódások magyarázzák. 

Hasonlókép a jogrendben való járatlansággal magya- 

rázzák
18

 Svájcban azt a statisztikailag megállapított tényt, 

hogy a külföldi születésűek, főként a külföldi születésű nők, 

aránylag több igazságszolgáltatás elleni bűncselekményt 

követnek el, mint a belföldiek. 

A jogi eszmék hatásának elbírálásánál tudatában kell 

lennünk annak is, hogy a bevándorlóknak nagy része a bel- 

földiektől izolálva él és annál nehezebb reá nézve a beillesz- 

kedés. Talán ezzel a ténnyel magyarázható az az előbb emlí- 

tett tapasztalati tény is, hogy a családos bevándorlónak asszi- 

milálása jóval gyorsabb gyermekei révén, akik iskolába jár- 

ván, ott hamarább kerülnek a belföldi elemekkel érintke- 

zésbe. A bevándorló új tartózkodási helyén nemcsak az 

ottani szokásokba, társadalmi viszonyokba, ruházkodásba, 

nyelvi viszonyokba, hanem a jogi intézményekbe és tételekbe 

illeszkedni kényszerül. Hogy az ilyen gyökeres változások 

közepette – különösen a kisebb műveltségű és intelligenciájú 

– bevándorló egykönnyen elveszti a helyes tájékozást és 

hamarább követ el bűncselekményt, mint a belföldi, érthető. 

Amellett a jogrendszerek eltérő volta, mentül részletesebb 

kiépítése a bűnözés méreteit alaposan megsokszorozza, hiszen 

megnehezíti a jogok és kötelességek közt való eligazodást; 

érthető tehát, hogy közvetve a bevándorlás ezen a téren is 

érezteti kriminalaetiologiai kedvezőtlen hatását. 

Washington, 1926, 68. old., – Abstract of the Fourteenth Census of the 

United States 1920, Washington, 1923, 95., 97. és 100. old. 
18 Béguin, Pierre, Schweizerische Kriminalstatistik für das Jahr 

1906, Zeitschrift für Schweizerische Statistik, 45 (1909.). évfolyam I. köt. 

564. old. 
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3. A kulturális tényezők közt a jogon kívül még a külön- 

féle népszokások is nagy mértékben befolyással vannak az 

emberek kriminalitására; sokban kedvezően vagy kedvezőt- 

lenül hatnak ki a kriminalitás arányára és irányára. 

Ha nagyobbszámú bevándorló olyan tájakról jön, ahol 

az ottani fogyatékos igazságszolgáltatás folyományaképpen 

a vérbosszú, vagy a bűncselekmények elkövetésére irányuló 

szövetkezetek, maffiák, kamorrák el vannak terjedve, vagy 

a párbajban megnyilvánuló önsegély még nagyban dívik, 

ezek a magukkal hozóit szokások hatása alatt sokkal inkább 

hajlanak ilyen bűncselekmények elkövetésére, mint olyan 

egyének, akik fejlettebb jogérzékkel bírnak. 

Hogy példaképpen csak egy ilyen hatásra utaljunk, hivat- 

kozunk a Délolaszországban és annak közelében fekvő szige- 

teken, Szicíliában, valamint Korzikán dívó vérbosszú szo- 

kására. 

Bár az ilyen népszokások különösen éppen csak az illető 

helyen, abban a sajátos környezetben tudják hatásukat tel- 

jesen éreztetni, mégis az onnan kivándorlók még másutt is 

követik ezt a népszokást. 

így például Korzika szigete Franciaország összterületé- 

nek kriminalitásában az, amely a legnagyobb bűnözést mu- 

tatja. Míg Franciaország egyéb területein 1876-1880-ban a 

gyilkosságok és szándékos emberölések aránya 1,000.000 lélek- 

hez viszonyítva átlag 0.8 volt és amíg ez az arányszám csak 

kevés helyen emelkedett 7.4-re, illetve egy-egy helyen 

14.4 és 25.1-re, – addig Korzikán ez az arány 76. A mi szem- 

pontunkból ezzel a népszokással összefüggésben fontos az, 

hogy míg a Korzika szigetén lakók korzikaiak Franciaország 

kriminalitásában a 86-dik, vagyis a legmagasabb helyen 

állanak, addig a szigeten kívül lakó korzikaiak kriminalitá- 

sának rangsora csak 65. Vagyis a vérbosszú népszokása, ha 

nem is annyira, de még a szigeten kívül is érezteti hatását.
19

 

Ha itt a viszonyok utóbb javultak is, mégis még 1910 

táján is a vérbosszú szokásának kihatása a kivándorlással 

összefüggésben érezhető volt, amint ezt az Északamerikai 

Egyesült-Államok kongresszusa által a bevándorlás kérdésé- 

 

18 Az adatokra lásd: Aubry, Paul, La contagion du meutre, Paris, 

1894, 286. s köv. old. 
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nek tanulmányozására kiküldött bizottság munkálatai is fel- 

jegyzik.
20

 A bizottság tagjai arról tesznek tanúságot, hogy 

Szicíliában és Kalabriában végzett adatgyűjtésük nyomán az 

ottan lakó olasz egyének ismételten bevallották előttük, hogy 

mennyire javítja az olaszországi közbiztonságot az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokba vezető kivándorlás, mert sok 

a „fekete kéz” vagy hasonló bűnszövetkezetekhez tartozó 

egyén oda kivándorolt. Szyrakusában és Messzinában és még 

két kalabriai városkában a meghallgatott egyének közt többen 

bevallották, hogy a visszavándorlók közül sokan tekintettel 

arra, hogy a jelzett bűnszövetkezeteknek legtöbb tagja kiván- 

dorolt Északamerikába, visszavándorlásuk után magukat ott 

Olaszországban sokkal nagyobb biztonságban érzik, mint 

akárcsak New-York városában, ahol számos ilyen rovott 

múltú egyén időzik. 

Hogy egy északamerikai ilyen hasonló jelenségre utal- 

junk, hivatkozunk az ottani „Klu-Klux-Klan” néven ismert 

szövetkezetre, amelynek működése szintén sokban emlékeztet 

a népnek az önbíráskodására.
21

 

Hogy az ilyen területekről kikerülő bevándorlók nin- 

csenek hasznára a bevándorlási államok közrendjének, kézen- 

fekvő. 

21. §. A bevándorlók új tartózkodási helyükön való isme- 

retlenségüknek és ottlétük tartamának a hatása. 

1. A honosok és bevándoroltak kriminalitása közti különb- 

ségeket előidézi még az is, hogy míg bűnözésünk azon a he- 

lyen, ahol már hosszú idő óta lakunk és ahol bennünket 

már mindenki ismer, nehezebb, mert ismerőseink hamarább 

fedezik fel cselekményeinket és ellenőrzésük velünk szemben 

állandóan érvényesül, – addig az ismeretlen környezetben 

való bűnelkövetés annál könnyebb. Mentül kevesebben ismer- 

nek bennünket valahol, mentül ismeretlenebbek vagyunk ott, 

annál könnyebben és a felfedezés veszélyétől mentesen követ- 

hetünk el bűncselekményeket. 

20 Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 4. köt. 

209-210. old. 
21 Erre utal: Gillin, John Lewis, Criminology and Penology, London, 

1927, 242. old. 
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A kivándorlásnak eme kriminalaetiologiai kihatása már 

elég hosszú idő óta ismeretes. Már JOLY
1
 utal arra, hogy a 

bevándorlóknak fokozott bűnözése összefüggésben áll azzal 

is, hogy a bevándorlás helyén elszigetelten és ismeretlenül 

élnek. 

Ez a hatás még csak fokozottabban érvényesül akkor, ha 

a bevándorló család nélkül jött, amelynek ellenőrző hatása 

szintén bizonyos mértékig visszatartja deliktumok elköve- 

tésétől. 

Az e tárgyban rendelkezésre álló sovány adatok, ame- 

lyek felsorakoztatása alkalmával utalunk a külföldi szárma- 

zással kapcsolatosan fentebb már ismertetett adatokra is, – 

többnyire a születési helyet veszik a megfigyelés alapjául 

azért, mert ennek megállapítása tapasztalat szerint könnyebb, 

mint az előbbi lakhelynek a kiderítése., Az adatok mutatják, 

hogy azok, kik távolabbi helyekről valók, jóval több bűn- 

cselekményt követnek el, mint azok, akik az elkövetési helyen 

otthonosak. 

Ilyen, bár régebbi keletű, de ezzel szemben hosszú idő- 

szakra vonatkozó adatot LEVASSEUR munkájában
2
 találunk, 

amelyek   szerint   Franciaországban   100   vádlott   közt   volt: 

 
 

Ez adatok azonban továbbmenő következtetésekre alig 

alkalmasak, mert hiányzanak az adatok az összlakosság 

hasonló megoszlására nézve. Ezzel szemben érdekesen illuszt- 

rálják, hogy a közlekedési eszközök tökéletesbedésével kar- 

 

1 Joly, La France criminelle, Paris,  1889,  62.  old. 
2 Levasseur, La population française,  II. köt.  Paris.   1891, 454. old. 
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öltve mennyire állandóan emelkedett a távolabbról jövő bűn- 

elkövetőknek a száma. 

Sajnos ugyanebben a hibában szenvednek a német- 

alföldi hivatalos bűnügyi statisztikai adatok
3
 is. 

Már jóval messzebbmenő következtetésekre alkalmasak 

azok a Svájcra vonatkozó adatok, amelyeket fentebb
4
 közöl- 

tünk. Ezek tanúsága szerint a kantonbeliek kriminalitása 

jóval kisebb, mint a más kantonokból származó svájci állam- 

polgároknak a bűnözése; viszont még ennél is jóval nagyobb 

a külföldi állampolgároknak a kriminalitása. Az ismeretlen 

környezetnek a kriminalitást emelő hatása itten már erősen 

érvényesül. 

A tapasztalat még azt is mutatja, hogy mentül nagyobb 

a távolság a születési és tartózkodási hely közt, annál nagyobb 

az illetőnél a bűnözési valószínűség, lévén az ilyen esetben 

az illető még kevésbbé ismerős tartózkodási helyén és lévén 

ilyenkor még kisebb a veszély abban az irányban, hogy cse- 

lekményét felfedezik.
5
 

A jelenségnek, hogy t. i. a távolabbról valóknak a krimi- 

nalitása nagyobb, még olyan magyarázatával
6
 is találkozunk, 

hogy az ismerős egyénekkel szemben nagyobb lévén a kímé- 

let, azokat ritkábban jelentik fel, tehát kriminalitásuk rit- 

kábban képezi büntető eljárás tárgyát. Ellenben a távolról 

jövő ismeretlenekkel szemben ez a megbocsátás csak jóval 

kisebb mértékben érvényesül. 

Ne tévesszük e helyütt szem elől azt, hogy bár a kiván- 

dorlóknak nagy része rendszerint olyan helyre indul, ahol 

rokona vagy ismerőse van (az Északamerikai Egyesült-Álla- 

mokba például az 1908. és 1909. években összesen 1,465.703 

egyén vándorolt be, ezekből 1,388.310 azaz 94.7% olyan helyre 

törekedett, ahol rokona vagy barátja időzött
7
), mégis  1.2 

3 Statistiek van Nederland: Crimineele Statistiek over het jaar 1910, 

Gravenhage, 1912, XXVII-XXVIII. old. 
              4 Lásd fentebb 34-40. old.! 

5 Erre utal: Béguin, Pierre, Schweizerische Kriminalstatistik für das 

Jahr 1906, Zeitschrift für Schweizerische Statistik, 45 (1909.). évfolyam, 

I. köt. 562. old. 
6 így például: Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, 

herausgegeben vom Eidgenösischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 8. old. 
7 Lásd ezeket az adatokat: Reports of the Immigration Commission, 

Washington,  1911, 4. köt. 59. old. 
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rokon vagy ismerősnek jelenléte ellenőrző jelentőséggel alig 

bír a sok ezer ismeretlen közt élő bevándorlóval szemben. 

Az ismeretlen környezetnek a kriminalitást emelő hatását 

még egyéb okok is magyarázzák. 

Ahol barátaink és rokonaink vannak, ott akkor, amidőn 

bajba kerülünk, megélhetésünk veszélyeztetve van, több- 

nyire akad segítő kéz, amely pillanatnyilag megment a baj- 

tól. Idegenben ilyen segítségre alig lehet reményünk. A tel- 

jesen idegenben levő bevándorló jó tanácsot, útbaigazítást* 

pénzbeli segítséget senkitől sem remélhet és kérhet, tehát ha 

szükségbe kerül,   könnyebben is követ   el   bűncselekményt. 

Ott, ahol nagyon sok az egymás közt is teljesen ismeret- 

len egyén, ott a bevándorlóval szemben érvényesülő ellen- 

őrzés még csekélyebb. JOHNSON
8
 utal arra, hogy a New-York 

környékében fekvő egyes falvakban, hasonlóan Chicagóban, 

továbbá Pennsylvania egyes bányatelepein, valamint Kolo- 

rado egyes részeiben a bevándorlók tömege a bennszülötte- 

ket úgyszólván teljesen kiszorította; itt az idegen elemek 

olyan nagy tömegben éltek, hogy az asszimiláció hatása alig 

érvényesült. Ennek a jelenségnek egyik közvetett következ- 

ménye az is volt, hogy a bevándoroltak még szabadabban 

mozoghattak. Ha szabad ezzel a példával élnünk, a helyzet 

hasonló ahhoz, amidőn egy társaságban kilenc régi ismerős 

és egy most odakerült egyén van; ennek az egy egyénnek 

szemmel tartása könnyű feladat; de ha mind a tíz egyén egy- 

más közt teljesen ismeretlen, úgy ellenőrzésre, egymásnak 

szemmel tartására még csak gondolni sem lehet. 

Az eltérés a belföldön született és bevándorolt egyének 

kriminalitása közt annál szembeszökőbb, mentül rövidebb 

ideig tartózkodnak a bevándoroltak új tartózkodási helyükön. 

Mentül hosszabb ideig tartózkodnak ott, annál több ismerősre 

tesznek szert és annál inkább fog ismerőseiknek ellenőrző 

hatása érvényesülni és őket ez az ellenőrzés bűncselekmények 

elkövetésétől visszatartani, mert hiszen cselekményük fel- 

fedése több ismerősük révén sokkal valószínűbb. 

Ezzel a megállapítással egyben adódik a további prob- 

léma: annak a vizsgálata, hogy a bevándorlók új tartózko- 

 

8 Johnson, A History of Emigration, London, 1913, 321. old. 
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dási helyükön való ottlétüknek a tartama milyen hatással 

van kriminalitásukra. 

2. A bevándorlás kriminalaetiologiai hatásának vizsgá- 

lata közben fontos az a szempont, vájjon a bevándorlóknak 

új hazájukban való hosszabb tartózkodása nem eredményezi-e 

azt, hogy teljesen beilleszkednek az új viszonyokba és telje- 

sen beolvadnak az országban született lakosságba; hogy érke- 

zésük után hány év múlva lehet remény arra, hogy krimina- 

litásuk hasonló lesz az országban született lakosság bűnö- 

zéséhez. 

Sajnos az ottlét tartamának, az ottlét évei számának kizá- 

rólagos és egyedüli megfigyelése lehetetlenné válik; kriminal- 

aetiologiai hatásuknak megfigyelésénél karöltve egyéb ténye- 

zők mellett főként a bevándorlók korának hatása is jelent- 

kezik. Hiszen kézenfekvő, hogy a legkriminálisabb, tehát körül- 

belül 20-30 éves korban érkező bevándorlóknak kriminali- 

tása kezdetben nagyobb lesz, mint életük következő évtize- 

dében; nemcsak azért, mert akkor már beilleszkedtek az új 

viszonyokba, hanem azért is, mert akkor már kisebb bűnözést 

felmutató életkorba kerülnek. 

Hogy a fontosabb bevándorlási területek lakosságának 

ottlét szerint való megoszlásáról csak hozzávetőleges fogalmat 

alkothassunk, utalunk a Kanadában erre vonatkozólag az 

1911. évi népszámlálás alkalmával gyűjtött adatokra;
9
 Kana- 

dának összlakossága akkor 7,204.527 lelket számolt, amelyből: 
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Az Északamerikai Egyesült-Államokban pedig ez a meg- 

oszlás az 1920. évi népszámláláskor
10

 a következő volt: 

 
 

A bevándorlóknak új hazájukban való tartózkodása tar- 

tamának kriminalaetiologiai hatását pedig a következő ada- 

tok illusztrálják. 

Az adatok itt is az Északamerikai Egyesült-Államokból 

valók. Az első táblázat az 1904. évben szabadságvesztésbünte- 

tésre elítélt és a külföldön született bűntetteseknek ottlétére 

vonatkozik.
11

 
A táblázatot lásd a következő oldalon. 

Ezeknek az adatoknak értékét erősen csökkenti az, hogy 

nem számolnak be az összlakosságnak hasonló megoszlásá- 

ról; ez utóbbi, az 1904. évi megoszlást feltüntető adatok 

sajnos nem állanak rendelkezésünkre. 

9 Census of Canada 1911, Ottawa, 1912, 2. old. – Rapport spécial 

de la population née à l'étranger, Ottawa, 1915, 11. old. 
10 Abstract  of  the Fourteenth  Census of the United States  1920, 

Washington, 1923, 320-321. old. 
11 Prisoners  and   Juvenile Delinquents in  Institutions  Í904,  Was- 

hington, 1907, 48. old. 
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Ezeket az adatokat részben már megtaláljuk a követ- 

kező táblázatban, amelynek adatait az Északamerikai Egye- 

sült-Államokban 1923. évben gyűjtötték
12

 és amelyek kizáró- 

lagosan az 1923. január 1-től június 30-áig szabadságvesztés- 

büntetésre és reformatoryban való elhelyezésre elítélt fehéi 

egyénekre, illetve a fehérbőrű összlakosságra vonatkoznak 

A táblázatot lásd a következő oldalon. 

Az ott-tartózkodás tartamának kriminalaetiologiai jelen- 

tősége itt már kitűnik; a 10 évnél tovább ott levőknek a része- 

sedése nagyobb a lakosságban, mint a kriminalitásban, ellen- 

ben az 5-9 évig ott tartózkodó egyéneknél a lakosságban valc 

részesedés kisebb, mint a bűnözésben való részük; a hosszabl 

ott-tartózkodásnak asszimiláló és a kriminalitást csökkente 

hatása jelentkezik itten. 

12 Prisoners 1923, Washington, 1926, 102. old. Az összlakossága 

vonatkozó adatokat lásd: Abstract of the Fourteenth Census of the Unitec 

States 1920, Washington, 1923, 319. old.; minthogy az előbbi műre vonat 

kozó adatgyűjtések 1923-ban, az utóbbinál pedig már 1920-ban zárultai 

le, következéséppen az öt évnél rövidebb ideig ott tartózkodó összlakos 

ságra vonatkozó adatok nem állanak rendelkezésünkre. 
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A bevándorlás tanulmányozására kiküldött bizottság 

(Immigration Commission) által végzett alkalmi és 1911-ben 

közreadott adatgyűjtés szerint
13

 pedig 12.853 letartóztatott 

közül 2.986-ot azaz 24%-ot megérkezésük után három éven 

belül tartóztattak le; továbbá a nyereségvágyból elkövetett 

bűncselekmények tettesei közül 25.7 %-ot, a személy elleni 

bűncselekmények tettesei közül 24.9%-ot, a közrendészet 

elleni bűncselekmények tettesei közül 20.5%-ot, a szemérem 

elleni bűncselekmények tettesei közül pedig 21.1%-ot meg- 

érkezésüktől számított három éven belül tartóztattak le. 

Az adatok mind arról tesznek tanúságot, hogy a beván- 

dorlók új hazájukban tartózkodásuk első éveiben inkább 

követnek el bűncselekményeket, mint később, amikor tartóz- 

kodási helyükön már ismerősökre tettek szert és ezeknek 

ellenőrzése alá kerültek. A bevándorlók ott-tartózkodásának 

tartama tehát kriminalaetiologiai szempontból jelentőség- 

gel bír. 

13  Reports of  the Immigration 

36. köt. 32. old. 
Commission,    Washington,    1911, 
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22. §. A faji ellentéteknek és szociális mozgalmaknak hatása. 

1. A kriminalaetiologiának egyik fontos problémája a 

faji és társadalmi ellentétek hatásának a vizsgálata. Tagad- 

hatatlan, hogy ezek a tényezők is hatást gyakorolnak a bűnö- 

zés arányaira. 

A bevándorlókkal szemben új hazájukban jelentkező 

számtalan nehézségre részben már reámutattunk. Ha ezek 

közt a faji ellentétek is mutatkoznak, úgy ezek csak hatvá- 

nyozzák a bevándorlók megélhetése elé tornyosuló akadá- 

lyokat és a bevándorlók annál hamarább kerülnek krimi- 

nális összeütközésbe a többi fajokkal, azok jogi érdekeivel. 

Az ez úton keletkező kriminalitásnak java része a többi 

fajokkal szemben fennálló gyűlöletből és előítéletből kelet- 

kezik. Hogy csak egy ilyen példára utaljunk, hivatkozunk 

az Északamerikában olyan gyakran előforduló népönbírás- 

kodás (lynch) esetekre, amikor az egyéni szabadság iránti 

ottani nagy tisztelet ellenére a faji gyűlölet a legvéresebb 

diadalokat üli. 

Hogy a faji ellentétek méreteiről, az egymás mellett élő 

fajok arányáról legalább a legnagyobb bevándorlási államban, 

az Északamerikai Egyesült-Államokban tájékoztatva legyünk, 

utalunk arra, hogy annak az 1920. évi népszámláláskor szá- 

molt 105,710.620 főnyi lakossága a következő százalékos faji 

megoszlást mutatta akkor és a megelőző népszámlálások 

alkalmával:
1 

 

 
 

1  Abstract  of  the  Fourteenth  Census  of  the  United  States  1920, 

Washington, 1923, 16. és 95. old. 
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Egy másik adatgyűjtés arról számol be,
2
 hogy az 1899-től 

1927-ig terjedő 29 évi időszakban összesen 1,869.917 zsidó ván- 

dorolt be az Északamerikai Egyesült-Államokba. A régi 

Osztrák-magyar monarchiából, Romániából és Oroszországból 

az 1899-től 1914-ig terjedő időszakban kivándoroltaknak 

23.2%-a zsidó volt.
3
 

A faji ellentéteknek a bevándorlással összefüggő 

kriminalaetiologiai hatását néhány ilyen tárgyú, az elmúlt 

évtizedekben lejátszódott esettel kíséreljük meg jellemezni! 

Svájc történetében találunk ilyen jellemző esetet, amely 

a németek és a bevándorolt olaszok közötti ellentétekből kelet- 

kezett Zürichben, 1896. évben. A kezdet egy 1896. július 25-ről 

26-ára virradó éjszakán lejátszódott késelés volt, amelyet egy 

olasz egyén kezdeményezett; a következménye a zavargások- 

nak és bűncselekményeknek egész sorozata volt. Hogy az eset 

méreteiről halvány fogalmat alkothassunk, utalunk arra, 

hogy csak a kivonult rendőrség és katonai csapatok költsége 

körülbelül 14.000 svájci frankra rúgott.
4
 

És számtalan hasonló esettel találkozunk Északameriká- 

nak a történetében! 

Amint erre COMMONS
5
 reámutat, ezek a faji ellentétek 

Északamerikában különféle indító okokból keletkeztek; 

régente a rabszolgaprobléma, polgárháború, utóbb a „Know- 

nothings” és most a kluklux-mozgalmak mind azzal jártak, 

hogy az antipathia a bevándorlókkal szemben általában és 

a faji ellentétek egyes bevándorolt fajokkal szemben, főként 

a négerekkel szemben felszínen maradtak, ami, többek között, 

évente 50-150 négernek a néptömegek által való meglynche- 

lésére vezetett és ugyancsak COMMONS utal arra, hogy egyéb 

bevándorló fajok is hasonló elbánásban részesültek, így pél- 

dául  kínaiak  Wyomingban   és   Kaliforniában   az   amerikai 

 

2 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the 

Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1927, Washington, 

1927, 202. old. 
3 The Immigration Problem in the United States, kiadta a National 

Industrial Conference Board, New-York, 1923, 20. old. 
4 Az esetre nézve lásd: Lang, Otto, Der Italienerkrawall in Zürich, 

Schweizer Zeitschrift für Straf recht, 11 (1898.). köt. 131-158. old. 
5 Commons, John R., Races and Immigrants in America, New-York, 

1907, 173. s köv. old. 
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bányamunkások részéről, olaszok Louisianában és Kaliforniá- 

ban amerikai polgárok és munkáselemek részéről, tótok és 

lengyelek Latimerben, Pennsylvaniában. 

Ezek az ellentétek azután természetszerűen a krimina- 

litásra befolyással vannak. 

Abban az irányban, hogy az üldözött fajok mennyiben 

szenvedtek a velük szemben elkövetett bűncselekmények 

által, kevés és csak hézagos adatok állanak rendelkezésünkre, 

1882-től 1892-ig a meglyncheltek évi száma 114-ről 255-re 

emelkedett, innen fogva apadt és 1912-ben csak 64 volt, 

1882-től 1912-ig összesen 4021 embert végzett ki a nép önbírás- 

kodás útján és ezek közt 1231 fehér és 2790 néger volt;
6 

a faji megoszlásra nézve fentebb közölt adatok alapján követ- 

keztethetünk azután arra, hogy mennyivel erősebben szen- 

vedtek a négerek, mint a fehérek az ilyen népítélkezésektől. 

Az ellentétek a kisebbségben levő fajok kriminalitását 

is fokozzák; az Északamerikai Egyesült-Államok hivatalos 

bűnügyi statisztikai adatai meggyőzően igazolják ezt a kö- 

vetkezőkben: 

 
 

 

6 Az adatokat lásd: Haynes, The Negro at Work in New-York City, 

Studies in History, Economics and Public Law, 49. köt. 3. szám. New- 

York, 1912, 39. s köv. old. 
7 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 38. old. 
  8 Abstract of the Fourteenth Census of the United States 1920, Was- 

hington, 1923, 95. old. 
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Mindenekfölött a négereknek, de az egyéb színeseknek 

a kriminalitása is mindhárom megfigyelési időpontban tete- 

mesen nagyobb, mint részesedésük az összlakosságban. 

A faji ellentéteknek a kriminalitásra gyakorolt hátrá- 

nyos hatása azután természetesen az illető fajból való beván- 

dorlókkal szemben is erősen érezteti hatását és a bevándor- 

lóknak bűnözési arányát is hátrányosan befolyásolja. 

2. A kivándorlók sorában sok olyant találunk, aki nem- 

csak gazdaságilag, de erkölcsileg is hajótörött, sorsával elé- 

gedetlen, aki a honi társadalmi viszonyokba beilleszkedni nem 

tudott, aki következésképpen szociális mozgalmakba kevere- 

dett. Emellett a kivándorlók közt túlnyomó többségben van- 

nak az alsóbb társadalmi osztályok, amelyek a bevándorlás 

helyén növelik a proletariátus számát, ami közvetve a krimi- 

nalitás emelkedését is előidézi. Ezek a végeredményben több- 

nyire társadalmi ellentéteket előidéző jelenségek azután a 

bűnözés terén is éreztetik hatásukat. 

Az ilyen visszásságokkal járó jelenségek közé tartoznak 

a munkaadók és munkások közti éles harcok, sztrájkmozgal- 

mak, amelyek gyakran a munkabérek emelésén kívül a 

munkásosztályok helyzetének általános megjavítását céloz- 

zák, előfeltételük lévén többnyire a munkásságnak erős, 

gyakran nemzetközi megszervezettsége is; hogy e tekintetben 

csak megközelítően tájékoztatva legyünk, utalunk arra, 

hogy 1924. év végén 44 országban összesen 36,793.149 munkás 

állt így közös szervezetben.
11

 

Ezek az ellentétek a legkülönfélébb eredményekkel jár- 

hatnak. Sokszor a munkásosztály helyzetének megjavítását 

vonják maguk után; máskor viszont a harcban a munkások 

összessége vagy legalább is annak egy része bizonyul gyen- 

gébbnek és akárhányszor nemcsak a munkásosztály elnyomá- 

sára, politikai és szellemi lesülyedésére,  hanem  főként gaz- 

 

  8 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 87. old. 
                        10 Prisoners 1923, Washington, 1926, 61. old. 

11 Quatorzième rapport annuel sur l'organisation ouvrière au Canada 

(pour Γ année civique 1924), publié par le ministère du Travail du 

Canada, Ottawa, 1925, 15. old. 
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dasági tönkremenetelére, teljes elszegényedésére vezet és 

sokszor éppen a gazdaságilag amúgy is gyengébb külföldi 

származású munkáselemek azok, amelyek gazdaságilag tel- 

jesen letörnek; erre engednek következtetni, főként a régebbi 

időkre vonatkoztatva, a következő adatok, amelyek a kül- 

földi születésűeknek az Északamerikai Egyesült-Államokban 

a szegényházbeliek sorában való részesedését vázolják:
12 

 
 

A belföldön és a külföldön születettek részesedése közti 

erős aránytalanságnak lassú megszűnésében az állami be- 

avatkozás eredményét lehet talán látni. 

Massachusetts-államban körülbelül 1895 körül a szegény- 

házbelieknek 44.03%-a külföldi születésű volt.
13

 

COMMONS
14

 utal arra, hogy a legutóbbi évtizedekben az 

Északamerikai Egyesült-Államokban a sztrájkok során a 

mozgalom akárhányszor valamely külföldi születésű beván- 

dorolt munkásosztály, így az irek, németek, olaszok, lengye- 

lek vagy négerek ellen irányult. WADLER
15

 pedig főként a 

harcban gyengébb félnek sorsát látja ilyen küzdelmek által 

 

12 Raport on Crime, Pauperism and Benevolence in the United 

States at the Eleventh Census: 1890, Part 1.: Analysis, Washington, 1896, 

124. és 321. old. 
13 Az adatra lásd: Mayo-Smith, Emigration and Immigration, New- 

York, 1898, 159. old. 
14 Commons, John, R., Races and Immigrants in America, New- 

York, 1907, 175. old. 
15 Wadler, Die Verbrechensbewegung im östlichen Europa, I. kötet: 

Die Kriminalität der Balkanländer, München, 1908, 119. old. 
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veszélyeztetve és itt ne tévesszük szem elől, hogy amennyi- 

ben a küzdő felek közt a külföldi származású munkástöme- 

gek is szerepelnek, úgy rendszerint ezek lesznek a gyen- 

gébbek. 

At bevándorlók elleni mozgalmak ilyenkor azért éleseb- 

bek, mert rendszerint ők azok, akik rosszabb munka- és bér- 

viszonyokhoz szokva lévén, inkább alkalmazkodnak a rosz- 

szabb munkaviszonyokhoz és alacsonyabb bérekhez és annál 

inkább nehezítik meg az országban született munkásságnak 

helyzetét a munkaadókkal szemben, és így annál nagyobb 

az ellenszenv velük szemben;
16

 a bevándorlóknak alacso- 

nyabb életstandardja őket az ilyen szerepre alkalmasakká 

teszi. 

A bevándorlásnak a munkások viszonyait megnehezítő, 

közvetve pedig a kriminalitást fokozó hatása annál figye- 

lemreméltóbb, mert a bevándorlási mozgalmak kevésbbé sza- 

bályosak lévén,
17

 sokszor nemzetközi bajok, mint például álta- 

lános gazdasági pangás által befolyásoltatván, a kivándorlási 

államokban akkor is jelentkeznek, amidőn a bevándorlási 

területeken legkevésbbé kívánatosak a munkások nagy 

tömegei szempontjából. 

A bevándorlóknak helyzetét és kriminalitását ezek a 

mozgalmak annál is inkább erősen befolyásolják, mert hiszen 

ők képezik majdnem mindig a gyengébb felet a küzdelemben 

jelentkező másik párttal szemben, amely az országban szüle- 

tett és természetszerűen sokkal népesebb munkástömegekből 

tevődik össze. Az ilyen küzdelmekben a legszélsőségesebb 

felek és szereplők bő alkalmat találnak bűncselekmények 

elkövetésére. 

16 Ezekre a jelenségekre mutat reá: The Immigration Problem in 

the United States című a National Industrial Conference Board által 

kiadott könyv, megjelent: New-York, 1923; 37-38. old. 
17 A ki- és bevándorlási mozgalmak ezen kevésbbé szabályos vol- 

tára mutat reá: Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre, II. köt., Tübingen, 

1897, 346. old. 
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II. 

 

F e j e z e t .

 

Kriminalanthropologiai szempontok.

 

23. §. A bevándorlók korának kihatása.

 

1. A szomatologiai tényezők közt egyik legfontosabb a

 

bűntetteseknek a kora. Joggal mondható, hogy a kor döntő

 

befolyást gyakorol az ember kriminalitására.

 

Tekintettel erre, részletesebben óhajtunk foglalkozni a

 

kornak a bevándorlással kapcsolatos kriminalaetiologiai ki-

 

hatásával.

 

A kriminalaetiologiában uralkodó nézet, hogy egyes

 

korosztályoknak lényegesen nagyobb,

 

másoknak viszont

 

tetemesen kisebb a kriminalitása. A tapasztalat az, hogy a

 

mindenütt mutatkozó és állandóan fokozódó indusztriálizá-

 

cióval összefüggésben és általa befolyásolva főként a fiata-

 

labb korosztályok kriminalitása nagyobb.

 

Különösen a 18-20. életévet követő évtized, vagy talán

 

másfél évtized az, amely

 

–

 

elsősorban a férfiaknál

 

–

 

a kri-

 

minalitás szempontjából a legérdekesebb. Az ember ekkor

 

kezdi kivenni részét az élet küzdelméből, joggal állítható

 

tehát, hogy ezek azok a korévek, amelyek a legnagyobb ve-

 

széllyel járnak.

 

A továbbiak során először a bűntettesek korbeli meg-

 

oszlását általánosságban óhajtjuk megvilágítani, azután a

 

különféle államterületek összlakosságának korbeli megosz-

 

lását akarnók jellemezni, majd kimutatni, hogy ezzel ellen-

 

tétben a bevándorlók korbeli megoszlása más, amennyiben

 

náluk éppen azok a korosztályok vannak leginkább kép-

 

viselve, amelyek a legkriminálisabb korosztályoknak mond-

 

hatók. Végül majd ezekből a megállapításokból levonjuk a

 

végkonkluziót, hogy az elítéltek sorában a legkriminálisabb

 

korosztályoknál a külföldi születésű, tehát bevándorolt ele-

 

mek tényleg aránytalanul erősebben vannak képviselve, mint

 

az országban született lakosság; azaz a sok kriminalisabb

 

korban levő bevándorlónak kriminalitása erősen

 

a beván-

 

dorlók összességének a terhére esik.

 

A bűntettesek általános korbeli megoszlásának vázlatos

 

jellemzésére a következő adatokat sorakoztatjuk fel.
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Franciaországban a megoszlás a következő volt:
1 

 
 

Belgiumban 1913-ban az elítéltek kormegoszlása a követ- 

kező volt:
2 

 
 

1 Compte général de l'administration de la justice criminelle pen- 

dant l'année 1900, Paris, 1902, XXI. old. 
2 Statistique   Judiciaire   de   la   Belgique:   Statistique pénale  1913, 

Bruxelles, 1914, XXXII. old. 
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Svájcban az  1909-1911.  években   elítéltek   kormegosz- 

lása a következő volt:
3 

 

Az  Északamerikai  Egyesült-Államokban pedig a  meg- 

oszlás a következő képet mutatta:
4 

 
 

3 Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, herausgegeben 

vom eidgenössischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 8. old. 

         4 Prisoners 1923, Washington, 1926, 71. old. 
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A számadatok meggyőzően bizonyítják ama fentebb 

már jelzett kriminalaetiologiai tapasztalati tényt, hogy a leg- 

kriminalisabb kor a 20. életévet követő évtized, főként a férfi- 

nemnél. 

2. Áttérhetünk tehát második feladatunkra, annak vizs- 

gálatára, hogy milyen a lakosságnak kormegoszlása általá- 

nosságban. 

Ausztriában a lakosság kormegoszlása a következő volt 

a legutóbbi népszámlálások alkalmával:
3
 

10.000 egy időben élő egyénből az   1. ro- 

vatban megjelölt korban éltek 

 
 

A világháborúnak a népszaporodást csökkentő hatásá- 

val áll összefüggésben az, hogy az 1920. évben a legfiatalabb 

korosztályban levők száma annyira leapadt. 

Németországban az 1910. és 1925. években a kormegosz- 

lás
6
 az összlakosságban a következő volt: 

5 Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910: I. köt. 

3. füzet: Die Alters und Familienstandsgliederung und Aufenthaltsdauer, 

Wien, 1914, 5* old. – Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Jänner 1920: 

Alter und Familienstand, Wohnpartien, Wien, 1921, 18* old. 
6 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 47. folyam, 192S, 

Berlin, 1928, 17. old. 
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Belgiumban   1920   december   31-én   a   kormegoszlás   az. 

összlakosságban a következő volt:
7 

 
 

Franciaországban 1921-ben a megoszlás a következő ké- 

pet mutatta:
8 
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Angliában és Walesben pedig  a kormegoszlás   a   követ- 

kező képet mutatja:
9 

 
 

Az

 

Európán kívüli államok közt mindenekelőtt az

 

Eszakamerikai Egyesült-Államokban mutatkozó megoszlásra

 

utalunk:
10

 

A táblázatot lásd a következő oldalon.

 
Kanadában, Északamerika másik legnagyobb beván-

 

dorlási   államában   a   korosztályok   következően   oszlottak

 

meg:
11

 

A táblázatot lásd a 189. oldalon.

 7

 

Statistique de la Belgique: Population: Recensement général du

 

31. Décembre 1920, I. köt., Bruxelles, 1926, 80. old.

 

8

 

Statistique général de la France: Résultats statistiques du recense-

 

ment général de la population effectué le 6 mars 1921, I. köt. 2. rész»

 

Paris, 1927, 20. old.

 

9

 

Census of England and Wales, 1921, General Report with Appen-

 

dices, London, 1927, 65. old.

 

10

 

Abstract of the Fourteenth Census of the United States 1920,

 

Washington, 1923, 135. old.

 
                   

11

 

Sixth Census of Canada, Bulletin XIV, 1921, 22. old.
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A kormegoszlásban a világháborút követő időpontokban 

a háború hatása mindenütt, még Angliában és Walesben is, 

erősen érezhető; éppen azért az volt igyekezetünk, hogy a 

világháború előtti időpontokra vonatkozó adatokkal is szol- 

gáljunk. 

Hogy a korosztályok megoszlásából a kriminalaetiologiai 

következtetéseinket levonhassuk, előbb meg kell ismerked- 

nünk a bevándorlók korbeli megoszlásával. 

3. Az egyes országok összlakosságának általában mutat- 

kozó korbeli szerkezetével szemben teljesen eltérő képet mu- 

tat a ki- és bevándorlóknak korbeli megoszlása. 
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A kivándorlási államokban e tárgyban gyűjtött adatok

 

a következően tájékoztatnak bennünket.

 

Németországban a kivándorlóknak a kormegoszlása .a

 

következő volt:
12

 

 
 

12 Walterhausen,  A.  Sartorius v.,  Auswanderung, Handwörterbuch 

der Staatswissenschaften, 4. kiad., Jena, 1924, 103. old. 
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Az imént felsorakoztatott adatoknál a mi szempontunk- 

ból különösen jelentős a legalacsonyabb korosztályba tartozó 

kivándorlóknak állandó csökkenése. 

Az 1920. és 1921. évben a férfiak közt 59%, a nők közt 

pedig 54%  volt 17-30 éves.
13

 

Az egyik legfontosabb kivándorlási területnek, Írország- 

nak adatai a következőkről számolnak be az összlakosságnak 

és a kivándorlóknak kormegoszlása tárgyában:
14 

 
 

Egy másik fontos európai kivándorlási terület: Olasz- 

ország statisztikai adatai pedig a kivándorlóknak kormeg- 

oszlásáról a következően tájékoztatnak bennünket:
15

 

13 Statistik des Deutschen Reichs: Bewegung der Bevölkerung in 

den Jahren 1920 und 1921, Berlin, 1924. 61. old. 
14 Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre, II. köt., Tübingen, 1897, 

352. old., illetve Emigration Statististics of Ireland for the Year 1911, 

Dublin, 1912, 7. old. 
15 Statistica della emigrazione italiana per l'estero negli anni 19IS, 

1919 e 1920, Roma, 1925, XIV. és XVIII. old. 
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A kriminalaetiologiai szempontból kisebb jelentőségű 

legfiatalabb korosztálynak a bevándorlók sorában való ál- 

landó csökkenését a következő adatok mutatják:
16 

 
 

Bennünket ezek az adatok azért érdekelnek, mert

 

ameny-

 

nyivel csökken a fiatalabb korosztályoknak a száma a be-

 

 

16

 

Statistica della emigrazione italiana per l'estero negli anni 1908 e

 

1909, Roma, 1910, XIII. old.-

 

–

 

ugyanaz 1910. és 1911. évre, Roma, 1913,

 

XIII. old.,

 

–

 

ugyanaz 1912. és 1913. évre, Roma, 1915, XIII. old., –

 

ugyanaz 1914. és 1915. évre, Roma, 1918, XIII. old.,

 

–

 

ugyanaz 1916. és

 

1917. évre, Roma, 1920, XIII. old.,

 

–

 

ugyanaz 1918., 1919. és 1920. évre

 

Roma, XVII. old.
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vándorlók sorában, ugyanannyival nő közöttük a nagyobb 

kriminalitású idősebb korosztályoknak a részesedése. 

Hazánkban
17

 az 1899-1913. évek átlagában a kivándor- 

lók közt a 14 éven aluliak részesedése       10.6% 

a 14-44 éveseké                                                                      84.9% 

és a 14 éven felülieké         4.5% 

100.0% 

Nagy vonásokban hasonló képet kapunk akkor is, ha rö- 

videbb időszakokat, illetve rövidebb tartamú korosztályokat 

veszünk alapul. 

Az 1905/9, illetve 1911/13. években a korosztályoknak 

egymásközti megoszlása a következő volt:
18 

 
 

A magyar-amerikai kivándorlók megoszlása pedig a kö- 

vetkező volt: 

 
 

 És ha a hazai kivándorlókat még részletesebben különít- 

jük el jövő tartózkodási helyük szerint, úgy a következő ké- 

pet nyerjük:
20

 

17 Magyarország kivándorlása és visszavándorlása 1890-1913, Buda- 

pest, 1918, 48. táblázat. 
18 Magyarország kivándorlása és visszavándorlása 1899-1913, Buda- 

pest, 1918, francia kiadás általános jelentése, 17. old. 
19 Magyarország  kivándorlása  és visszavándorlása  1890-1913,  Bu- 

dapest, 1918, 55. táblázat. 
so Magyarország kivándorlása és visszavándorlása 1890-1913, Buda- 

pest, 1918, Általános jelentés, 24. old. 
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A régi osztrák-magyar monarchiában a kikötőkben ve- 

zetett adatgyűjtés szerint pedig 1913-ban a korosztályok meg- 

oszlása a következő
21

 volt: 

20 éven aluliak -------------------------------------------------------- 18.6% 

20-29 évesek ---------------------------------------------------------- 28.6% 

30-39 évesek ---------------------------------------------------------- 16.0% 

40-49 évesek ---------------------------------------------------------- 25.9% 

50 éven felüliek--------------------------------------------------------10.9% 

100.0 

A legfontosabb bevándorlási területre érkezett bevándor- 

lóknak korbeli megoszlása a következő megoszlást mutatja. 

Svájcban az 1860, 1870, 1880, 1888, 1900. és 1910. évi nép- 

számlálások alkalmával az ott időzött külföldieknek korbeli 

megoszlása – mellé iktatva a svájci honosoknak korbeli meg- 

oszlását is – a következő képet mutatta:
22 

 
 

21 Walterhausen,  A.  Sartorius   v.,   Auswanderung,   Handbuch  der 

Staatswissenschaften, 4. kiad., II. köt.,  Jena,  1924,  103. old. 
22 Resultats statistiques du recensement fédérales de la population 

du 1. Décembre 1910, II. köt., Berne, 1917, 8*. old. 
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Zürich városában a bevándorlóknak, illetve a lakosság- 

nak kor szerinti megoszlása a következő   képet  mutatta:
22a 

 
 

A bevándorlók közt itt is a legkriminalisabb, a 15 és 30 

év közti korosztály a legnépesebb. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban a bevándor- 

lóknak korbeli megoszlása az 1913-1927. években a követ- 

kező képet mutatta:
22b

 

A   táblázatot  lásd   a  következő  oldalon. 

A világháború előtti legutolsó,   az   1910.   évi   népszám- 

lálás alkalmával pedig az Északamerikai Egyesült-Államok- 

 

ba Resultats statistiques du recensement fédéral du 1-er Dé- 

cembre 1900, IL kötet, Berne, 1905, 146. old. – Der Zuzug in die 

Stadt Zürich, herausgegeben vom Statistischen Amt der Stadt Zürich, 

Zürich 1908, 9. old. 
22b Lásd: Annual Report of the Commissioner General of Immi- 

gration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30. 

1913, 1914, 7. old., – ugyanaz 1914. évre, 1915, 42. old., – ugyanaz 

1915. évre, 1915, 64. old., – ugyanaz 1916. évre, 1916, 20. old., – ugyan- 

az 1917. évre, 1917, 20. old., – ugyanaz 1918. évre, 1918, 63. old., – 

ugyanaz 1919. évre, 1919, 90. old., – ugyanaz 1920. érre, 1920, 96. old., 

– ugyanaz 1921. évre, 1921, 34. old., – ugyanaz 1922. évre, 1922, 32. 

old., – ugyanaz 1923. évre, 1923, 49. old., – ugyanaz 1924. évre, 1924, 43. 

old., – ugyanaz 1925. évre, 1925, 42. old., – ugyanaz 1926. évre, 1926, 

39. old., – ugyanaz 1927. évre, 1927, 4. és 41. old.; megjelentek mind: 

Washington. 
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ban a fehér lakosság születési helye szerint elkülönítve, kor 

szerint a következően oszlott meg:
22c 

 
 

A most felsorakoztatott adatokból és tényekből kell 

majd a további következtetéseinket és konklúzióinkat le- 

vonni. 

22c Prisoners and  Juvenile Delinquents in the United States  1910, 

Washington, 1918, 118. old. 
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A legelső, ami futólagos szemlélődés után is már fel- 

tűnik, hogy a fentebbiek szerint különösen magas krimi- 

nalitást mutató 25 éven felüli korosztályok, nevezzük eze- 

ket röviden kriminalisabb korosztályoknak, a kivándorlók 

és külföldön született lakosság sorában sokkal nagyobb 

arányban vannak képviselve, mint az összlakosságban! 

Ezek a kriminalisabb korosztályok minden nemzet ki- 

vándorlói sorában fokozottabb mértékben találhatók. És 

enrîek természetszerű folyománya azután az, hogy az egyes 

jogterületekre bevándorló külföldiek ott éppen ezen kü- 

lönleges korbeli tulajdonságaiknál fogva a kriminalitásból 

nagyobb részt vesznek ki. 

4. Ha párhuzamot vonunk az összlakosság és a beván- 

dorlók korbeli megoszlása közt, úgy arról győződhetünk meg, 

hogy az ú. n. kriminalisabb korosztályok a bevándorlók közt 

erősebben vannak képviselve, mint az összlakosság körében. 

Ε jelenségnek magyarázata az, hogy a kivándorlásra, új 

haza és exisztencia alapítására természetesen csak annak van 

bátorsága, aki a legerőteljesebb korban van, amikor a vál- 

lalkozási kedv még a legnagyobb és amikor az illetők még 

könnyen elviselik az ilyen változásokkal egybekötött nehéz- 

ségeket. 

A svájci 1909/11. évi hivatalos bűnügyi statisztika,
28

 va- 

lamint az Északamerikai Egyesült-Államok kongresszusa 

által a bevándorlás kérdésének tanulmányozására kiküldött 

bizottság is kiadmányában
24

 ily módon, nevezetesen a beván- 

dorlóknak a kriminalisabb korosztályokban való erősebb ré- 

szesedésével igyekszik magyarázni a magasabb bűnözési ará- 

nyukat. 

Aminthogy tényleg, ha az elítélteknek, illetve letartóz- 

tatottaknak megfelelő korosztályait vesszük szemügyre, úgy 

arról győződhetünk meg, hogy ezekben a korosztályokban 

aránytalanul több a külföldi születésű, tehát bevándorolt 

egyén, mint az illető országban született bűntevő. 

               23 Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, herausgegeben 

vom eidgenössischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 8. old. 
24 Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 1. köt. 

33. old. 
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Lássuk a két legfontosabb bevándorlási területnek: 

Svájcnak és az Északamerikai Egyesült-Államoknak e tárgy- 

ban gyűjtött bűnügyi statisztikai adatait, amelyek mindenütt 

erről a törvényszerűségről tesznek tanúságot! 

Svájcban az 1909/11. évekre vonatkozó bűnügyi statisz- 

tikai adatok adnak számot a svájci honosoknak és a külföl- 

dieknek eltérő kriminalitásáról; az adatok a következő tör- 

vényszerűségekre mutatnak:
25 

 
 

Bár a külföldieknek kriminalitása minden korosztályban

 

lényegesen nagyobb, mint a belföldieké, ez a többlet a leg-

 

erősebben az ú. n. legkriminalisabb korosztályoknál, a 12-35

 

éveseknél domborodik ki.

 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban 1900-ban a kor-

 

megoszlás az elítélt belföldieknél és külföldi születésüeknél

 

a következő eltéréseket mutatta:
26

 

35

 

Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, herausgegeben

 

vom eidgenössischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 11. old.

 

26

 

Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, I. köt.

 

147. old.
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Az 1910. évben az Északamerikai Egyesült-Államokban 

elítélt felnőtt és fiatalkorú bűntettesek koruk szerint a követ- 

kezően oszlottak meg:
27 
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A fiatalabb korosztályok alacsonyabb kriminalitásukkal 

nem esnek súlyosabban latba, ellenben a 17. életévtől kezdve 

még a benszülötteknek aránylag magas kriminalitásával 

szemben is erősen érvényesül a külföldi születésűeknek jóval 

magasabb bűnözése. 

Erősen domborodik ki a 18 éves és a következő 3-4 kor- 

osztálynál a külföldi születésűeknek lényegesen nagyobb 

kriminalitása az 1923. évi bűnügyi statisztikai adatokból is; 

ezek szerint az 1923 január 1-től június 30-áig terjedő idő- 

szakban elkövetett deliktumok tettesei a következő kormeg- 

oszlást mutatták:
28 

 
 

Még határozottabban bizonyítja a 25 évnél idősebb

 

külföldieknek a kriminalitásban való nagyobb részesedését

 

a következő táblázat, amely az Északamerikai Egyesült-Álla-

 

mokban az 1910. évben gyűjtött adatokat tárgyazza:
29

 

A   táblázatot  lásd  a  következő  oldalon.

 

A százalékos megoszlás mutatja, hogy a 25 évnél időseb-

 

bek a bűnözők sorában jóval nagyobb százalékkal szerepel-

 

nek, mint amilyen a részesedésük az összlakosságban.

 

27

 

Prisoners and   Juvenile Delinquents in the  United States,   1910,

 

Washington,  1918,  119. old.

 

28

 

Prisoners   1923,   Washington,   1926,  74-75.  old.

 

28

 

Prisoners  and   Juvenile  Delinquents  in  the  United  States  1910,

 

Washington, 1918, 118-119. old.
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5. Végeredményben tehát a kivándorlók sorában a gyer- 

mekkorban levőknek a hiánya idézi elő a magasabb krimi- 

nalitást. 

A felnőtt korosztályoknak a bevándorlók sorában valc 

rendkívül erős részesedésével magyarázzák nagyobbfokú 

kriminalitásukat az irodalomban például Commons,
30

 Kel- 

sey,
31

 Mayo-Smith,
32

 Sutherland
33

 és Kate Waller Barret;
34 

a német 1911. évi hivatalos   bűnügyi statisztika,
35

   valamim 

 

30 Commons, John, R., Races and Immigrants in America, New. 

York,  1907,  168. old. 
31 Kelsey, Carl, Immigration and Crime, Annals of the Americar 

Academy of Political and Social Science, 1926 májusi kötet, 169. old. 
32 Mayo-Smith, Richmond, Statistics and Sociology, New-York 

1895, I. köt., 334. old. 
                      33 Sutherland, Criminology, Philadelphia, 1924, 97. old 

34 Kate Waller Barret jelentése, Annual Report of the Commissio- 

ner General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Yeai 

Ended June 30, 1914, Washington, 1915, 369. old.; itt arra utal, hogy s 

bevándorlás kérdésében Olaszországban tett tanulmányutak során ol> 

falvakban fordult meg, ahol az erős kivándorlás folytán vagy nagyor 

idős, vagy nagyon fiatal egyéneket látott csak. 
35 Deutsche Kriminaístatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, II 

53. old. 
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az Északamerikai Egyesült-Államok 1904. és 1910. évi hiva- 

talos bűnügyi statisztikája
36

 is a bevándorlóknak a rendestől 

eltérő kormegoszlásával magyarázza a külföldieknek maga- 

sabb kriminalitását. 

Sajnos, a külföldieknél ilyen módon fokozottabban 

hatékonnyá váló eme kriminalaetiologiai tényező jelentőségé- 

ről pontos képet azért nem nyerhetünk, mert ez a tényező 

karöltve, több más tényezővel együttesen érezteti hatását és 

a megfigyeléseket zavaró körülmények kikapcsolására még 

csak gondolni sem lehet, amint ezt akárhány bűnügyi sta- 

tisztika kifejezetten ki is emeli.
37

 

Ha talán túlzás is az az állítás, hogy a bevándorlók 

majdnem mind felnőttek,
38

 tagadhatatlan, hogy közöttük 

aránytalanul több a felnőtt, mint a benszülött lakosságban. 

A bevándorlók közt erősebben képviselt kriminalisabb osztá- 

lyok által előidézett veszélyt fokozza még az a körülmény is, 

hogy az utóbbi évek bevándorlási statisztikája éppen arról 

tesz tanúságot, hogy a bevándorlók sorában a legfiatalabb 

korosztályokhoz tartozók száma állandóan csökken, amint 

ez például a fentebb idézett német kivándorlási statisztiká- 

ból is kitűnik, amely azt mutatja, hogy 1900. óta a 21 éven 

aluliak száma állandóan esik, viszont a 21-50 év között levők 

száma állandóan nő. 

Tehát azon kriminaletiologiai tényezők közt. amelyek a 

bevándorló külföldieknek kriminalitását mindenütt teteme- 

sen növelik, a kor nem a legutolsó helyen áll. Bár ennek a 

tényezőnek befolyását még csak megközelítőleg sem sikerült 

megállapítani, hiszen ezen tömegfigyeléseket számos zavaró 

körülmény gátolja, – annak hatékonnyá válásáról már a 

problémának futólagos szemlélete alapján is minden kétsé- 

get kizárólag meggyőződhetünk. 

A kormegoszlásnak mint a bevándorlás által hatékonnyá 

 

36 Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, Washing- 

ton, 1907, 51. old. – Prisoners and Juvenile Delinquents in the United 

States 1910, Washington, 1918, 108. old. 
37 Deutsche Kriminalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, II. 

53. old. 
38 Ezzel a nézettel találkozunk: Sutherland, Criminology, Philadel- 

phia,  1924, 97. old. 
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vált kriminalaetiologiai tényezőnek jelentőségét elsősorban 

abban kell keresnünk, hogy azon kevés tényezők közé tar- 

tozik, amelyeknek kihatása a bevándorlási törvények által 

annyira-mennyire talán szabályozható és befolyásolható 

lenne. 

23. §. A bevándorlók nemi megoszlásának kihatása. 

1. A szomatologiai faktorok közt fontos szerep jut a 

nemnek. A bűnügyi aetiologiában közhelyet képez az a meg- 

állapítás, hogy a férfi nem kriminalitása sokkal nagyobb, 

mint a női nem bűnözési aránya. 

Viszont a bevándorlási statisztikák legtöbb helyütt arról 

tesznek tanúságot, hogy sokkal több a férfi bevándorló, mint 

a női bevándorló. Ez a tény is hozzájárul ahhoz, hogy a kül- 

földi születésűek összességének kriminalitása aránytalanul 

magasabb, mint a belföldön született lakosságé. 

Munkánkban e helyütt mindenekelőtt a legfontosabb 

államterületek bűnügyi statisztikája kapcsán a férfi és női 

nem kriminalitásának egymáshoz való viszonyát óhajtjuk 

megvilágítani. Azután megállapítani kívánnók a férfi és női 

nemnek számszerű megoszlását néhány ország statisztikája 

alapján; továbbá feladatunk az lesz, hogy igazoljuk, misze- 

rint a bevándorlók sorában a férfiak jóval nagyobb arány- 

ban fordulnak elő, mint az egyes országok összlakosságában. 

Ezen megállapítások alapján jutunk el a végső eredmény- 

hez, t. i., hogy a bevándorlási államokban a férfi bűnözők 

sorában a külföldi születésűek jóval erősebben részesednek» 

mint az illető országban született lakosság körében. 

Első feladatunk tehát reávilágítani a férfi és női nem 

kriminalitásának egymáshoz való viszonyára! 

Amennyire nem képezi vita tárgyát, hogy a férfi nem- 

nek a kriminalitása messze túlhaladja a női nemnek krimi- 

nalitását, annyira eltérő képet kapunk a két nem kriminali- 

tásának egymáshoz való aránya tekintetében. 

Hogy néhány európai államban e tárgyban tett meg- 

állapításokra utaljunk, hivatkozunk mindenekelőtt a svájci 

bűnügyi statisztika egyik eredményére 
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Svájcban az 1909/11. évi bűnügyi statisztikai adatgyűj- 

tés eredményei szerint
1
 100 bűntevő közt volt 86-9 férfi és 

13.1 nő. 

Franciaországban
2
 az elítéltek nembeli megoszlása a kö- 

vetkező volt: 

 
 

Vagyis az arány a férfi és női nem kriminalitása közt

 

körülbelül olyan volt mint 5-6:

 

l-hez.

 

Belgiumban ez az arány a következő képet mutatta:
8

 

 
 

1

 

Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, herausgegeben

 

vom eidgenössischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 7. old.

 

2

 

Levasseur, E., La population française, IL köt., Paris, 1891, 451.

 

old.

 

–

 

Compte général de l'administration de la justice criminelle pendant

 

l'année 1900, Paris, 1902, XIX. old.,

 

–

 

ugyanaz 1911. évre, Paris, 1913.

 

IX. old.

 

3

 

Jacquart, Camille, La criminalité belge 1868-1909, Louvain, 1912,
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Az arány a két nem kriminalitása közt olyan volt körül- 

belül, mint 3: l-hez. 

Svédországban az arány már hosszú idők óta meglehető- 

sen szélsőséges; az 1921-25. években a megoszlás a két nem 

kriminalitása közt a következő:
4 

 
 

Svédországban tehát azt az arányt találjuk, hogy körül- 

belül 19: l-hez; a férfi nem kriminalitása feltűnően magas 

a nő bűnözéséhez képest. 

Körülbelül hasonló a megoszlás az Északamerikai Egye- 

sült-Államokban is:
5 

 
 

67. old., – Statistique  Judiciaire de la Belgique: 1913, Bruxelles, 1914, 

XXV. old. 
4 Brottsligheten aren 1923-1925 av statistika centralbyran, Stock- 

holm, 1927, Résumé, VII. old. 
5 Report on Crime, Pauperism and Benevolence in the United Sta- 

tes at the Eleventh Census; 1890, Part I.: Analysis, Washington, 1896, 

128. old., – Prisoners and Juvenile Delinquents in Institutions 1904, 

Washington, 1907., 16. old., – Prisoners and Juvenile Delinquents in the 

United States 1910, Washington, 1918, 78-79. old., – Prisoners 1923, 

Washington, 1926, 43. old. 
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Az Északamerikai Egyesült-Államokban tehát az utóbbi 

évtizedekben a férfi nem kriminalitása a nő bűnözéséhez 

úgy aranylott mint 10-11: l-hez. 

Általában tehát a női és a férfi nem kriminalitása közti 

arány az 1: 5 és 1: 19 közt mozgott, azaz a férfi nem bűnö- 

zése mindenütt sokszorosát képezte a női nem kriminalitá- 

sának. 

2. Második feladatunk megállapítani a két nemnek ré- 

szesedését az összlakosságban. A következő táblázat a nemek 

megoszlása tekintetében a legtöbb kultúrállamot illetően 

tájékoztat bennünket:
6 

 
 Nagyban tehát az egész lakosság a két nem közt majd-

 
nem egyenlő arányban oszlik meg.

 
3. A két nemnek az összlakosságban való majdnem

 
egyenlő részesedésétől teljesen eltérő a bevándorlóknak nem-

 
beli megoszlása.

 
6

 

Statistique Générale de   la   France:   Annuaire   Statistique   1924,

 

Paris,  1925,  194. old.
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Régi tapasztalat, hogy a ki- és bevándorlók sorában a 

férfi nem jóval erősebben van képviselve, mint a női nem/ 

Mindenekelőtt néhány fontosabb kivándorlási terület ki- 

vándorlóinak nembeli megoszlására akarnánk reámutatni! 

Németországban a világháború előtti években a kiván- 

dorlóknak nembeli megoszlása a következő volt:
8 

 
 

Olaszországban a kivándorlóknak nembeli megoszlása a 

következő volt:
9 

 
 

7 Erre mutat reá például: Bertillon,  Jaques, Cours élémentaires de 

Statistique, Paris, 1895, 524. old. 
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Eltekintve a világháború éveitől, amidőn a férfiak kiván- 

dorlását honvédelmi okokból meggátolták, a férfiaknak a ki- 

vándorlókban való részesedése mindig körülbelül négyszer 

olyan volt, mint a nőké. 

Spanyolországból az 1912-1918. években kivándorlók 

közt volt 650.590 férfi és 255.691 nő; a férfiak részesedése 

tehát 71-79%, a nőké pedig 28-21% volt.
10

 

A hazánkból kivándorlók közt található:
11

 
 

 

Tehát nálunk is a kivándorlók közt körülbelül háromszor 

annyi férfit találunk mint nőt. 

A bevándorlási államokba érkező bevándorlóknak a 

nembeli megoszlása is körülbelül megegyezik a fenti ada- 

tokkal. 

Az európai országok közt aránylag legtöbb külföldit ta- 

lálunk Svájcban. Bár itt is a külföldiek közi jóval több férfit 

 

8 Waltershausen, A. Sartorius v., Auswanderung, Handwörterbuch 

der Staatswissenschaften, 4. kiad., IL köt., Jena, 1924, 79. old. 
9 Statistica della emigrazione italiana per Festero negli anni  1905 
e  1909,  Roma,  1910,  XIII.  old. ugyanaz  1910. és  1911. évre, Roma, 
1913, XIII. old., – ugyanaz 1912. és 1913. évre, Roma, 1915, XIII. old., - 

ugyanaz 1914. és 1915. évre, Roma, 1918, XIII. old., – ugyanaz 1916. és 

1917. évre, Roma, 1920, XIII. old., – ugyanaz 1918., 1919. és 1920. évre, 

Roma, 1925, XVII. old. 
10 Walterhausen, Sartorius v., Auswanderung, Handwörterbuch der 

Staatswissenschaften, 4. kiad., II. köt.,  Jena, 1924, 79. old. 
11 Magyarország kivándorlása és visszavándorlása 1899-1913, Buda- 

pest, 1918, Általános jelentés 14. old., valamint 48. táblázat. 
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találunk mint nőt, mégis ezek az adatok nem tükröztetik 

vissza hűségesen a tényleges helyzetet, mert a Svájcban élő 

külföldieknek javarésze nem kenyérkeresés, hanem egyéb 

célokból vándorol be többnyire családostól, tehát az itteni 

külföldieknél a férfiaknak aránytalanul nagy túlsúlya nem 

érvényesül annyira, mint azt alább az Európán kívüli beván- 

dorlási államokban látni fogjuk. 

A Svájcra vonatkozó adatok a következők;
12

 a külföl- 

diek mellett egyben a svájci honosok nembeli megoszlását is 

feltüntetjük: 

 
 

Az egyes kantonokba és városokba bevándorlóknak nem- 

beli megoszlása már erősebben mutatja a férfiak túlsúlyát - 

például a Zürich városában 1905-ben beköltözött egyének közt 

59.8% volt férfi, és csak 40.2% volt nő.
13

 

A férfi nemnek túlsúlya már jóval nagyobb a tengeren- 

túli bevándorlásnál. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokba érkezett beván- 

dorlóknak nembeli megoszlása a következő volt:
14

 

12

 

Resultats statistiques du recensement fédérales de la population

 

du 1. Décembre 1910, I. köt., Berne, 1915, 37*. old.

 

13

 

Der Zuzug in die Stadt Zürich, herausgegeben vom Statistischen

 

Amt der Stadt Zürich, Zürich, 1908, 9. old  .

 

14

 

Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 3. kö-

 

tet 6. old.,

 

–

 

Annual Report of the Commissioner General of Immigra-

 

tion to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1927,

 

Washington, 1927, 213. old.
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A női kivándorlóknak a világháborút követő években 

való emelkedésétől várnak Északamerikában kedvező hatást 

a bevándorlók kriminalitását illetőleg;
15

 a több kivándorló nő 

arra enged következtetni, hogy több kivándorló családostul 

érkezett, viszont a családban való élésnek kriminalaetiologiai 

szempontból gyakorolt kedvező hatására már utaltunk. 

Kanadában az 1921. évi népszámlálás alkalmával az 

országban, illetve külföldi születésű lakosságnak a nemek 

szerinti megoszlása a következő volt:
16 

 
 

Az Ausztráliába   érkező   bevándorlók   sorában   pedig a 

nemek megoszlása a következő volt:
17

 

15 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 

the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1920, 

Washington, 1920, 41. old. 
                    16 Sixth Census of Canada, 1921, Bulletin X. 11, old. 

17 Reports of the Immigration Comission, Washington, 1911. 

40. köt. 166. old. 
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Ezekből, valamint a fentebb ismertetett többi adatból is 

megállapíthatjuk azt, hogy a bevándorlók közt a férfiak 

mindenütt erős túlsúlyban vannak. Ha számszerűleg nem is 

lehet megállapítani, hogy mennyivel több a bevándorlók 

közt a férfi mint a nő, meglehetősen nagy valószínűséggel 

oda következtethetünk, hogy a bevándorlók közt kétszer 

annyi férfit találunk, mint nőt. 

Utaltunk fentebb arra, hogy a férfi nemnek kriminali- 

tása mindenütt többszöröse a nő bűnözésének. Láttuk to- 

vábbá, hogy a bevándorlók közt mindenütt lényeges több a 

férfi mint a nő. Ezekből aztán levonhatjuk azt a végső kö- 

vetkeztetést, hogy a nők jóval kisebb bűnözésével szemben 

tetemesen nagyobb bűnözést felmutató férfi nemnek a beván- 

dorlók sorában a nemek általános megoszlásánál erősen túl- 

menő részesedése is lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy a kül- 

földi születésűek mindenütt nagyobb kriminalitást mutat- 

nak fel. 

4. Ha az egyes bevándorlási területek kriminalitását 

vesszük vizsgálat alá, mindenütt arról győződhetünk meg, 

hogy a külföldi születésűeknél a férfi nemnek kriminalitása 

jóval erősebben domborodik ki, mint a nő bűnözése. Ami 

okszerű következménye a fenti megállapításoknak. 

Néhány állam területét sorra véve, az adatok a követ- 

kező tényeket mutatják. 

Svájcban az 1909/1911. évi hivatalos bűnügyi statisztika 

eredménye szerint
18

 esett átlagban: 

18 Schweizerische   Kriminalstatistik   von   1909   bis   1911,   herausge- 

geben vom eidgenössischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 11. old. 
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Németországban 1911-ben a belföldi és külföldi férfiak- 

nál, illetve a nőknél a kriminalitás aránya a következő volt:
19

 

          Belföldieknél Külföldieknél 

Férfiaknál                    Nőknél Férfiaknál      Nőknél 

        1.4% 0.27% 2.0% 0.35% 

azaz a férfiaknál a külföldieknek erősebb kriminalitása itt 

is jóval erősebben domborodott ki mint a női nemnél. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban az eltérés a bel- 

földön született és külföldön született, illetve a férfi és a női 

nem kriminalitása közt a következő:
20 

 
 

Bár a külföldieknél a férfi nem erősebb kriminalitása 

itt is megállapítható, a külföldi születésű nőknek a bűnözése 

is elég magas a belföldön született nőknek a kriminalitásával 

szemben. 

19 Kriminalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, IL 53. old. 
20 Prisoners 1923, Washington, 1926, 64. old. 
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A jelenségnek magyarázata kézenfekvő. Fentebb
21

 utal- 

tunk arra, hogy a két nemnek a kriminalitása az Északame- 

rikai Egyesült-Államokban eléggé eltérő, körülbelül olyan 

arányban van egymáshoz, mint 10-11 az l-hez; a beván- 

dorló nők javarészének előbbi hazájában ez az eltérés jóval 

kisebb, azaz a nőnek kriminalitása ott nagyobb; a bevándorló 

nőknek ez a nagyobb kriminalitása az új hazában sem csök- 

ken le nyomban; így az új haza női bűnözéséhez viszonyítva 

aránylagosan elég nagynak jelentkezik. 

Hűségesebb képet nyújtanának olyan adatok, amelyek a 

belföldön és a külföldön született férfiaknak, illetve nőknek 

a bűnözők sorában, illetve az összlakosságban való százalé- 

kos részesedésről számolnának be. Sajnos, ilyen adatok nem 

állanak rendelkezésünkre. 

5. Végeredményben tehát a külföldi születésű férfiaknak 

a kriminalitásban való nagyobb részesedése is bizonyítja ama 

kriminalaetiologiai törvényszerűséget, hogy a bevándorlók 

sorában előforduló aránytalanul sok nagyobb kriminalitású 

férfi is emeli a külföldieknek bűnözését általában. 

A különféle bűnügyi statisztikák is kiemelik ezt, mint 

a külföldiek magasabb kriminalitását előidéző egyik okot; 

ezzel a megállapítással találkozunk a német 1911. évi hivata- 

los bűnügyi statisztikában,
22

 valamint az Északamerikai 

Egyesült-Államok 1910. évi hivatalos bűnügyi statisztikájá- 

ban is.
23

 

Sokat vitatott kérdés az, hogy vájjon a nőnek kisebb 

kriminalitásával szemben mennyiben lehet ezen bűnözési 

minus aequivalensének tekinteni a nőnek a prostitúcióban 

való részvételét. Bizonyos pontig talán áll ez az okoskodás; 

hogy ez az egyes államterületeken tartózkodó külföldi szü- 

letésű nőkre nézve mennyiben állítható szintén, ennek a vizs- 

gálata már feladatunk körén kívül fekszik. 

21 Lásd fentebb 204. és 205. oldalt. 
22 Kriminahtatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, II. 53. old. 
23 Prisoners  and   Juvenile Delinquents in  the United  States  1910, 

Washington, 1918, 108. old. 
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25. §. A bevándorlók faji tulajdonságainak kihatása. 

1. Az emberi testben visszatükröződő faji jellegzetessé- 

gek szintén éreztetik kriminalaetiologiai kihatásukat. A né- 

peknek faji jellegzetességei: a fellobbanó vagy bosszúálló, 

flegmatikus vagy számító természet a kriminalitás keretében 

is erősen éreztetik hatásukat. 

A bevándorlóknál is természetesen ezek a tulajdonságok 

kriminalitásukat szintén befolyásolják; némely országból 

jövő bevándorlóknak bűnözése egészen különleges jellegze- 

tességeket mutat fel, melyeket faji tulajdonságaikból lehet 

levezetni. 

Sajnos, a faji jellegzetességeknek kriminalaetiologiai 

szempontból való megfigyelése elé számos akadály gördül, 

amennyiben észleletüket számos zavaró körülmény nehezíti 

meg. Éghajlat, kultúra, a fajok közti keveredés és számtalan 

más körülmény egyaránt nehézzé teszik ezeket a megfigyelé- 

seket. 

Feladatunk, hogy néhány faji tulajdonságnak kriminal- 

aetiologiai hatására általánosságban reámutassunk, majd 

hogy ebből a szempontból különösen jellegzetes néhány fajt, 

mint a négereket és a cigányokat, részletesebben megtárgyal- 

junk és kriminalaetiologiai szempontból jelentős faji tulaj- 

donságaikra kitérjünk. 

2. Bár a külföldiek egyik-másik csoportjának kriminali- 

tásából következtetést vonni az illető népfaj bűnözése irá- 

nyára kockázatos vállalkozás, mégis tekintetbe véve az illető 

nemzetiség honi kriminalitását is, érdemes talán ilyen követ- 

keztetéseket megkísérelni. 

Németországban például a tapasztalat az,
1
 hogy az ott 

élő külföldiek közt az oroszok rendkívül sok lopást és súlyos 

testi sértést, az olaszok pedig súlyos testi sértést követnek el; 

a jelenség okát talán az oroszoknál a kevésbbé kifejlett jog- 

érzetben és kisebb műveltségben, az olaszoknál pedig heve- 

sebb vérmérsékletükben kell keresni, amelynek hatása még 

az északi hidegebb éghajlat alatt is jelentkezik. A szláv fa- 

 

1 Erről a tapasztalatról számol be be: Mayr, Statistik und Gesell- 

schaftslehre, III. köt., Tübingen, 1917, 852. old., valamint: Deutsche Kri- 

minalstatistik für das Jahr 1911, Berlin, 1913, II. 58. old. 
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joknak lopások elkövetésére irányuló nagyobb hajlandósá- 

gát arra vezetik vissza, hogy ők hosszú évszázadokon keresz- 

tül jobbágyság alatt élvén ez az erősebb erkölcsi érzés kifej- 

lődését gátolta. 

A Franciaországban élő külföldiek közt a spanyolok 

tűnnek ki a személy elleni bűncselekményeknél magas krimi- 

nalitásuk által.
2
 Náluk is hevesebb vérmérsékletük érezteti 

hatását. 
Északamerikában nagyon magas vagyon elleni krimina- 

litást mutat az ír faj; míg í904-ben a külföldi születésű lakos- 

ságban csak 15.6%-al szerepeltek, addig az elítélt külföldi 

születésűek közt 36-2 %-al részesedtek.
3
 A honi, írországi rossz 

gazdasági viszonyok által fajukban kiváltott erősebb krimi- 

nalis hajlamok hatásukat még új tartózkodási helyükön is 

éreztetik. 

Bár a legtöbb ilyen tárgyú statisztikai adatgyűjtésnél a 

külföldi állampolgárságot, illetve születési helyet veszik ki- 

indulási pontul, ami nem alkalmas a megfigyelt egyén faji 

hovátartozandóságának minden kétségét kizáró megállapítá- 

sára, mégis megkíséreltük a különféle államterületen gyűj- 

tött adatokkal a faji tulajdonságoknak kriminalaetiologiai 

kihatását megvilágítani. 

A következő táblázat a Németországban 1911-ben meg- 

büntetett külföldiekre és az 1910 december 1-én tartott nép- 

számlálási adatokra vonatkozik:
4
 

A  táblázatot  lásd a következő  oldalon. 

Az oroszokra és az olaszokra a fentebb jelzett tapaszta- 

lati tény ebből a táblázatból is kitűnik, amennyiben a súlyos 

testi sértéseknél, illetve lopásoknál ezek mutatnak legnagyobb 

kriminalitást. 

A vérmérsékleti tényezők idézték elő az olaszoknak és 

spanyoloknak az összes külföldiekét meghaladó méretű kri- 

 

2 Erről számol be:  Joly, La France criminelle, Paris, 1889, 61. old. 
3 Lásd  erre:   Prisoners   and   Juvenile   Delinquents in Institutions 

1904, Washington, 1907, 43. old. 
4 Deutsche   Kriminalstatistik   für  das   Jahr   1911,   Berlin,   1913,   II. 

53. és 58. old. 
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minalitását Franciaországban is az 1885. és 1887. években, 

amikor ott a külföldiek kriminalitása tárgyában részletesebb 

adatgyűjtés folyt; az 1000 külföldire nemzetiségük szerint 

eső minimálisan 6 és maximálisan 23 elítéltetés közt a spa- 

nyolok vezettek, amennyiben 1000 spanyolra mindkét évben 

23-23, 1000 olaszra pedig 20, illetve 18 elítéltetés
5
 esett; a 

külföldiek kriminalitásának iránya a közreadott adatokból 

sajnos, nem tűnik ki és így ezek alapján messzebbmenő kö- 

vetkeztetéseket vonni alig lehet. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban 1910-ben a kül- 

földi születésű fehérbőrű lakosságra vonatkozólag gyűjtöttek 

adatokat; ezek szerint ott 100.000 lélekre a következő eltérő 

kriminalitás esett egyes nemzeteknél:
6
 

5 Compte général de l'administration âe la justice criminelle en 

France et en Algérie pendant l'année 1885, Paris, 1887, X-XL old., - 

ugyanaz 1887. évre, Paris, 1889, XI-XII. old. 
6 Prisoners and Juvenile Delinquents in the United States 1910, 

Washington, 1918, 135. old. 
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A hevesebb vérmérséklet által előidézett nagyobb élet 

elleni kriminalitás az olaszoknál és mexikóiaknál itt is jelent- 

kezik, hogy a súlyosabb élet elleni deliktumoknál magasabb 

a svájci állampolgároknak a részesedése, ennek okát abban 

kell keresni, hogy a svájci állampolgárok közt sok olasz ere- 

detű és vérmérsékletű egyén is szerepel, akik faji tulajdon- 

ságaik szempontjából az olaszokhoz volnának számítandók. 

A vagyon elleni bűncselekményekben a legnagyobb az írek 

és mexikóiak részesedése; az írek eme faji tulajdonságára 

fentebb már reámutattunk; a mexikóiaknál pedig még azok 

a velük született tulajdonságok éreztetik hatásukat, amelye- 

ket műveltség, jogi élet és rendezettség szempontjából még 

kevésbbé fejlett hazájukból hoztak magukkal. 

Az olaszoknak és mexikóiaknak ezen az élet ellen irá- 

nyuló magas kriminalitása megállapítást nyert a bevándorlás 

problémájának tanulmányozására az Északamerikai Egye- 

sült-Államokban kiküldött bizottság által rendezett alkalmi 

adatgyűjtés során is, amikor az emberölésre vonatkozó kri- 

minalitás arányszáma a legmagasabbnak a kínaiaknál, azaz 

38.8-nak, a mexikóiaknál 27.8-nak és az olaszoknál 27.1-nek 

bizonyult.
7
 És a Massachusetts állam börtöneiben az 1914- 

1922. években végzett adatgyűjtés alkalmával is ugyanez 

nyert megállapítást, amennyiben az élet elleni legfontosabb 

deliktumokat illetőleg az olaszok bűnözése volt a legnagyobb, 

100.000 egyénre viszonyítva 192.
8
 Ugyancsak ezt mutatja 

egy Kanadában az 1925. év előtti időből való adatgyűjtés, 

ahol a kriminalitás élén szintén az olaszok állanak, 100.000 

egyénre vonatkoztatva 38 deliktummal.
9
 

A mexikóiaknak és olaszoknak ezt a fokozottabb krimi- 

nalitását az irodalomban is ismételten kiemelték, így például 

rámutatott Kurella,
10

 Loeb.
11

 Sutherland.
12

 
7 Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 36. 

köt. 25. old. 
8 Sutherland, Criminology, Philadelphia, 1924, 102. old. 
8 Mac Lean, Annie Marion, Modern Immigration, Philadelphia, 1925, 

101. old. 
10 Kurella Anthropologie und Strafrecht, 1893, 154. old. 
11 Loeb, Morris, Facts About Immigration, Report of the Procee- 

dings of Conferences on Immigration held in New-York City, September 

24 and December 12, 1906, by the Immigration Departement of the Na- 

tional  Civic Federation, New-York,  1907, 59. old. 
13 Sutherland, Criminology, Philadelphia, 1924, 99. old. 
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Az e tárgyban rendelkezésre álló adatok vizsgálata alkal- 

mával az egyes megfigyelési időszakokban, illetve egyes meg- 

figyelt csoportokra nézve jelentkező törvényszerűségek álta- 

lánosításánál – igénytelen nézetünk szerint – nagy óvatos- 

sággal kell eljárni, nehogy tarthatatlan tételekre jussunk. 

Éppen ezért mellőzni óhajtjuk a további, sokban hézagos 

adatokra való kitérést. 

3. Az amerikai irodalomban sokszor megtárgyalt kérdés 

a négereknek a fehérektől eltérő kriminalitása. 

A kérdésnek jelentőséget ád egyrészt a velük szemben 

sok helyütt jelentkező erős ellenszenv, amely kriminalitásu- 

kat még csak fokozni alkalmas, másrészt pedig az a körül- 

mény, hogy egyes jogterületeken számuk elég magas. Az 

Északamerikai Egyesült-Államokban az 1920. évi népszámlá- 

láskor összesen 10,463.131 négert számláltak; a külföldi szüle- 

tésű négerek száma pedig, ha a bevándorlásukat erősen meg- 

szorító szabályok folytán alacsony is, mégis állandóan emel- 

kedik, 1900-ban csak 20.336, 1910-ben 40.339, 1920-ban pedig 

már 73.803 volt.
13

 

Bennünket a probléma azért is érint, mert higgadt és 

objektiv megfigyelés mellett is alig lehet a négerek nagyobb 

kriminalitását kétségbevonni. 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban a négerek kri- 

minalitása – szembeállítva a fehérek bűnözésével – a kö- 

vetkező arányt mutatja:
14 

 
 

13 Ezeket az adatokat lásd: Abstract of the Fourteenth Census of 

the United States 1920, Washington, 1923, 96. old. 
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Bár a négereknél a külföldi születésűeknek kriminali- 

tására nézve adatokat elkülönítve nem gyűjtöttek, ezeknek 

bűnözése, az eddig kifejtettek alapján, bízvást elérte a nége- 

rek átlagkriminalitását, amely messze felette állt a fehérek 

bűnözése arányának. Ezt úgy a négereknek a lakosságban, 

illetve bűnözők közt való százalékos részesedésének aránya 

teszi valószínűvé, valamint a 100.000 lélekre kiszámított kri- 

minalitásuk aránya is. 

Hogy a négerek az ilyen kriminalis tendenciákkal a bűnö- 

zés fokozásához erősen hozzájárulnak, kézenfekvő. A beván- 

dorló négerek száma pedig növekedvén, kriminalitásuk a mi 

szempontunkból is jelentős. 

Kriminalitásuk keretében azután még egy kriminalaetio- 

logiai fontos tényező is válik hatékonnyá: a fehérek és a né- 

gerek közti faji ellentét és ellenszenv, amely egyrészt a nége- 

rek megélhetését nehezíti meg, másrészt következménykép- 

pen kriminalitásukat is fokozza. Hogy ez az ellentét a fehér 

és néger faj közt az önbíráskodási esetekben (lynch-esetek) 

mennyiben nyilatkoznak meg, erre fentebb
16

 már rámutat- 

tunk. 

Magas kriminalitással bíró faj még a cigány faj. 

A mi szempontunkból való megfigyelésüket főként az 

nehezíti meg, hogy az adatgyűjtéseknél mindenütt az állam- 

polgárság vétetvén kiindulási pontul, fajuk az adatgyűjté- 

seknél teljesen kiesik. 

Kriminalaetiologia jelentőségükkel már Lombroso is fog- 

lalkozott, aki a büntettesi fajnak egy példáját látta bennük. 

Bár kriminalitásukra nézve pontos adatok sehol sem álla- 

nak rendelkezésre, ez megdönthetetlen tapasztalati tények sze- 

rint messze felette áll a többi fajok kriminalitásának. Egyes 

esetek, például a hazánkban Pestmegyében, Dánoson 1907-ben 

lejátszódott rablógyilkosság, meggyőzően igazolják erős kri- 

minalis tendenciáikat. 

Nyugtalan, kalandvágyó vérük pedig a cigányokat egye- 

nest prédestinai ja a kivándorlásra! 

14 Prisoners 1923, Washington, 1926, 60. és 64. old. 
15 A felső rovatban levő szám a belföldi, ellenben az alsó rovat- 

ban levő szám a külföldi születésű fehér lakosság kriminalitását tükröz- 

teti vissza. 
16 Lásd 178. old. 
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4. Hogy a bevándorlóknak faji tulajdonsága révén je- 

lentkező nagyobb kriminalitása mennyire lehet hatással az 

illető bevándorlási állam kriminalitásának arányára, ennek 

teljes tudatára csak akkor juthatunk, ha hozzávetőlegesen 

ismerjük az egyes ú. n. „kriminalisabb fajok” képviselőinek 

számát az egyes jogterületeken és látjuk az ezen számokban 

jelentkező eltolódásokat, illetve az illető faj bevándorlóinak 

számát. 

Franciaországban a helyzet a következő volt:
18 

 
 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban ezen fajok szá 

mában a következő eltolódások mutatkoznak:
19 

 
 

17 Az egyes fajok kriminalis jelentőségét méltatja az Északamerikai 

Egyesült-Államokban a kivándorlás tanulmányozására kiküldött bizott- 

ság munkálataiban is; lásd: Reports of the Immigration Commission, 

Washington,  1911, 36. köt.  18-20. old. 
18 Résultats statistiques du recensement général de la population 

effectué le 5 Mars 1911, I. köt. 2. rész, Paris, 1915, 55. old., – Paon, 

Marcel, L'immigration en France, Paris,  1926, 209. old. 
19 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 
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A bevándorlást megszorító törvényeknek, valamint a 

világháborúnak hatása itt már erősen látható. 

Északamerikában például éppen az erős olasz bevándor- 

lással magyarázzák a személy elleni bűncselekmények meg- 

növekedését. Főként az olaszoknak az emberölési cselekmé- 

nyek tettesei közt való nagy részesedésével látják ezt iga- 

zoltnak.
20

 

Hogy egyes fajok bizonyos bűncselekményekre nagyobb 

hajlamossággal bírnak, tagadhatatlan. Amennyiben ilyen 

fajokból valók a bevándorlók, ezen faji tulajdonságaiknak 

a bevándorláson keresztül megnyilvánuló kriminalaetiologiai 

kihatásai kézenfekvő. 

26. §. A csökkent testi és szellemi képességeknek, a beteg- 

ségeknek kihatása. 

Bár annak megállapítása, hogy a testi és lelki abnormi- 

tások összefüggésben volnának az ember kriminalitásával, 

eddig megközelítőleg sem sikerült, mégis tagadhatatlan, hogy 

a testi fogyatékosságok, a következményeket hagyó megbe- 

tegedések az életben való versenyképességet, megélhetést és 

boldogulást hátrányosan befolyásolják, vagyis az ilyen testi 

és lelki rendellenességek közvetve, a kriminalitás gazdasági 

tényezőin keresztül hatással vannak a bűnözés nagyságára 

és irányára. 

Bajos vállalkozás volna annak bizonyítására vállakozni, 

hogy a bevándorlók között mennyi a csökkent testi és szel- 

lemi képességű, mennyi azoknak a száma, akik valamely 

betegségben szenvednek. Minthogy a különféle a bevándor- 

lást megszorító törvények az ilyen elemeknek bevándorlását 

tiltják, ezek saját érdekükben igyekeznek ilyen fogyatékos- 

ságukat leplezni. 

A kikötőkben és határállomásokon visszatartott, illetve 

utólag testi vagy szellemi fogyatékosság vagy betegség miatt 

 

the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1927, Washing- 

ton,  1927,  192-193. old. 
                     20 Lásd erre: Reports of the Immigration Commission, Washington, 

1911.  36.  köt. 2. old. 
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az ország területéről elszállított bevándorlók száma aránylag 

csekély és állandóan csökken, mert hiszen a hajózási társa- 

ságokat ilyen bevándorlók szállítása miatt súlyos bírságra 

(az Északamerikai Egyesült-Államokban bevándorlóként 100 

dollár) ítélik és az illetők visszaszállítására kötelezik, tehát 

már ezek a társaságok is arra törekednek, hogy kifogás alá 

eső bevándorlók szállítására ne vállalkozzanak. Az Észak- 

amerikai Egyesült-Államokban 1882-ig ezen a téren korláto- 

zás nem volt, azóta ott a viszonyok gyökeresen megváltoztak 

és az ellenőrzés ma a lehető legszigorúbb.
1
 

Hogy a bevándorlók visszautasításának méreteiről álta- 

lánosságban fogalmat alkothassunk, utalunk a következőkre. 

Az Amerikába vezető kivándorlásnál egészségügyi szem- 

pontból az első ellenőrzés még az európai kikötőkben törté- 

nik. A hajózási társaságok érdeke ez, mert hiszen ha – amint 

erre fentebb reámutattunk, – olyan kivándorlókat szállí- 

tanak, akik Északamerikában a partraszállásnál visszautasít- 

tatnak, ezek hazaszállítási költsége őket terheli. 

Hogy a már az európai kikötőkben visszautasított kiván- 

dorlók számáról fogalmat alkothassunk, utalunk arra, hogy 

például az 1907. évben Brémában 11.288, Fiúméban 4.789, 

Hamburgban 5.928, Nápolyban 10.224, Palermóban 2.368, a 

többi kikötőkben visszautasítottakkal együtt összesen 39.681 

egyénnek a kivándorlását gátolták meg.
2
 

Ezen ellenőrzés ellenére az Északamerikai Egyesült Álla- 

mok határain a bevándorlókból még visszautasítottak 1911- 

1915-ben 2-1, – 1916- 1920-ban 3-4, – és 1921-1925-ben 

2-9%-ot; abszolút számokban kifejezve ezen 15 év alatt össze- 

sen 281.912 bevándorlót és ezen visszautasítások okai között 

egészségügyi szempontból jelentősek a következők:
3
 

1 Lásd e tárgyban: Reports of the Immigration Commission, 

Washington, 1911, I. köt. 26. s köv. old. 
2 Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 1. köt. 

199 .old. 
3 Lásd ez adatokat: Annual Report of the Commissioner General 

of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended 

June 30, 1927, Washington, 1927, 225. old.; a visszautasítások okaira 

lásd ugyanitt a 230-231. oldalt. 
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Kanadában az 1902-től terjedő húsz év alatt egészségi 

okokból 5.154 bevándorlót tartóztattak fel a határokon, és 

4.227 bevándorolt egyént szállítottak el utólag az ország terü- 

letéről.
4
 

A bevándorlás tanulmányozására az Északamerikai 

Egyesült Államokban kiküldött bizottság szintén végzett adat- 

gyűjtéseket abban az irányban, hogy a különféle közkórhá- 

zakban és hasonló intézményekben ápolás alatt álló egyének 

közt mennyi a belföldön született, és mennyi a külföldi szü- 

letésű, továbbá, hogy milyen ez az arány az egyes betegsé- 

geket illetőleg; az adatok az 1910 évet közvetlenül megelőző 

időből valók és a következő megoszlást mutatják:
5
 

A   táblázatot  lásd  a  következő  oldalon. 

Bár a külföldi születésűek megbetegedési arányát a hatá- 

rokon tartott orvosi vizsgálatok erősen csökkentik, a kór- 

házakban ápoltak közti százalékos részesedésük erősen meg- 

haladja az összlakosságban való részesedésüket, amennyiben 

1910-ben a belföldön születettek része 85-3%, a külföldi szü- 

letésűeké    pedig    14.7%    volt.
3
    Viszont    figyelemmel    kell 

 

5 Report of the Departement of the Immigration and Colonization 

for the Fiscal Year Ended March 31, 1922, Ottawa, 1922, 18-19. old. 
8  Reports  of  the  Immigration Commission,  Washington,   1911,  2. 

köt. 268. old. 
6 Lásd: Abstract of the Fourteenth Census   of   the   United   States 

1920, Washington,  1923, 97. old. 
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lenni arra is, hogy a belföldi születésűek egy része házi keze- 

lésben vagy jobb vagyoni helyzetük révén szanatóriumi és 

hasonló kezelésben van, tehát betegjeik nagy része az adat- 

gyűjtésből kiesik. 

Általánosságban a külföldi születésűeknek egészségügyi 

állapota – a legutóbbi években – a bevándorlási területek 

határain tartott szigorú orvosi ellenőrzés következtében erő- 

sen javulhatott. 
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A megbetegedések és testi fogyatékosságoknak a krimi- 

nalitásra való közvetlen hatását tisztázni kevés eredménnyel 

kecsegtető vállalkozás; közvetlen – főként a gazdasági 

tényezőkön keresztül való – hatásuk azonban annál nyilván- 

valóbb. 

27. §. A büntetett előélet hatása. 

A kriminálpolitika szempontjából a kriminálaetiológiá- 

nak egyik legfontosabb problémája az, amely a bűntettesek 

megelőző  kriminalitása kihatásának kutatásán fáradozik. 

Hogy a büntetett előélet és főként az elszenvedett sza- 

badságvesztés-büntetés jelentős nehézségeket képez az ember 

életében és továbbra jutása során, ez olyan igazság, amellyel a 

kriminálpolitika is számol akkor, amidőn a büntetés végre- 

hajtása feltételes felfüggesztése és más hasonló intézmények 

segítségével arra törekedik, hogy inkább mentül több bűntet- 

test, főleg kezdő bűntettest a börtönből megmentsen, mint- 

sem, hogy azokat a büntetett előélet hátrányával sújtsa. 

Amennyiben tehát a bevándorlók közt sok volna az előbb 

már elítélt egyén, ez az illető bevándorlási terület közerköl- 

cseire hátrányos hatást gyakorolhatna. 

Hogy a kérdésnek horderejét teljesen értékelhessük, 

utalnunk kell arra, hogy a visszaesőknek száma országszerte 

mindenütt óriási mértékben emelkedik. 

A bűntetteseknek, főként a különféle u. n. nemzetközi 

bűntetteseknek, mint például nemzetközi kasszafúróknak, 

szálloda tolvajoknak, működése ott a legkönnyebb, ahol 

őket nem ismeri senki, ahol a rendőrség előtt még ismeret- 

lenek. Ezért a közlekedési eszközöknek mai tökéletessége 

mellett arra törekednek, hogy tartózkodási helyüket állan- 

dóan változtassák, ami azután végeredményben ezen köz- 

veszélyes bűntetteseknek az országok közti állandó kicseré- 

lésére és kriminalitásuk megkönnyítésére vezet. 

Főként ezen a ponton találjuk a legfontosabb érintkezési 

pontot a kriminalitás és bevándorlás problémái  közt. 

A tapasztalat mindenütt az, hogy a bevándorlók sorában 

sok már büntetett előéletű egyént találunk; bár ezeknek be- 
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vándorlása legtöbb helyütt tiltva van, addig, míg a bűntet- 

teseknek nemzetközi nyilvántartása megvalósítást nem nyer, 

a bűntettesek bevándorlása elleni küzdelem sehol sem lesz 

eredményesebb. 

A sok büntetett előéletű egyénnek bevándorlása is emeli 

általában a külföldi születésűeknek kriminalitását, amint 

erre például az 1909/1911 évi svájci hivatalos bűnügyi sta- 

tisztika is reámutat.
1
 

Az Északamerikai Egyesült Államokban a bevándorlás 

problémájának vizsgálatára kiküldött bizottság is reámutat 

ezekre a veszélyekre
2
 és a leküzdésével járó nehézségekre. 

Bár a büntetett előéletűekkel szemben az ellenőrzés a be- 

vándorlási államokban ma is szigorú, bevándorlásuknak teljes 

meggátlására kevés a remény. Például az Északamerikai Egye- 

sült Államokban szintén azt tapasztalták,
3
 hogy számtalan 

büntetett előéletű vagy bűntettes, de még el nem ítélt beván- 

dorlónak sikerült a legéberebb ellenőrzés mellett is ott partra 

szállni és ott tartózkodni. 

Itt is a büntetett előélet miatt visszautasított bevándor- 

lók számával kíséreljük meg a helyzetet illusztrálni! 

Az Északamerikai Egyesült Államokban a határokon és 

kikötőkben visszautasított büntetett előéletű egyéneknek 

száma a következően alakult:
4 

 
 

1 Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, herausgegeben 

Ν. om eidgenössischen statistischen Bureau, Bern,  1917, 8. old. 
2 Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 1. köt. 

27. old. 
3 Reports  of  the  Immigration  Commission,  Washington,   1911,   1. 

köt. 27. old. 
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Kanadában az 1902-től 1922-ig terjedő időszakban ösz- 

szesen 4.529 bevándorolt bűntettest szállítottak el az or- 

szágból.
6
 

Még jobban illusztrálják a bűntettesek bevándorlását az 

Északamerikai Egyesült Államokban az olasz bűnelkövetőkre 

vonatkozólag végzett megfigyelések! 

A bevándorlás tanulmányozására kiküldött bizottság 1910 

körül egyedül New-Yorkban több mint 500 bűnesetben 

végzett nyomozásokat és körülbelül 70 esetben állapította 

meg, hogy a bűntettes Olaszországból bevándorolt visszaeső, 

akit utólag elszállítottak.
6
 A figyelem az olasz származású 

bűntettesek iránt talán főleg azért terelődött, mert ezek 

követtek el ismételten véres bűneseteket, sokszor bosszúból; 

gyakran éppen a sértettek voltak azok, akik legkevésbbé 

segítették elő a nyomozást, félvén a bűntevők újabb bosz- 

szújától. A figyelmet még is az a körülmény irányította felé- 

jük, hogy büntetett előéletük éppen Olaszországból kapott 

adatok alapján nyert megdönthetetlenül megállapítást és 

mert éppen az Egyesült Államok legnépesebb városában: 

New-Yorkban követték el deliktumaikat. Bár nemcsak Olasz- 

országból érkeztek ilyen büntetett előéletű bevándorlók, 

hanem számos országból is, az északamerikai közvélemény 

azért is leginkább ezekkel az olasz származású bűntettesek- 

kel foglalkozott legtöbbet, mert nekik sikerült legnagyobb 

számban a bevándorlás. 

A visszaeső bűntetteseknek veszélyességét fokozza még 

rendszerinti megszervezettségük, és a bűncselekmények el- 

követésében való technikai felkészültségük és jártasságuk, 

amit például az u. n. nemzetközi kasszafúrók, vagy szálloda- 

tolvajok esetében láthatunk sokszor. 

Ezek a tapasztalatok teszik azután érthetővé azon tör- 

 

4 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 

the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1927, 

231. old. 
4 Report of the Departement of the Immigration and Colonization 

for the Fiscal Year Ended March 31, 1922, Ottawa, 1922, 19. old. 
8 A tárgyra lásd: Reports of the Immigration Commission, 

Washington, 1911, 26. köt. 277. old., és 36. köt. 277-286. old., ahol számos 

konkrét esetet találunk felsorakoztatva. 
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vényhozási intézkedéseket, amelyek a büntetett előéletű egyé- 

néknek a bevándorlását tiltják. 

Bár számszerű megállapítások nem állanak rendelke- 

zésre, biztos, hogy az ilyen bevándorlók erősen hozzájárulnak 

az illető bevándorlási terület kriminalitásának fokozásához, 

A közrendre való veszélyességüket még fokozza az a 

körülmény is, hogy a nagy forgalmú világvárosok forgatagá- 

ban könnyen ismeretlenek maradhatnak és annál több alka- 

lom nyílik kriminalitásukra. 

28. §. A társadalomellenes motívumok terjesztése a beván- 

dorlás által. 

Büntetőjogi szempontokból különösen egy társadalom- 

ellenes motívum, az u. n. romboló anarchistatörekvések szo- 

rulnak méltatásra. 

Ezeknek terjesztői és megvalósítói, az anarchista bűn- 

tevők bevándorlása érdekel bennünket e helyütt. 

A bevándorlásuk során való leleplezésük annál nehezebb, 

mert javarészük a legkülönfélébb hivatásokban él és ily 

módon is leplezi anarchista törekvéseit. Lombroso
1
 számol 

be 1894-ben közreadott munkájában arról, hogy az akkor 

Parisban tett észleletek szerint ott körülbelül 500 anarchista 

élt, és közöttük 10 újságíró, 25 nyomdász, 2 korrektor, 17 

szabó, 16 cipész, 20 munkás, aki élelmezési üzemekben kereste 

kenyerét, 15 műasztalos, 12 fodrász, 15 mechanikus, 10 kő- 

műves és még vagy 250 a legkülönfélébb hivatású volt. 

Ezek ellenére például az Északamerikai Egyesült Álla- 

mokban is sikerült partraszállásukkor a bevándorló anar- 

chistáknak egy részét leleplezni és az államterületre való 

lépésben meggátolni; az erre vonatkozó adatok a következők:
2
 

1 Lombroso, Die Anarchisten, fordította Kurella, Hamburg, 1895, 

5. old. 
2 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to 

the Secretary of the Fiscal Year Ended June 30, 1927, Washington, 

1927, 231. old. 
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Az anarchisták titkos megszervezettsége és nyilvántar- 

tásuknak meglehetősen hézagos volta magyarázza, hogy 

államterületre lépésben aránylag keveset sikerült meggátolni, 

és hogy közülük sokan ki tudták játszani a rendőrhatóságok 

éberségét.
3
 

A problémának a bevándorlás szempontjából való jelentő- 

ségét illusztrálja az a tény is, hogy az Északamerikai Egyesült 

államokban honosított bevándorlók állampolgársági esküjé- 

ben is bentfoglaltatik az a kitétel, hogy I am not an anarchist 

(Esküszöm, hogy  ... nem vagyok anarchista.).* 

Természetes tehát, hogy a bevándorlásra vonatkozó tör- 

vények mindenütt tiltják az anarchisták bevándorlását; az 

Északamerikai Egyesült Államokban 1888-ban indult meg e 

tárgyban a képviselőházban agitáció, amelynek eredménye 

ezen tilalom statuálása volt.
5
 

Egyes államokban, például   az   Északamerikai Egyesült 

 

3 Ezt állapítja meg az Északamerikai Egyesült Államokban a be- 

vándorlás tanulmányozására kiküldött bizottság is; lásd Annual 

Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary 

of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1922, Washington, 1922, 

13. old. 
4  Naturalization Laws and Regulations, October 10, 1919, Washing- 

ton, 1919, 17. old. 
5 Lásd e tárgyban: Reports of the Immigration Commission, 

Washington, 1911, 2. köt. 569. old. 
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Államokban, idesorolják a magántulajdon elleni agitá- 

ciót is.
6
 

Hogy az ilyen elemek bevándorlása által az illető állam- 

terület kriminalitásának fokozása várható, bizonyításra talán 

nem szorul. 

Az állam és társadalmi rend biztosítása végett a kri- 

minálpolitikában sokszor találkozunk ama követeléssel, hogy 

különösen súlyosan kell büntetni és ártalmatlanná tenni 

azokat a bűntetteseket, akik bűncselekményeiket egyenesen 

a társadalmi és állami rend megzavarásának célzatából köve- 

tik el, amint ez például joggal mondható az úgynevezett 

romboló anarchisták törekvéseiről. Következésképen minden 

közületnek arra kell törekednie, hogy a bevándorlók köré- 

ből az ilyen elemek feltétlenül kizárassanak. 

III. F e j e z e t .  

29. §. Kutatásaink eredményei és akadályai. 

1. Amidőn a különféle kriminalaetiológiai tényezőnek a 

bevándorlás során való érvényesülését szemügyre vettük, 

törekvésünk állandóan az volt, hogy statisztikailag megala- 

pozható következtetések mezején maradjunk; éppen ezért 

a bevándorlók lemenői kriminalitásának vizsgálatától tartóz- 

kodtunk ott, ahol ez az átöröklés problémájának bizony- 

talan talajára vezetett volna. 

A probléma érdemi részét illetőleg a vélemények meg- 

lehetősen egyértelműleg oda konkludálnak, hogy a bevándor- 

lásnak a kriminalitást emelő kihatása van. 

Az egyes kriminalaetiológiai szempontból hatékonnyá 

váló tényezőkkel kapcsolatosan utaltunk számos olyan állás- 

foglalásra, amely ezeknek a bevándorlás keretében a krimi- 

nalitást emelő kihatása mellett érvel. 

Ezzel szemben kevés az az állásfoglalás, amely az ellen- 

kezőt vitatná és ezek is sokszor határozatlanok. 

A problémával – érthetőleg, mert hiszen ott bír a prob- 

 

6 Lásd: Annual Report of the Commissioner General of Immigration 

to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended June 30, 1919, 

Washington, 1919, 32. old. 
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léma legnagyobb gyakorlati jelentőséggel – leginkább Észak- 

amerikában foglalkoztak. 

Az ottani írók közül – például – Hourwich
1
 nem egé- 

szen biztos a bevándorlásnak eme hatása felől; kételyeinek 

főindoka az, hogy a legerősebb bevándorlás idejében nem 

jelentkezett nyomban a kriminalitás emelkedése; eme állás- 

foglalásánál azonban szem elől tévesztette azt, hogy a kri- 

minalitás felette komplikált társadalmi jelenség, amelynél 

számtalan tényezők együttes hatása érvényesül és hogy egy- 

egy tényezőnek erősebb hatása csak hosszabb idő múlva 

érezhető, akkor, amidőn időközben a többi tényezőnek ellen- 

hatását már leküzdötte. A tényezőknek a hatása csak lassan 

itatja át a társadalom osztályrétegeit, és így sokszor csak jó- 

val későbben érezhető az. Kelsey
2
 pedig szintén igyek- 

szik a bevándorlásnak a kriminalitást emelő hatását cáfolni, 

de eközben kénytelen elismerni, hogy a bevándorlás krimina- 

litást emelő hatásának egyik oka abban keresendő, hogy a 

bevándorlóknak legnagyobb része városokban helyeződik 

el. S hasonló érveléssel találkozunk Sutherland
3
 munkájá- 

ban, aki csak azt vonja kétségbe, hogy a bevándorlóknak 

kriminalitása már magában szükségképpen magasabb volna; 

viszont ama nézetének ád kifejezést, hogy a városban való 

nagyobb elhelyezkedésük és más hasonló tényezők idézik 

elő erősebb bűnözési arányukat; különben ő is szem elől té- 

veszti, hogy a kriminalaetiologiai tényezők hatása csak las- 

san jelentkezik. 

Saját véleményünk végeredményben oda konkludál, 

hogy a bevándorolt elemeknek magasabb kriminalitását az 

idézi elő, hogy a bevándorlók tömege különösen kriminális 

elemekből tevődik össze és maga a bevándorlás olyan körül- 

ményeket teremt, amelyek a bűnözés elősegítésére alkal- 

masak. 

Amint erre fentebb részletesen reámutattunk, a beván- 

dorlók   rossz gazdasági   helyzete,   ipari   foglalkozásuk,   az, 

 

1 Hourwich,  Immigration  and  Crime,   American   Journal   of   So- 

ciology. 1912 januári füzet. 479. old. 
2 Kelsey, Karl, Immigration and Crime, Annals of  the American 

Academy of Political and Social Science, 1926 májusi kötet, 170. old. 
3 Sutherland,  Criminology,  Philadelphia,  1924,  132, illetve 98.  old. 
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hogy közöttük sok a nem-házas, hogy műveltségi viszonyaik 

is rosszabbak, hogy különféle erkölcsi tényezők (prostitúció, 

alkoholizmus) is erősebben érvényesülnek körükben, hogy 

legnagyobb részük a városokban keres elhelyeződést, hogy 

a bevándorlás helyén dívó társadalmi viszonyokkal és jogi 

berendezésekkel nem ismerősek, hogy az ismeretlen kör- 

nyezetnek a kriminalitást emelő hatása náluk erősebben ér- 

vényesül, hogy erősen kerülnek faji és társadalmi ellentétek 

gyújtópontjába, hogy közöttük a legtöbb a legnagyobb bű- 

nözési arányt mutató korban van, hogy legnagyobb részük 

férfi, hogy közöttük sok kriminalitás szempontjából hát- 

rányos faji tulajdonságot hoz magával, hogy csökkent testi 

és szellemi képességeik és betegségeik megélhetésüket meg- 

nehezíti és még számos más fentebb részletesebben megtár- 

gyalt a kriminalitást erősen emelő tényezőnek összhatása 

érvényesül a bevándorlók és általában az egyes országok 

külföldi származású és születésű lakosságának nagyobb bű- 

nözési arányában. Tehát a bevándorlás jelenségével elvá- 

laszthatatlanul összeforrt kriminalaetiologiai tényezők emelik 

a kriminalitást. 

Kriminalaetiologiai vizsgálódásaink során főként az 

északamerikai bűnügyi statisztikai adatgyűjtésekre támasz- 

kodtunk azért, mert csak itt találkozunk a bevándorlók sorá- 

ban milliós tömegekkel, tehát a véletlen esélyek érvényesü- 

lése inkább van kizárva és a nagy számok törvénye inkább 

tud érvényesülni. 

Törekvésünk továbbá az is volt, hogy lehetőleg csak 

azon kriminalaetiologiai szempontból jelentős tényezők meg- 

tárgyalására szorítkozzunk, amelyek erősebben tapadnak a 

kivándorlók személyéhez és hatásukat az idegen környezet- 

ben is biztosan éreztetik. 

2. Reá óhajtanánk mutatni még azokra a nehézségekre 

is, amelyek a bevándorlás hatásának kriminalaetiologiai 

vizsgálata során merülnek fel. 

Első sorban tudatában kell lennünk annak, hogy a kri- 

minalitás számtalan tényező együttes hatásának az ered- 

ménye. Ezeknek a tényezőknek a hatása együttesen és egy- 

mással karöltve jelentkezik, következményképpen elkülö- 

nülten   való   megfigyelésük felette   nehéz,   sokszor   teljesen 
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lehetetlen és éppen csak a tényezők együttes hatásának a 

megállapításával kell beérnünk. Ha az egyik tényezőt 

figyeljük meg, a többinek zavaró hatása megfigyeléseinket 

állandóan megbénítja; viszont alig áll módunkban ezeket 

az u. n. zavaró körülményeket kikapcsolni vagy hatásukat 

számszerűleg megállapítani és számba venni. Ebbe a hibába 

esik pl. Kelsey,
4
 midőn elmulasztotta, hogy a bevándorlók 

kriminalitásának latba eső tényezők (családi állapot, nemek 

aránytalan megoszlása stb.) elkülönült megfigyelését még 

csak megkísérelje és e helyett sommásan állapította meg, 

hogy a bevándorlásnak kriminalaetiologiai kihatása legin- 

kább a bevándoroltak gyermekeinél jelentkezik. 

Az északamerikai irodalomban hosszasan mutat reá 

ezen jelenségek összetett mivoltára például Mayo-Smith.
5
 

Emellett azonban még számos más – inkább technikai 

jellegű – akadály gördül a bevándorlás kriminalaetiologiai 

hatásának megfigyelése elé! 

Így mindenekelőtt, hogy tulajdonképpen csak két 

államterületen találkozunk olyan törekvésekkel, amelyek a 

bevándorlásnak a kriminalitására gyakorolt hatását meg- 

figyelni és megállapítani megkísérlik. Az egyik Svájc, a má- 

sik az Északamerikai Egyesült Államok. 

Németországban az adatgyűjtésekkel nem terjeszkednek 

ki az olyan részletekre, mint a külföldi bűnösök kora, művelt- 

ségi állapota stb. 

A Kanadában gyűjtött adatok pedig nemcsak gyérek, 

de még azért sem kecsegtetnek a mi szempontunkból sok 

eredménnyel, mert a bevándorlóknak java része Nagy- 

Britanniából és az Északamerikai Egyesült Államokból kerül 

ki és ezeknek a foglalkozása is javarészt mezőgazdasági, 

amellett még nembeli megoszlásuk és családi állapotuk sem 

olyan szélsőséges, mint a bevándorlóknál általában, ameny- 

nyiben közöttük aránylag több a nő és több a családos. Ka- 

nadának bevándorlói legnagyobb részt ezen egykori gyar- 

mat anyaországából:  Nagy-Britanniából és a vele szomszé- 

 

4 Kelsey, Carl, Immigration and Crime, Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, 1926 májusi kötet, 165-174. old. 
5 Mayo-Smith, Emigration and Immigration, New-York, 1898, külö- 

nösen 8-9. old. 
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dos Északamerikai Egyesült Államokból kerülvén ki, az elté- 

rések Kanada lakosságának és a bevándorlóknak nyelvi* 

műveltségi, jogi, társadalmi, faji és egyéb viszonyai közt sok- 

kal csekélyebbek és következésképen a kriminalitás terén 

sem válnak annyira hatékonnyá.
6
 

A megfigyelésekből való következtetések elé még sok 

helyütt az az akadály gördül, hogy a megfigyelések területén 

alacsony az ott élő külföldieknek a száma.
7
 A svájci ada- 

toknak ez a gyengéje. 1900-ban az ott élt külföldieknek 

száma 383.424 volt,
8
 de ezek közt 137.475 Svájcban született* 

tehát felserdülésükig már megszokták a svájci viszonyokat; 

a külföldi bűnözőknek a száma például az 1892-1896. évek- 

ben összesen csak 1366 volt.
9
 A nagy számok törvényének 

érvényesülésére így kevés alkalom nyílik. 

Ez a veszély kísért bennünket itt-ott nemcsak a né- 

met,
10

 hanem még az Északamerikai Egyesült Államokban 

gyűjtött
11

 statisztikai adatoknál is. 

Azt pedig, hogy hosszabb időszakot véve figyelembe, 

ilyen módon kapjunk nagyobb számokat, az gátolta, hogy 

nincs olyan államjogterület, ahol az évek hosszabb során át 

évről-évre állandóan gyűjtöttek volna adatokat a külföldiek 

 

6 Lásd ezekre a statisztikai adatokra: Reports of the Immigration 

Commission, Washington, 1911, 40. köt. 3. s köv. old. 
7 Erre utal Kaufmann, Ergebnisse der schweizerischen Strafstatis- 

tik für das Jahr 1905, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 21 (1908.) 

köt. 339. old. 
8 Resultats statistiques du recensement fédéral du 1-er décembre 

1900, I. köt., Berne, 1904, 284. old. 
9 Die Ergebnisse der Schweizerischen Kriminalstatistik während 

der Jahre 1892-1896, Bern, 1900, 20. old. 
10 Például: Statistisches Jahrbuch für den Preussischen Staat, 

12 (1914.) évfolyam, Berlin, 1915; a külföldi születésű fegyencek száma 

ezen forrás szerint volt 1909:46, 1910:41, 1911:38, 1912:36, 1913:44. 

– A Német birodalomra vonatkozó bűnügyi statisztikában is például 

a külföldiek származási országára vonatkozólag sokszor felette alacsony 

számokkal találkozunk. (Például: Kriminalstatistik für 1911, Berlin, 

1913. II. 56. old.). 
11 Például: Reports of the Immigration Commission, Washington, 

1911, 36. köt. 205. old., ahol a külföldi származású, az Egyesült-Államok- 

ban még három évig nem tartózkodó és betöréses lopás miatt elítéltek 

születési országánál olyan adatokkal találkozunk, hogy: Finnország 2, 

Görögország 4, Írország 5, Magyarország 7, stb. 
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kriminalitására vonatkozólag; a legtöbb helyütt ezek az. 

adatgyűjtések csak alkalmiak, ötletszerű időpontokban meg- 

tartva, sokszor eléggé távol az egyes népszámlálási idő- 

pontoktól. 

Így ott, ahol a bűnügyi statisztikai adatgyűjtések kiter- 

jeszkedtek a külföldiek különleges kriminalitására, mint 

például az Északamerikai Egyesült Államokban, a bűnügyi 

statisztikai adatgyűjtéseket nem állandóan évről-évre, ha- 

nem elég nagy időközökben csak egyes alkalmakkor (az 

Egyesült Államokban 1904, 1910 és 1923-ban) végezték; ahol 

meg viszont – mint legtöbb helyütt – évente gyűjtenek 

hézagosabb adatokat a kriminalitásra vonatkozólag, ott alig, 

vagy egyáltalán nem terjeszkednek ki különlegesen a kül- 

földiek bűnözésére. 

Ahol pedig a külföldiek kriminalitását külön számba 

„veszik, ott rendszerint újabb nehézségek merülnek fel ezen 

adatok értékesítésénél! 

így Svájcban egyes a külföldiek bűnözésével foglalkozó 

adatgyűjtések elmulasztották egyes kantonokban a külföl- 

diek kriminalitásának irányát (vagyon, élet stb. elleni bűn- 

cselekmények) feltüntetni,
12

 ami azután természetesen elejét 

veszi annak, hogy további következtetésekbe bocsátkozhas- 

sunk. A svájci adatgyűjtések értékét leszállítja még az a 

körülmény is, hogy az adatgyűjtés nem egységes, hanem el- 

térően folyik az egyes kantonokban, amit a svájci írók
13

 is 

sérelmeznek. Az egész Svájcra vonatkozólag bűnügyi statisz- 

 

12 így például: Die Ergebnisse der Schweizerischen Kriminalsta- 

tistik während der Jahre 1892^1896, Bern, 1900, 20. s köv. old. 
13 Ezt sérelmezi: Mühlemann, G, Zur Statistik der Strafrechtspflege 

in den Schweizerischen Kantonen, Zeitschrift für Schweizerische Statis- 

tik, 21 (1885.). évfolyam, 33. old., – továbbá: Kaufmann, Joseph, Die Er- 

gebnisse der Strafstatistik des schweizerischen Zentralbureaus für das 

Jahr 1905, Zeitschrift für Schweizerische Statistik, 43 (1907.), évfolyam, 

I. köt. 420-421. old., ugyanő: Ergebnisse der schweizerischen Straf Sta- 

tistik für das Jahr 1905, Schweizerische Zeitschrift für Straf recht, 21 

(1908.). köt. 339. és 345. old., – Zürcher, Emil, Die Kriminalstatistik in der 

Schweiz, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 28. köt. 343. old., – 

Béguin, Pierre, Schweizerische Kriminalstatistik für das Jahr 1906, Zeit- 

schrift für Schweizerische Statistik, 45   (1909.). évfolyam, I. köt. 557. old. 
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tika csak elvétve jelent meg (így az 1909-1911 évekre ter- 

jedő időszakra). 

Amit e tárgyban Levasseur
14

 1892-ben mondott, t.· i. hogy 

a bevándorlókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtések még 

mindig felette hiányosak, azt sok tekintetben még ma is ál- 

líthatjuk; túlszigorú e téren Mayo-Smith
15

 ama megállapí- 

tása, hogy a bevándorlókra vonatkozó statisztikai adatgyűj- 

téseket vizsgálva, nyomban csak az ötlik szemünkbe, hogy 

azok hiányosak; értéküket így teljesen kétségbevonni nem 

lehet. 

Az adatgyűjtések tartalma mellett még feldolgozásuk is 

mutat itt-ott hézagokat! 

így például a svájci 1909-1911. évi bűnügyi statiszti- 

kának hiánya az,
16

 hogy a külföldi bűnözők korbeli megosz- 

lásánál egészen más korcsoportokat vesz alapul, mint az 

1910. évi népszámlálás
17

 és így lehetetlenné válik a külföldi 

hűnözők egyes korosztályai kriminalitása arányának kiszá- 

mítása. 

Hasonló nehézségek merülnek fel itt-ott az Északameri- 

kai Egyesült Államok statisztikáiban is. Például az ott a be- 

vándorlás problémájának vizsgálatára kiküldött bizottság 

munkálataiban legtöbb helyütt elmulasztották a bizonyos 

tezámú lakosra eső kriminalitás arányának (északamerikai 

terminológia szerint: Ratio) kiszámítását.
18

 

Más jogterületeken pedig a külföldiekre vonatkozó ada- 

tok nem alkalmasak messzebbmenő következtetésekre, mert 

 

14 Levasseur, E., La population français, III. köt. Paris, 1892, 345. old. 
15 Mayo-Smith, Richmond, Statistics and Sociology, New-York, 1895, 

I. köt. 334. old. 
16 Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, Bern, 1917, 

48. old.; a korosztályok itt: 12-18, 19-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 

41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 60-. 
17 Resultats statistiques du recensement fédérale de la population 

du 1-er Décembre 1910, IL köt., Berne, 1917, 5 s köv. old., itt a korosz- 

tályok: -4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 

45-49,  50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,  75-79, 80-. 
18 Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911; lásd 

e munkálat 36. kötetét, amely a bevándorlóknak a kriminalitásával fog- 

lalkozik. 
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például csak a katonai bíróságok által elítélt kevés egyénre,
19 

vagy csak különféle háborús vonatkozású deliktumokra
20

 

vonatkoznak. 

A bevándorlók kriminalitása vizsgálatánál felmerülő 

másik nehézség meg abban rejlik, hogy az egyes államterü- 

letek terminológiájának és büntetendő tényálladékainak 

különfélesége folytán a nemzetközi összehasonlítások inga- 

tag alapra kerülnek.
21

 

A bevándorlási államokban a bevándorlók visszautasí- 

tására szolgáló okok szabályozásának állandó módosulása 

meg viszont az e tárgyban gyűjtött statisztikák egyöntetűsé- 

gét és tehát hosszabb időszakokra való összehasonlító érté- 

kesítését nehezíti meg. 

A világháborúval kapcsolatos események is megnehezí- 

tették a kutatásokat, amennyiben egyrészt a hadviselő álla- 

mokban a kivándorlást erősen megszorították, másrészt még 

a semleges államokban is a háborús eseményekkel kapcsola- 

tos gazdasági eltolódások erősen korlátozták a kivándorlás 

gazdasági előfeltételeit. így ezekben az években állandóan 

és erősen változó adatokat kapunk. Az Északamerikai Egye- 

sült Államokban még a bevándorlási törvényekben ezen 

években ismételten eszközölt módosítások is fokozzák a ne- 

hézségeket.
22

 így tehát a világháború előtti statisztikai ada- 

tok, ha régebbi keletűek is, de stabilabb képet nyújtanak. 

Végül még egy inkább az emberek érzelmi világában 

rejlő és a kutatásainknál kétségtelenül szintén jelentkező 

nehézségre akarnánk reámutatni, amely a belföldiek krimi- 

nalitását a külföldiekével összehasonlításban tagadhatatla- 

nul valamivel kedvezőbb színben tünteti fel. Ismételten utal- 

tunk arra, hogy a bevándorlók rendszerint teljesen idegen 

környezetbe jutnak.   Míg   a   belföldiekkel   szemben   akkor, 

 

19 így a németalföldi: Crimineele statistiek over het jaar 1919, Gra- 

venhage, 1922, 246. old. 
20 így a németalföldi: Crimineele statistiek over het jaar 1920, Gra- 

venhage, 1922, XV. old. 
21 Erre utal például: Schnapper-Arndt, Sozialstatistik, Leipzig, 190S. 

629. old. 
22 Erre utal az ottani hivatalos bűnügyi statisztika is: Prisoners 

1923, Washington, 1926, 101. old. 
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midőn bűncselekményeket követnek el, akárhányszor az 

ismerősök kíméletet gyakorolnak és a bűncselekményeknek 

feljelentésétől eltekintenek, az ismeretlen környezetben élő 

bevándorlókkal szemben ez a kímélet ritkábban érvényesül;
23 

következésképpen ők többször kerülnek a büntető bíróságok 

elé és kriminalitásukból kevesebb deliktum esik ki a statiszti- 

kai számbavételnél. 

Ezen akadályokon és nehézségeken kívül azonban sta- 

tisztikai adatgyűjtéseink hiányosságát még az a körülmény 

is fokozta, hogy sok mindenféle, főként hivatalos, statisztikai 

munkálat megközelíthetetlen maradt. így ismételten kény- 

telenek voltunk régebbi adatokkal beérni. 

Az ilyen tárgyú kutatásokat hathatósan előmozdítaná 

az a körülmény, ha a különféle jogterületeken a bűnügyi 

statisztikák keretében a külföldiek kriminalitására vonat- 

kozó adatokat is rendszeresen gyűjtenék.
24

 És talán kívána- 

tos volna, ha ezen adatgyűjtéseknél a külföldieknek szüle- 

tési helyét vennék kiindulási pontul, mert ez rendszerint 

könnyebben állapítható meg, mint állampolgárságuk. 

A bevándorló külföldiek bűnözésének kriminalaetiolo- 

giai vizsgálatánál nem szabad elfelejtenünk, hogy olyan 

komplikált társadalmi jelenséggel állunk szemben, amelynél 

az ok és okozat pontos megállapítását alig remélhetjük. 

23 Lásd erre: Schnapper-Arndt, Sozialstatistik, Leipzig, 1908, 604. 

s köv. old. 
24 Ennek szükségességét sürgette már 1888-ban Yvernes M. E., az 

Institut international de Statistique felkérésére írt Rapport-jában (77. 

old.); lásd: Bulletin de l'Institut International de Statistique, III. köt. 

1. rész, Rome, 1888, 71-79. old.; újabban ennek szükségességére mutat 

reá Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre, III. köt., Tübingen, 1917, 

850. old. 



IV. RÉSZ.

 

KRIMINALPOLITIKAI RÉSZ.

 

Elvi szempontokból mai kulturális és műveltségi viszo-

 

nyaink és jogi állapotaink mellett a külföldieknek hasonló

 

személyi jogok járnak ki, mint a

 

honosoknak.

 

Az államok azonban önfentartási célokból sokszor át-

 

törik az imént jelzett elvet és a külföldi honosokkal szemben

 

eltérő szabályokat alkalmaznak.

 

Tekintettel a külföldieknek fentebb részletezett nagyobb

 

kriminalitására és annak okaira, indokoltnak tartjuk, hogy

 

a büntetőjogi tárgyú rendszabályok terén is ilyen eltérő el-

 

járás követtessék a külföldi állampolgárokkal szemben.

 

Bennünket e helyütt ezen állami beavatkozásoknak

 

természetesen nem jogbölcsészeti, közjogi és nemzetközi jogi

 

vonatkozásai és alapjai, hanem kizárólagosan csak kriminaî-

 

politikai vonatkozásai érdekelnek.

 

Az itt szóba jöhető intézkedések két csoportba sorolha-

 

tók, aszerint, amint belföldiekkel szemben is alkalmaztat-

 

nak és aszerint, amint alkalmazhatásuk éppen csak külföl-

 

diekkel szemben jöhet szóba. Mi e helyütt éppen csak azok-

 

kal a rendszabályokkal akarunk foglalkozni, amelyek kizá-

 

rólagosan külföldiekkel szemben alkalmazhatók. Azoknak

 

a rendszabályoknak taglalása, amelyeket a mai büntetőjog

 

a honosokkal szemben is alkalmaz, véleményünk szerint

 

kívül esik feladatunk körén, mert hiszen a rendes büntető-

 

jog mezejére vezetne. Tehát éppen csak azoknak a rendsza-

 

bályoknak a felsorakoztatására fogunk szorítkozni, amelyek

 

kizárólagosan a külföldiekkel, az idegen honosokkal

 

szem-

 

ben alkalmazhatók.

 

És pedig három csoportba osztva fogjuk ezeket a rend-

 

szabályokat megtárgyalni. Először a büntetőjogi természetű

 

különleges intézkedéseket, azután a közigazgatási jogi ter-

 

mészetű intézkedéseket, harmadszor pedig az egyéb termé-

 

szetű intézkedéseket.
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I. F e j e z e t. 

Büntetőjogi természetű intézkedések. 
30. §. A kiadatás és kikérés. 

A jogrend fenntartása és védelme a művelt államok és az 

emberiség egyetemes feladata lévén, kötelesek ebben a mun- 

kában egymásnak segédkezet nyújtani. A közlekedés köny- 

nyűsége ma a bűntettesek menekülését rendkívüli módon 

megkönnyíti. 

Következménye ennek az, hogy az államoknak köteles- 

sége lett a menekülő bűntettest vagy megbüntetni, vagy 

pedig kiadni az illetékes külföldi államnak megbüntetés 

végett. 

A kiadatásnak eme jelentőségét erősen fokozta még éppen 

az u. n. nemzetközi bűntetteseknek, kasszafúróknak, szál- 

lodatolvajoknak, csalóknak, vasúti tolvajoknak rendkívüli 

erős elszaporodása; üldözésük a legszélesebb körű kiadatás,, 

illetve kikérés nélkül el sem képzelhető. A büntetőtörvények 

hatálya részben ezen kiadatási, illetve kikeresi eljárások 

eredményességétől függ. 

A kiadatási, illetve kikeresi eljárások eredményességét 

ma különösen négy körülmény szállítja le. Először a jogsza- 

bályok rendkívül szövevényes, kevéssé áttekinthető volta, 

másodszor az eljárásnak számtalan alakszerűséghez való 

kötése, harmadszor hogy aránylag még mindig sok olyan 

deliktum van, amely miatt kikérésnek, illetve kiadatásnak 

helye nincsen, végezetül, hogy van még mindig olyan állam, 

amely az egyetemes munkából kivonja magát és nem köt ki- 

adatási, illetve kikeresi szerződést. 

Számtalan irodalmi állásfoglalás és kongresszusi hatá- 

rozat sürgeti a problémának a fenti szempontok értékesíté- 

sével való előbbre vitelét. Legutóbb a wieni 1923. évi nemzet- 

közi rendőrségi kongresszus,
1
 majd a londoni 1925. évi nem- 

zetközi börtönügyi kongresszus,
2
   végül   a   berlini   1926.   évi 

 

1 Schober, Internationales Polizeirecht, Deutsche Juristenzeitung 

32 (1927.). évi köt., 196. old. 
2 Actes du Congrès pénitentiaire international de Londres, I/b. kö- 

tet, Berne, 1927, 56. old. 1. jegyzet. 
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nemzetközi rendőrségi kongresszus
3
 foglalt állást a kiadatási 

és kikeresi eljárások kiterjesztése, alakszerűségektől való fel- 

szabadítása és amellett is, hogy lehetőleg egységes ilyen 

tárgyú nemzetközi szerződések (Weltauslieferungs vertrag) 

köttessenek, amelyek a kiigazodást ebben a joganyagban 

megkönnyítenék és végezetül követelik még azt is, hogy az 

eljárások a diplomáciai út mellőzése által meggyorsíttassa- 

nak, ami-eredményességüket erősen emelné. 

31. §. A kiutasítás. 

1. Az összes a külföldiekkel szemben alkalmazható kü- 

lönleges rendszabályok közt a legfontosabb és leghatásosabb 

a kiutasítás, amely a külföldi bűntetteseknek az állam egész 

területéről való elvávolítását célozza. 

Célja az illető államot megóvni attól a veszélytől, amely 

az illető idegen honos részéről rendjét és jogi berendezéseit 

fenyegeti. 

Alkalmazásának létjogosultsága tekintetében aggályok 

ma már nem merülnek fel; következménye ez annak is, hogy 

az egyetemes jogrend megóvásának szüksége minden egyes 

államnak kötelességévé teszi, hogy saját jogi rendjét meg- 

óvja. Létjogosultsága ellen éppen csak azt hozzák fel, hogy 

alkalmazása esetében a bűntettes ismét idegen környezetbe 

kerül, ahol annál könnyebben követhet el bűncselekményt; 

továbbá, hogy általa éppen csak annak az államnak jogi 

rendjét óvjuk meg, amelyből a kiutasítás megtörtént. 

A kiutasítás természetesen csak egyénileg foglalhat 

helyet. Büntetőjogi okok mellett nemzetközi és emberi okok 

egyaránt szólnának az ellen, hogy valamely állam összes pol- 

gárai vagy azok egy része együttesen utasíttassanak ki.
4
 Mai 

nemzetközi jogi és kulturális viszonyaink mellett elvileg 

minden állam polgárai igénybe vehetik más állam vendég- 

szeretetét; a legideálisabb megoldás az volna, ha e tekintet- 

ben éppen csak  azokkal szemben  állapítanának meg kivé- 

 

3 Schmitz, Hans, Das internationale Verbrechertum und seine Be- 

kämpfung, Köln,  1927,  101-103. old. 
4 Erre  mutat   reá:   Overbeck,   Niederlassungsfreiheit  und  Auswei- 

sungsrecht, Karlsruhe,  1907, 6. old. 
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teleket, akik bűncselekményeket követnek el és ezért kiuta- 

síttatnak és más okok a kiutasítás okául nem szolgálhat- 

nának. 

Büntetőjogi jellege felett erős vita folyik, amely lezárva 

még nincsen. Régebben büntetésnek tekintették, például Bès 

de Bérc,
5
 legújabban – a reformer-büntetőjog kifejlődésé- 

nek hatása alatt – a legtöbben biztonsági rendszabálynak 

tekintik, így például Hafter.
6
 

A kiutasítást úgyis mint fő-, úgyis mint mellékbüntetést 

alkalmazzák. Főbüntetésként egyes svájci kantonokban al- 

kalmazzák, amely eljárás ellen Goldschmidt
7
 joggal felveti, 

hogy amennyiben ott szabadságvesztésbüntetés helyett al- 

kalmazzák, úgy ez a külföldieknek a belföldiekkel szemben 

való kedvezésnek tekinthető, mert amikor a belföldiek sza- 

badságvesztésbüntetést kénytelenek elszenvedni, a külföldiek 

csak kiutasíttatnak. 

Hogy alkalmazásának esetében hatálya éppen csak;i 

kiutasítottra, nem pedig családjára   terjed ki,   természetes/ 

A kiutasítás végrehajtásaképpen a kiutasítás országá- 

ban a kiutasítottat hazájához legközelebb fekvő határállo- 

másra szállítják és ott a visszatérésben megakadályozzák. 

Persze eldöntetlen marad a kérdés, hogy a mai fejlett köz- 

lekedési technika mellett nyílik-e mód ennek a rendszabály- 

nak hatásossá tételére. A közbeeső államoknak a kiutasított 

átvételére irányuló kötelezettsége tekintetében a vélemények 

felette eltérők.
9
 

A kiutasítás rendszabályának alkalmazása kétfélekép- 

pen történhetik. Vagy visszatérési tilalom mellőzésével vagy 

pedig azzal súlyosbítva. Amely utóbbi esetben ezen tilalom- 

nak a megszegését rendszerint kihágásnak minősítik. Kézen- 

 

5 Bès de Berc, De l'expulsion des étrangers, Paris, 1888, 6. old. 
6 Hafter, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Berlin, 1926, 

299. old. 
7 Goldschmidt, James, Strafen und verwandte Massregeln, Verglei- 

chende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts, Álta- 

lános rész, IV. köt., Berlin, 1908, 333. old. 
8 Ezt emeli ki: Isay, Ernst, Das deutsche Fremdenrecht, Berlin, 

1923, 229. old. 
9 Erre mutat reá: Neumeyer, Karl. Internationales Verwaltungs- 

recht, I. köt., München,  1910, 13. old. 
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fekvő, hogy a visszatérési tilalom statuálása nélkül a kiuta- 

sításnak érvényt szerezni alig lehet. 

A kiutasítás tartama, különösen ha visszatérési tilalom- 

mal van egybekötve, időleges vagy örök időkre szól. 

Mint mellékbüntetés alkalmazása lehet obligatorius vagy 

fakultativ. Természetesen elsősorban olyan deliktumokkal 

kapcsolatosan, amelyek az illető állam jogrendjét súlyosab- 

ban támadják meg. 

2. Amint jeleztük, a kiutasítás az illető ország egész te- 

rületére vonatkozik. 

Ezzel szemben egyes jogterületeken találkozunk a ki- 

tiltás rendszabályával, amely éppen csak az illető ország 

egyes részeiről távolítja el az illető egyént. Mint ilyen termé- 

szetesen belföldiekkel szemben is alkalmazást nyerhet és így 

tehát a mi tárgykörünkön kívül esik. Mégis ott, ahol több 

kisebb részállam egymással valamely közösségben él, mint 

például Németországban vagy Svájcban az egyes kantonok, 

ott ennek a rendszabálynak a mi szempontunkból annyiban 

lehet létjogosultsága, hogy míg a kiutasítás által az illető 

külföldit az ország egész területéről, addig a kitiltással eset- 

leg egyes részállam vagy kanton területéről lehetne eltávo- 

lítani. 

A kitiltás rendszabálya ilyenkor rendszerint a bűntettes- 

nek az elkövetési helyről, vagy annak vidékéről való eltávo- 

lítását célozza. Például annak a külföldinek a kriminalitása, 

aki a nagy kereskedelmi gócpontokon követ el állandó ár- 

drágításokat, vagy uzsorabűncselekményeket, talán hatáso- 

san küzdhető le azáltal, hogy az illetőt az ilyen deliktumok 

elkövetésére alkalmas helyekről és azoknak körzetéből eltá- 

volítják anélkül, hogy az illetőt az állam egész területéről 

kiutasítanák; másutt, ott, ahol a kereskedelmi élet nem ilyen 

élénk, alig nyílik alkalom hasonló irányú deliktumok elkö- 

vetésére. 

32. §. A fokozott pénzbüntetés és a rendőri felügyelet alá 

helyezés. 

1. Elismert tény, hogy a pénzbüntetések ma a büntetési 

rendszerekben nem játszanak jelentőségükhöz mért szerepet, 

amit főként annak tulajdoníthatunk,   hogy a   pénzbüntetés 
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alkalmazásának keretei nem eléggé tágak, hogy a maximu- 

mok túlalacsonyra vannak szabva. 

Akárhányszor találkozunk olyan esettel, hogy nagy va- 

gyonnal rendelkező külföldiek élvhajhászásból követnek el 

bizonyos kihágásokat. A rendes kihágási büntetés: a mérsé- 

kelt pénzbüntetés alig alkalmas ezen esetek leküzdésére. 

Ellenben a nagyon magas összegben kiszabott és alkalmazott 

pénzbüntetés még az ilyen jómódú bűntettesekkel szemben 

is hatásos. 

2. A mai fejlett rendőri technika mellett reá kell mutat- 

nunk a külföldiek rendőri felügyelet alá helyezésének 

lehetőségére is. Akárhány állam a vele barátságos viszony- 

ban élő állam honosaival szemben nem akar nyomban a leg- 

erősebb rendszabályhoz például a kiutasításhoz folyamodni, 

tehát ennél enyhébb intézkedéseket alkalmaz az illető kül- 

földiekkel szemben. Ilyen rendszabály az illető külföldinek 

rendőri felügyelet alá való helyezése. A nemzetközi közleke- 

désben ma általában dívó útlevélkényszer mellett az illető 

útlevelének bevonása, tehát mozgási szabadságának korlá- 

tozása által válik ez a rendszabály hatásossá. 

Elképzelhető, hogy egyes esetekben a felügyelet hatá- 

sosabbá tétele végett az illető külföldinek kötelességévé te- 

szik, hogy bizonyos időszakokon belül jelentkezni tartozik,
1
^ 

amint ez például Angliában dívik.
11

 

A rendőri felügyelet alá helyezés intézményével szem- 

ben felvetik, hogy általa meg van nehezítve a külföldinek 

boldogulása, mert hiszen környezete, munkaadója előbb- 

utóbb tudomást vesz arról és egyben büntetett voltáról,
12

 egy 

másik kifogás meg viszont az, hogy a rendőri felügyelet alá 

helyezésnek gyakorlati megvalósítása rendkívül sok aka- 

dályba ütközik és éppen csak a legszorgosabb rendőri tevé- 

kenységgel biztosítható.
13

 

10 Erre a lehetőségre utal: Finger, Compendien des österreichischen 

Rechts: Das Straf recht, I. köt., 3. kiadás, Berlin, 1912, 757. old. 
11 Lásd e tárgyban: Goldschmidt, Strafen und verwandte Massre- 

geln, Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Straf- 

rechts, Általános rész, IV. köt., Berlin, 1908, 435. old. 
12 Mayer, Max Ernst, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 

Heidelberg, 1915. 470. old. 
                        13 Ezzel az   érveléssel   találkozunk   Garraud   munkájában:   Traité 
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33. §. A bűntettesek nemzetközi nyilvántartása és intenzi- 

vebb nemzetközi jogsegély a nyomozások terén. 

1. A legutóbbi évtizedek tapasztalata azt mutatja, hogy 

főleg a visszaeső bűntettesek kriminalitásától kell félteni az 

állami rendet. Egy-egy ilyen bűntettes sokszor a hasonló 

deliktumoknak beláthatlan sorozatát követi el. Olykor- 

olykor bíróság elé kerül az illető, de többnyire, vagy legalább 

is elég gyakran ki tudja magát vonni az igazságszolgáltatás 

sújtó karja alól. Ha bíróság elé kerül, úgy minden törekvése 

oda irányul, hogy magát kezdő bűntettesnek tüntesse fel, 

ami ugyan ma, a daktyloskopia és a bűntetteseknek nyilván- 

tartása korában elég nehéz feladat. Azonban, ha az ilyen 

egyének ma az egyik, holnap pedig a másik állam területén 

követik el deliktumaikat, úgy a bűntettesek nemzeközi nyil- 

vántartásának hiánya folytán akárhányszor eredményes 

lesz az illetőknek az a törekvése, hogy a büntetett előélet, 

vagy legalább is megelőző büntetések egy részének következ- 

ményeitől magát mentesítse. A nemzetközileg megszervezett 

és a tökéletesség magas fokára emelt nemzetközi nyilvántar- 

tás a visszaeső bűntetteseknek ilyen törekvéseit erősen ellen- 

súlyozná. A visszaesőknek nemzetközi nyilvántartása a leg- 

hatásosabb eszköz volna a sokszorosan visszaeső szállodai 

tolvajok, pénzhamisítók, kasszafúrók és sok más hasonló 

elemnek az ártalmatlanná tételére. 

A bűntettesek nemzetközi nyilvántartásának szükségére 

a kriminalpolitikában számtalanszor mutattak reá; legutóbb 

ennek szükségére utalt például Heindl
14

 és Donnedieu de 

Vabres.
15

 

Számtalan ilyen értelmű megnyilatkozással talál- 

kozunk kongresszusokon és hasonló alkalmakkor. Az Észak- 

amerikai Egyesült Államokban a bevándorlás tanulmányo- 

zására kiküldött bizottság,
16

 a bűnügyi rendőrségek nemzet- 

 

théorique et pratique   du droit pénal français,   II. köt.,   3. kiad.,   Pans. 

1914, 321. old. 
14 Heindl, Robert, System und Praxis der Daktyloskopie, Berlin.. 

1922, 54. old. 
15 Vabres, Donnedieu de, Les principes modernes du droit pénal 

international, Paris, 1928, 227. old. 
18 Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911. 36. 

köt. 278. old. 
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közi bizottsága (Internationale kriminalpolizeiliche Kommis- 

sion) 1924. évi értekezletén
17

 ugyancsak ezen intézmény fel- 

állítása mellett nyilatkoztak. A Berlinben 1926 szept. 

27-30-án tartott nemzetközi rendőrségi kongresszuson - 

Keffer és Lacambre indítványára – szintén ilyen értelmű 

állásfoglalással találkozunk.
18

 

A gyakorlati élet tapasztalatai is amellett szólnak hogy 

erre szükség van, mert éppen a külföldi bűntetteseknek áll 

legkönnyebben módjában, büntetett mivoltukat letagadni. 

Ezt igazolják találóan a következő svájci az 1909-11. évek- 

ből való adatok:
19 

 
 

A külföldieknek ezen rendkívül alacsony százalékát 

magyarázza az a körülmény, hogy nemzetközi nyilvántartás 

hiányában nekik áll leginkább módjukban letagadni múlt- 

jukat. 

2. A külföldi származású bűntevőknek és velük egyben az 

u. n. nemzetközi bűntetteseknek hatásosabb büntetőjogi ül- 

dözését igazán azonban csak az esetben tudnók elérni, ha 

nemcsak a bűntetteseknek nyilvántartására, hanem a nyo- 

mozások során szükséges cselekmények elvégzésére is köl- 

csönös nemzetközi jogsegélyt nyújtanának az államok egy- 

másnak és pedig a mainál sokkal kiterjedtebb keretekben, 

minden alakiságtól mentesen. 

17 Schober, Internationales  Polizeirecht,  Deutsche   Juristen-Zeitung, 

32 (1927.). évi köt., 196. old. 
18 Schmitz,  Hans,   Das   internationale   Verbrechertum   und   seine 

Bekämpfung, Köln, 1927, 103. old. 
19 Schweizerische Kriminalstatistik von 1909 bis 1911, herausgegeben 

vom eidgenösischen statistischen Bureau, Bern, 1917, 12. old. 
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Számtalan nemzetközi értekezlet, így az 1923. évi wieni 

rendőrségi kongresszus és a bűnügyi rendőrségek nemzet- 

közi bizottságának 1924. évi értekezlete,-
0
 az 1925. évi lon- 

doni börtönügyi kongresszus,
21

 és az 1926. évi berlini nemzet- 

közi rendőrségi kongresszus
22

 is amellett foglalt állást, hogy 

a bűntevők elleni küzdelem – és ez elsősorban áll a külföld- 

ről jövő bűntevőkre – eredményesebbé tétele végett inten- 

zivebb nemzetközi jogsegély szükséges, nevezetesen, hogy a 

különféle jogterületek rendőrségei közti érintkezés meg- 

könnyíttessék, különösen pedig a diplomáciai út és minden 

formalitás kikapcsolása által meggyorsíttassék, hogy e célból 

nemzetközi rendőrségi távirati kódex (Polizei-Telegraphen- 

Code) és nemzetközi rendőrségi szakszótár szövegeztessék és 

hogy a bűntevők nemzetközi körözése eredményesebben ki- 

építtessék. 

      Nem lehet itt feladatunk mindezeket az inkább techni- 

kai jellegű részleteket sorra venni és megtárgyalni, ezek in- 

kább már a rendőrségi szakember feladatát képezik! 

II. F e j e z e t .  

Közigazgatási jogi természetű intézkedések. 

Míg az előbb ismertetett rendszabályok a bűncselekmény 

elkövetése után alkalmaztatnak, addig az itt ismertetendő 

rendszabályok inkább még a bűnözés jelentkezése előtt, in- 

kább annak lehetetlenné tétele végett statuáltatnak. 

Java részüknek erősen rendészeti jellege van. 

34. §. Bevándorlási tilalmak és megszorítások. 

A bevándorlási tilalmak és megszorító intézkedések rész- 

leteikben ma beláthatatlan joganyagot képeznek. Azoknak 

ismertetése, még nagy vonásokban is, messze elvezetne tulaj- 

donképpeni problémánktól, de azon kívül is fekszik. 

20 Lásd a két utóbbira: Schober, Internationales Polizeirecht, Deut- 

sche Juristenzeitung, 32 (1927.). évi köt., 196. old. 
21 Actes du Congrès pénitentiaire international de Londres, I/b. kö- 

tet, Berne, 1927, 55. old. 
22 Schmitz, Hans, Das internationale Verbrechertum und seine Be- 

kämpfung, Köln,  1927, 99-102. old. 
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Az itt szóba kerülő intézkedések a legváltozatosabb ké- 

pet mutatják. Az egyik véglet a bevándorlásnak megszorí- 

tása minimális korlátok által, például, hogy az illető beván- 

dorlóknak minimális pénzösszeg fölött kell rendelkezni, ami 

kétségtelenül alkalmas a kriminalitásnak ökonómiai ténye- 

zőit ellensúlyozni, – a másik véglet meg talán az illetőknek 

a bevándorlástól való teljes eltiltása, mint például a sokszo- 

rosan visszaesőkkel szemben. 

Feladatunk e helyütt csak az lehet, hogy reámutassunk 

azokra a tilalmakra és megszorításokra, amelyek kriminal- 

aetiologiai szempontokból jelentősek. 

Ismételten utaltunk arra, hogy a külföldieknek, a be- 

vándorlóknak a kriminalitása szerintünk azért magasabb, 

mert összetételük annyiban különleges, hogy körükben sok- 

kal több nagyobb kriminalitása elemet (nemházasok, férfiak, 

szegénysorsúak, ipari munkások stb.) találunk, mint az össz- 

lakosságban. 

A mi szempontunkból a bevándorlási tilalmaknak és 

megszorításoknak jelentőségét abban látjuk, hogy általuk 

talán remény lehetne arra, hogy a bevándorlók tömege oly- 

képpen tevődjék össze, hogy a jövőben a bevándorlás által 

okozott kriminalitás kedvezőbben alakuljon és a bevándor- 

lás kriminalis hatása csökkenjen; hogy biztosíttassék, misze- 

rint lehetőleg csak olyan elemek vándorolhassanak be, akik 

nem rontanák a bevándorlók kriminalitásának a mérlegét. 

A bevándorlási tilalmaknak és megszorításoknak ilyen 

értelmű alkalmazására irányuló törekvések nem új keletűek; 

utalunk e tárgyban az Északamerikában elterjedt „Know 

Nothings” mozgalomra.
1
 

Kétségtelen, hogy a bevándorlási tilalmak tekintetében 

a legrészletesebben kiépített törvényhozást az Északamerikai 

Egyesült Államokban találjuk.
2
 

               1 Lásd e tárgyban fentebb a 30-31. oldalt! 
2 Az erre vonatkozó beláthatatlan irodalomból lásd általában: Jenks, 

Jeremiah W. es Lauck, Jett W., The Immigration Problem, 6. kiadás, 

New-York, 1926, főként 468. s köv. old., – a régebbi joganyagra: Srbik, 

Die Auswanderungsgesetzgebung, Wien, 19U, – Srbik, Die Einwande- 

rungsgesetzgebung, Wien, 1911, – Kruck, Joseph, Die moderne Auswan- 

derungsgesetzgebung, Zürich, 1916; – az Északamerikai Egyesült Álla- 

mokra:  Immigration Laws  and   Rules   of March   1,   1927,   Washington, 
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A legfontosabb bevándorlási államokban a bevándorlók- 

kal szemben megállapított tilalmak és megszorítások a kö- 

vetkező – a mi szempontunkból fontos – csoportokkal szem- 

ben tiltják, illetve szorítják meg a bevándorlást: 

        Kizárt osztályok: 

a minimális gazdasági segédforrások, tehát a legelső 

megélhetésre és elhelyezkedésre szükséges összegek felett nem 

rendelkező bevándorlók; továbbá azok, akiknek eltartása 

előreláthatólag a köz terhére fog esni, 

az egyedül utazó gyermekek és fiatalabb korban levők, 

általában olyanok, akik előreláthatólag gyámolításra fognak 

szorulni, 

a minimális műveltség felett sem rendelkező, tehát írni- 

olvasni még egy nyelven sem tudó egyének,
3
 

a morális fogyatkozásokban szenvedő egyének, tehát al- 

koholisták, prostituáltak, prostituáltak által kitartott egyé- 

nek, a prostitúciót előmozdító egyének, 

a testi vagy elmebetegségben vagy fogyatékosságban 

szenvedő egyének, 

a büntetett előéletű egyének, 

a társadalomellenes motívumok propagálói és harcosai, 

mint például az anarchisták. 

Ezeket az imént érintett tilalmakat de lege ferenda olya- 

nokkal lehetne kiegészíteni, amelyek bár szabadságjogok 

szempontjából súlyos kifogások alá esnek, mégis kriminal- 

politikai szempontokból azzal az eredménnyel kecsegtetnek, 

hogy általuk talán sikerülhetne a bevándorlás által előidézett 

 

1927, – Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 39. 

kötet, – a tilalmak kezelése tárgyában keletkezett joggyakorlatra: Uni- 

ted States Compiled Statutes, Annoted, 5. köt., St. Paul, 1916, 5031, de 

főként 5038. s köv. old., – a többi bevándorlási állam régebbi joganya- 

gára: Reports of the Immigration Commission, Washington, 1911, 40. 

köt.: The Immigration Situation in Other Countries: Canada, Australia, 

New-Zealand, Argentina, Brazil. 
3 Az Északamerikai Egyesült Államokban még a régebben beván- 

dorolt és írni-olvasni nem tudó egyének képzésének szükségét is állan- 

dóan hangoztatják, így például: Thomas E. Finegan, The Education 

of the Illiterate Immigrant, Annals of the American Academy of Politi- 

cal and Social Science, 1921 januári kötet,  168-173. old. 



250 

többletkriminalitást leküzdeni és a bevándorlók kriminalitá- 

sát a belföldiekéhez hasonló szintre leszorítani. 

Utaltunk arra, hogy az iparos foglalkozás, azután sok 

bevándorlónak nem-házas volta, a bevándorlóknak a váro- 

sokban való elhelyezkedése, a primitívebb népszokásokkal 

(például vérbosszú stb.) való terheltsége és még több más. 

körülmény erősen felduzzasztja a bevándorlóknak krimi- 

nalitását. 

A nagy bevándorlási államok hatóságai a bevándorlásra 

irányuló engedély megadásakor sok mindenféle körülményt 

vesznek figyelembe és azoknak megfelelő méltatásával adják 

meg a bevándorlásra jogosító útlevél-vízumot. 

Elképzelhető volna az, hogy nagyobb arányban engedé- 

lyeznék a kisebb kriminalitású nem-ipari foglalkozásúaknak 

a bevándorlását és viszont kisebb arányban a nagyobb kri- 

minalitású ipari foglalkozásúaknak. S hasonlóan a házas be- 

vándorlóknak kedveznének a nem-házasok rovására. Továbbá 

hogy a bevándorlókat arra köteleznék, hogy a bevándorlási 

országban nem városokban, hanem a vidéken helyezkedjenek 

el, legalább is a bevándorlást követő néhány évig, hogy ez- 

által is a városoknak a kriminalitást fokozó hatása kiküszö- 

bölhető és viszont a vidéknek a kriminalitás nagyságát csök- 

kentő, kedvező hatása biztosítható legyen. Hogy a primiti- 

vebb népszokásokkal bíró vidékekről jövő bevándorlók a 

bevándorlásból teljesen kizárhatók volnának, kézenfekvő. 

Ilyen tárgyú kísérletekkel itt-ott már próbálkoztak! 

Így például Argentina külföldi képviseleteit időközön- 

kint, így 1923 december havában, arra utasította, hogy az 

országba való belépéshez szükséges vízumot lehetőleg ne ad- 

janak olyan bevándorlóknak, akik városokban akarnak el- 

helyezkedni.
4
 Tekintettel a városokban elhelyezkedő beván- 

dorlóknak fokozott bűnözésére, az ilyen eljárás alkalmas a 

bevándorlók kriminalitásának csökkentésére! Megengedjük, 

hogy emberiességi okokból ezen javaslatok ellen súlyos ki- 

fogások emelhetők, viszont azonban ma, az állami minden- 

 

4 Lásd e tárgyban: Waltershausen, Sartorius v., Einwanderung, 

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. kiad., 3. köt., Jena, 1926, 

492. old. 
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hatóság korában, ezeknél sokkal inkább kifogásolható intéz- 

kedésekkel is találkozunk még a honosokkal szemben alkal- 

mazva is. 

Felvetik a különféle bevándorlási tilalmakkal és meg- 

szorításokkal szemben azt is, hogy gyakorlati keresztülvite- 

lük, a bevándorlóknak megfelelő ellenőrzése akadályokba 

ütközik. 

Így például ismételten találkozhatunk azzal az érvelés- 

sel, hogy hiába vannak a súlyosabb bűncselekmények miatt 

elítélt egyének a bevándorlásból kizárva, a bevándorlók 

előéletének tisztázása – a bűntettesek nemzetközi nyilván- 

tartásának hiányában – nem biztosítható tökéletesen, sokan 

pedig bűncselekmény elkövetése esetén még elítéltetésük 

előtt vándorolnak ki. 

Ezekkel a kifogásokkal szemben legyen szabad a követ- 

kezőkre reámutatni. 

A már büntetett előéletű egyének visszaesésének nagy 

esélyeire való tekintettel már ma is több olyan intézkedéssel 

találkozunk, amelyek alkalmasak e téren a helyzetet meg- 

javítani. 

Chileben 1923 április óta
3
 az alacsonyabb hajóosztályok- 

ban utazó bevándorlótól az országba való belépéskor a 

személyazonosságnak újlenyomat által való igazolása mellett 

megkívánják, hogy mutassa ki hazája rendőrségi hatóságai- 

nak bizonylata által kifogástalan magaviseletét, büntetlen 

előéJétét és azt, hogy büntető eljárás nem folyik ellene. Zür- 

cher
6
 reámutat arra, hogy az ilyen okiratok azután a beván- 

dorlás helyén az ottani nyilvántartásban a bevándorló sze- 

mélyét illetőleg a kiindulási pontot képezhetnék és ennek 

megfelelően volnának kezelendők. 

A bevándorlást irányító intézkedések: tilalmak és meg- 

szorítások közt tehát ma is találunk már olyanokat, amelyek 

kriminalpolitikaí szempontokból jelentősek. 

A közlekedési eszközök tökéletesbedése folytán óriási 

tömegekben beözönlő külföldiekkel szemben az államoknak 

 

5 Lásd erre: Waltershausen, Sartorius v., Einwanderung, Handwör- 

terbuch der Staatswissenschaften, 4. kiad., 3. köt.,  Jena, 1926, 492. old. 
6 Zürcher, Emil, Schweizerische Kriminalstatistik von 1909-1911. 

Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 31. köt., 232. old. 
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kellő ellenrendszabályok: bevándorlási tilalmak és megszorí- 

tások által kell odahatniok, hogy gazdasági, társadalmi és 

jogi rendjüket megvédjék. 

35. §. Egyéb   közigazgatási   jogi   természetű   intézkedések. 

1. Amennyire a technika különféle haladásai a közleke- 

dést megkönnyítették, ugyanannyira szolgáltattak példákal 

a világháború és a vele kapcsolatos események abban az 

irányban, hogyan lehet közigazgatási úton a közlekedést 

megnehezíteni. 

Azok a rendszabályok, amelyeket ezen a téren a világ- 

háború produkált, alkalmasak arra is, hogy általuk a kül- 

földről jövő egyéneket jobban ellenőrizhessük, mozgásukat, 

a közlekedést megnehezítsük. 

Ilyenként jelentkezik mindenekelőtt az útlevél-, illetve 

a vízumkényszer. 

Büntető eljárás alatt álló egyén útlevelet természetesen 

nem kaphat. Viszont útlevél nélkül nemcsak a beutazáshoz 

szükséges vízumok nem nyerhetők el, hanem a nemzetközi 

viszonylatokban ma a legtöbb állam közt az utazás eleve is 

lehetetlen. 

Az útlevél, illetve vízumkényszer tehát nemcsak az ide- 

genforgalomnak megnehezítését eredményezte, hanem a be- 

utazó külföldieknek hatályos ellenőrzését és beutazásuknak 

esetleges meggátolását is biztosítja, mert minden államnak 

joga van az útlevél láttamozását a nem kívánatos elemekkel 

szemben megtagadni. 

A vízumkényszer tehát biztosítja, hogy a bevándorlási 

tilalmaknak és megszorításoknak gyakorlatilag érvény sze- 

reztessék. 

Amennyiben ez a rendszabály elsősorban a bűnözésre 

hajló egyének beözönlését kívánja meggátolni, úgy kriminal- 

politikai szempontból jelentőséggel bírhat. 

2. A világháborúval kapcsolatosan sok helyütt a kül- 

földre beutazott idegen honostól megkívánták, hogy érkezése- 

kor, illetve elutazása előtt a rendőrhatóságoknál jelentkezzék. 

Az elutazás előtti lejelentkezés nélkül az ország terüle- 

téről nem távozhatott, a határokat át nem léphette. 
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A külföldiek kriminalitását tapasztalat szerint rend- 

kívüli módon megkönnyíti az, hogy a bűncselekmény elkö- 

vetése után minden nehézség, gazdasági károsodás (lakás, 

bútor, foglalkozás stb. hátrahagyása) nélkül nyomban tá- 

vozni tudnak. 

Ezen a viszásságon az idegen honosoknak elutazásuk 

előtt való jelentkezésére irányuló kötelességük meglehetősen 

segít. 

Bármennyire alkalmas is azonban az idegenek jelent- 

kezési kényszere, valamint az útlevél és vízumkényszer az 

idegen honosok kriminalitásának meggátolására, a szabadság- 

jogok szempontjából és kulturális szempontokból nem tart- 

juk ezeket a rendszabályokat helyeseknek. 

3. Amennyiben olyan kriminalitásról van szó, amely csak 

bizonyos foglalkozási ágak űzése közben követhető el, mint 

például az árdrágítások a kereskedelem keretében, vagy 

gondoljunk a szülésznők által nagy számban elkövetett 

magzatelhajtásokra, úgy a külföldieknek ilyen foglalkozási 

ágtól való elzárása mérlegelés tárgyát képezhetné. 

Hogy milyen foglalkozások volnának idevonandók, iga- 

zán bajosan eldönthető elméleti kérdés, annál inkább, mert 

ezen a téren állandóan újabb és újabb problémák adódnak. 

Tagadhatatlan például, hogy a gépkocsivezetőknek elég sok 

alkalmuk nyílik rendészeti kihágások és gondatlan deliktu- 

mok elkövetésére, mégis a külföldi gépkocsivezetőknek a bel- 

földi forgalomból való teljes kirekesztése a mindinkább meg- 

növekedő nemzetközi gépkocsiforgalmat meglehetősen meg- 

bénítaná. 

Északamerikában sok bevándorolt egyén a bevándorlók 

ügyleteinek lebonyolítására alapít bankokat (Immigrant 

Banks), amelyek üzeme keretében elég sok vagyon elleni bűn- 

cselekményt követnek el honfitársaikkal szemben, akik a 

bankárok helyi és nyelvi ismeretei révén bizalommal köze- 

lednek hozzájuk. A külföldieknek ezen üzletkörből való ki- 

rekesztése ugyan ilyen visszaéléseknek elejét venné, de vi- 

szont a bevándorlók az ilyen útbaigazításokat, feltéve, hogy 

az illetők bizalmukkal nem élnek vissza, erősen nélkülöznék. 

Iparrendészeti szempontokból is ilyen megszorítások 

szüksége jelentkezhetne a bevándorlókkal szemben, például 
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hogy a külföldiek nem űzhetnek gyógyszerész, kéményseprő 

stb. ipart; főleg azok az ipar- és foglalkozási ágak jelentkez- 

nek itten, amelyeknél a munkának pontos teljesítéséhez erős 

rendészeti érdek fűződik. 

A két ellentétes szempontnak: a foglalkozás választása 

terén való teljes szabadságnak és az állami raisonnak össze- 

egyeztetése nem könnyű feladat. 

L· Amennyiben bűncselekmények csak bizonyos földrajzi 

helyeken, például a nagy ipari vagy kereskedelmi gócpon- 

tokon követhetők el, vagy amennyiben azok elkövetése az 

illetőknek már huzamosabb idő óta való ott-tartózkodását téte- 

lezi fel, úgy a külföldiekkel szemben alkalmazandó letelepe- 

dési tilalom, vagy tartózkodási helyük tekintetében érvénye- 

sülő más hasonló célú megszorítások is szóbakerülhetnek. 

Gondoljunk itt például az árdrágítási vagy uzsora bűn- 

cselekményekre, amelyeket faluhelyen sokkal kevésbbé le- 

het elkövetni, mint a kereskedelmi élet gócpontjain. Vagy 

hogy más tárgyú példával szolgáljunk, erődítési területeken 

és katonai szempontokból fontos területeken kívül kémke- 

dést elkövetni sokkal nehezebb vállalkozás. 

Bár elvi szempontokból az összes ilyen megszorítások 

súlyos kifogás alá esnek, gyakorlati kriminalpolitikai szem- 

pontokból a külföldiekkel szemben való alkalmazásuk né- 

melykor indokolt lehet. A legteljesebb letelepedési szabadság, 

bármennyire helyes elvi szempontokból, sokkal inkább elő- 

segíti egyes deliktumoknak elkövetését. Amennyiben távol 

tartjuk az illetőket azoktól a helyektől, ahol deliktumok el- 

követésére alkalom nyílik, máris közelebb jutottunk célunk- 

hoz, a külföldiek kriminalitásának leküzdéséhez vagy leg- 

alább is csökkentéséhez. 

III. F e j e z e t .  

36. §. Egyéb intézkedések. 

1. A büntetőjogon és közigazgatási jogon kívül eső intéz- 

kedésekkel is találkozhatunk ezen a téren. 

Míg a büntetőjogi tárgyú intézkedéseknek inkább rep- 

ressziv jellege van, legfeljebb a büntetőeljárásjogi tárgyú in- 

tézkedéseknél nélkülözzük ezt, – addig a közigazgatási jogi 
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jellegű intézkedések inkább preventív, megelőzési célzattal 

bírnak. Ez utóbbi tétel még fokozottabban áll a most itt felso- 

rolandó intézkedésekre és rendszabályokra, amelyek még sok- 

kal közvetettebb hatást gyakorolnak a külföldieknek a bel- 

földön elkövetett kriminalitására. 

Ezek közt volnának említendők mindenekelőtt némely 

általános jellegű jogmegvonások, mint például: hogy a kül- 

földi bizonyos közmegbízatásokat (például gyámság, gond- 

nokság stb.) nem nyerhet el, hogy végrendeleti tanúzási ké- 

pességgel nem bír. 

Kétségtelenül erősen vitatható, hogy ezek az intézkedé- 

sek helyesek-e és célra vezetnek-e. Biztos az, hogy ezek nem- 

zetközi jogi szempontokból erősen kifogás alá esnek. Statu- 

álásuk talán csak akkor indokolt, ha a belföldiek kriminali- 

tásával szemben a külföldiek bűnözése aggasztó arányokat 

ölt: 
Céljuk csak az lehet, hogy a külföldieknek életmegnyil- 

vánulásai olyan körre szoríttassanak, ahol visszaélések elkö- 

vetésére kevésbbé nyílik alkalom. Az egyéb, tárgykörünkön 

kívül álló, például politikai célok, nem tartoznak ide! 

Lényegük, hogy a külföldinek személyiségi jogai meg- 

szorítást nyernek, ami természetesen ellentétben áll a belföldi 

és külföldi polgár között általánosságban elfogadott egyen- 

jogúság elvével. Ezek a megszorítások némelykor közjogi 

jellegűek, többnyire azonban inkább magánjogi vagy egyéb 

téren éreztetik hatásukat. 

Itt jelentkezhetne például az a megszorítás, hogy a kül- 

földiek a sajtószabadság, az egyesületi és gyülekezeti jog 

terén kisebb jogokkal bírjanak; az agitációval összefüggő 

deliktumok elkövetése volna ez által talán megnehezítve. 

Amennyiben a vadászati jog gyakorolhatása volna megvonva, 

úgy fegyvertartási jogot sem élvezhetnének; következéskép- 

pen az élet és testi épség elleni deliktumok elkövetése is szű- 

kebb körre volna szorítható. A tanúzásból és a szakértői sze- 

repből való kizárás viszont az igazságszolgáltatás elleni bűn- 

cselekmények elkövetését erősen gátolná. A gyámság és 

gondnokságból való kizárás pedig az ilyen bizalmi állásokban 

elkövethető deliktumokat zárná ki. Még a magántulajdonból 

vagy az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogból való kizárás is 
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szóba kerül,
1
 s hasonlóan az ügyletkötési és az azoknál való 

tanuzási képességből való kizárás
2
 is. 

Hogy csak egy példára utaljunk e tárgyban, Francia- 

országban egy 1884. évi törvény értelmében a külföldi honos 

munkások ha tagjai is lehettek a munkások szakszervezeteinek 

(syndicats professioneis), azok igazgatásában és vezetésében 

nem vehetnek részt; Paon
3
 ennek az intézkedésnek célját az 

állami rend biztosítására irányuló törekvésben keresi. 

Részünkről ezeket a szociális, általános magánjogi, csa- 

ládjogi és hasonló téren jelentkező jogmegszorításokat elvet- 

nők. Azoknak a büntetőjog terén való eredményes kihatásuk 

felette kétséges, közszabadsági, nemzetközi és kulturális 

szempontokból pedig elítélendők. Nem is szólva arról, hogy 

a külföldiek ilyen minőségének állandó nyilvántartása és 

szemmeltartása is nehézségekkel járna. 

Az eddig felsorakoztatott intézkedésekkel kapcsolatban 

felmerül az a kérdés is, hogy közülük melyik alkalmazható 

kizárólagosan mint mellékbüntetés, melyik pedig olyan tar- 

talmú, hogy főbüntetésként is szóba jöhetne. 

2. Főleg az Északamerikai Egyesült Államokban talál- 

kozunk a leghevesebb vitákkal abban a kérdésben, hogy vaj- 

jon az u. n. eugenetikái törekvések létjogosultsággal bírnak-e? 

Hogy az eugenetikái kutatások terén egyesek által fel- 

állított tételek mennyiben bírnak létjogosultsággal, az meg- 

megközelítőleg sincsen eldöntve. Tagadhatatlan azonban, 

hogy amennyiben csak a legkisebb mértékben is elfogadjuk 

ezen törekvések létjogosultságát, úgy máris felvetődik egy 

bennünket érdeklő további probléma; t. i. ha elfogadnók 

például azt a tételt, hogy a bűnözési hajlam átörökölhető, 

úgy máris foglalkoznunk kellene azzal a kérdéssel, hogy 

éppen erre való tekintettel mennyiben zárjuk ki az e szem- 

pontból kifogás alá eső külföldiek beözönlését a hazai te- 

rületre. 

1 Waltershausen, A. Sartorius v., Einwanderung, Handwörterbuch 

der Staatswissenschaften, 4. kiad., 3. köt., Jena, 1926, 491. old. 
2 Goldschmidt, Strafen und verwandte Massregeln, Vergleichende 

Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts, Általános rész, 

IV. köt., Berlin, Í908, 413. old. 
               3 Paon, Marcel, L'immigration en France, Paris, 1926, 54-55. old. 
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Ne feledjük el azonban azt, hogy sem az átörökölhető 

testi és lelki tulajdonságok körét, sem pedig az átöröklésnek 

legalapvetőbb törvényeit még csak nem is sejtetik az eddig 

végzett kutatások; azok a tételek, amelyeket egyes kutatók 

ezen a téren megállapíthatni véltek, eddig tiszta feltevések- 

nek bizonyultak. 

A kriminalaetiologiának és kriminalpolitikának egy még 

teljesen eldöntetlen problémája, hogy a bűnözési hajlam át- 

Orökölhetésef terén milyen törvényszerűségek mutatkoznak 

és hogy ezek milyen büntetőjogi tárgya intézkedéseket ten- 

nének szükségesekké. Az átöröklés és a nemek visszafejlő- 

dése, a degeneráció problémájának tisztázása tekintetében 

még a legkezdetlegesebb kutatásokon sem vagyunk túl, hi- 

szen például még azt sem tudjuk, hogy mi tekinthető u. n. 

degenerációs stigmának. 

IV. F e j e z e t .  

37. §. Befejezés. 

í. Bár vannak írók, például Hourwich,
1
 akik a beván- 

dorlók kriminalitásában nyugtalanító elemet nem látnak 

azért, mert bűnözési arányuk nem emelkedik, mégis annak 

következtében, hogy a külföldi származásúaknak, a beván- 

dorlóknak a kriminalitása nagyobb, mint a belföldieké, a 

probléma megoldásra váró szociális kérdés. 

A problémának vizsgálata talán annál indokoltabb, 

mert hiszen a legfontosabb bevándorlási államok területére 

évről-évre sok százezer bevándorló lép azzal a szándékkal, 

hogy ott új életet teremtsen. 

A szociális problémák állandóan váltakoznak és meg- 

sokszorosodnak. Mégis a vándorlási mozgalmak olyannyira 

állandóak, hogy alig kerülnek le a napirendről, ellenkezőleg 

évről-évre újabb és újabb oldalt mutatnak és újabb és ujabb 

megoldandó kérdéseket vetnek fel. 

Egy ilyen a bevándorlással kapcsolatos kérdés a beván- 

dorlóknak a honosoknál kétségtelenül nagyobb kriminali- 

tása. 

1 Hourwich, Immigration and Crime, American Journal of So- 

ciology, 1912 januári füzet, 478. s köv. old. 
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Bár tekintettel arra, hogy a kriminalitás erősen össze- 

tett jellegű társadalmi jelenség, az azt befolyásoló, fokozó, 

csökkentő és módosító tényezőket elkülönítetten megfigyelni 

alig lehet, mégis a látszat az, hogy mentül eltérőbb faji jel- 

leggel, mentül gyengébb gazdasági erők felett rendelkeznek 

a bevándorlók mint az új hazájuknak honosai, annál nagyobb 

az eltérés kettőjük kriminalitása között. A jelenség magya- 

rázata az, hogy mentül nagyobb a különbség a belföldön 

születettek és a bevándoroltak viszonyai és körülményei 

közt, annál nehezebben tudnak a bevándorlók az új környe- 

zetbe beilleszkedni és annál nagyobb veszélyt rejt magában 

a bevándorolt népelem, mert hiányzik és annál nehezebben 

keletkezik az új földhöz és az új honfitársakhoz való ösz- 

szekötő kapcsa. 

2. Fentebb, főként a bevándorlási tilalmak és megszorí- 

tásokkal kapcsolatosan, utaltunk arra, hogyan véljük a be- 

vándorlás által megnőtt kriminalitást a bevándorlásnak 

megfelelő szabályozása által a rendes mértékre leszorítani. 

Utaltunk arra, hogy főként az ipari foglalkozású, nem- 

házas, morális fogyatkozásban szenvedő, városokban elhe- 

lyezkedni akaró, elítélendő népszokásokkal (például vér- 

bosszú) bíró és kriminalisabb korban levő bevándorlóknak 

a bevándorlásban való megszorítása és meggátolása, illetve 

a férfi-bevándorlók számának csökkentése és a női beván- 

dorlók számának emelése által gondolnók a bevándorlók 

fokozott kriminalitását csökkenteni. 

Egyik-másik ilyen hasonló kriminalaetiologiai tényező 

hatásának a leküzdését máris megkísérelték a legfontosabb 

bevándorlási államokban. 

A legelemibb gazdasági eszközökkel nem bíró, a leg- 

elemibb műveltség felett nem rendelkező, a morális fogyat- 

kozásokban (prostitúció, alkoholizmus), illetve testi és lelki 

betegségekben és fogyatékosságokban szenvedő, bűntetelt 

előéletű és társadalomellenes motívumokat propagáló egyé- 

nek már ma is legtöbb helyütt a bevándorlásból ki vannak 

zárva. 

Az állami beavatkozásnak oda kellene hatnia, hogy a 

bevándorlók tömegének összetétele a fentebb hosszasabban 
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kifejtett kriminalaetiologiai tapasztalatoknak és tanulságok- 

nak megfelelően módosuljon. 

Itt-ott már találkozunk kísérletekkel, amelyek ezen kö- 

veteléseknek a megvalósítását kísérelték meg! 

Utaltunk arra, hogy az a körülmény, hogy a beván- 

dorlók sorában sok 20-35, esetleg 40 éves egyént és viszont 

kevés fiatalabb, gyermekkorban levő egyént és kevés csa- 

láddal, gyermekekkel bevándorló egyént találunk, szintén 

a bevándorlók kriminalitását szökteti fel. Ennek a viszásság- 

nak ellensúlyozására alkalmas az az eljárás, amelyet Kana- 

dában követnek; az ottani kormány már körülbelül 1860 óta 

Nagy-Britanniából több mint 60.000 fiatalkorú és szegény- 

sorsú egyénnek a bevándorlását tette lehetővé; Nagy- 

Britanniában az árvákat gyámolító és hasonló egyesületek 

intézték el ezek kivándorlásának ügyét és viszont Kanadá- 

ban jótékonysági és vallási egyesületek gondoskodnak ezen 

bevándorolt fiatalkorúaknak farmereknél való elhelyezésé- 

ről; a kereslet az ilyen fiatalkorú bevándorlók iránt sokkal 

nagyobb, mint ahány kivándorló akad.
2
 

Véleményünk szerint nem állítható, hogy a külföldiek- 

nek kriminalitása akkor, ha azonos összetételű tömegben és 

azonos életkörülmények közt élnének, mint a belföldiek, 

szintén nagyobb volna. Nagyobb kriminalitásuk éppen csak 

eltérő összetételük és a kriminalitást fokozó életkörülményeik 

folytán jelentkezik. 

Amennyiben a bevándorlók összetétele a jövőben is 

ugyanúgy alakulna, mint ma, egyedül számuknak apasztása 

által a helyzetet javítani alig lehetne. 

Szerintünk az állami beavatkozásnak oda kellene hat- 

nia, hogy egyrészt a már kirekesztett osztályok (teljesen 

szegénysorsúak, minimális műveltség nélküliek, morális fo- 

gyatkozásban szenvedők: prostituáltak stb., betegek és testi 

fogyatkozásúak stb.) fenntartása mellett másrészt a kriminal- 

aetiologiában szerzett tapasztalatok értékesítésével a beván- 

dorlók összetétele megjavíttassék. Egyedül éppen csak 

egyes osztályoknak a bevándorlásból való kirekesztése még 

 

2 Lásd e tárgyban; Reports of the Immigration Commission, Wa- 

shington, 1911, 40. köt., 19. old. 
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nem vezet célhoz. A bevándorlók számának apasztása sem 

juttatna bennünket közelebb a célhoz, eltekintve attól, hogy 

haladásunk mai foka mellett az államok határaikat nem 

zárhatják le teljesen a forgalom elől. Az állami beavatkozás- 

nak tovább kell mennie és arra kellene törekednie, hogy a 

bevándorlók tömegének összetételét megváltoztassa, hogy 

csak olyanok vándorolhassanak be, akiknek egyéni tulaj- 

donságai, életviszonyai és körülményei olyanok, hogy előre- 

láthatólag mérsékeltebb kriminalitást fognak felmutatni. 

A baj oka nem a bevándorlókkal szemben használt 

repressziv eszközök hatástalansága. Szerintünk elsősorban 

és főként éppen csak kriminalaetiologiai tanúságok értéke- 

sítésével tudnók a helyzetet megjavítani. 

A bevándorlók tömege összetételük szempontjából volna 

megrendszabályozandó olyképpen, hogy kevesebb legyen 

közöttük az ipari foglalkozású, a nem-házas, a legkrimina- 

lisabb korban levő, a férfi stb. 

De még életüknek a bevándorlás helyén való mikénti 

alakulására is kiterjeszkedhetne az állami beavatkozás! 

Például arra volnának kötelezhetők, hogy megérkezésük 

után bizonyos számú évig nem a nagyobb városokban, hanem 

a vidéken helyezkedjenek el, hogy ezáltal a városoknak a kri- 

minalitást emelő hatása ki legyen küszöbölve. Az Északame- 

rikai Egyesült Államokban a bevándorlás kérdésének tanul- 

mányozására kiküldött bizottság ezt a rendszabályt már 

1910 táján ajánlotta.
3
 

Csak az ilyen állami beavatkozás által lehetne remé- 

nyünk arra, hogy a jövőben a bevándorlóknak a kriminali- 

tása kedvezőbben fog alakulni. 

3. A problémának jelentőséget a jelenben különösen a 

világháború és a vele kapcsolatos, általa előidézett vándor- 

mozgalmak adtak. 

Gondoljunk például csak az Oroszországból kiván- 

dorlóknak beláthatatlan tömegére! 

Amellett a háborús területekről jövőknek kriminalis 

hajlamai – mint erre fentebb hosszasabban reámutattunk 

– különösen erősen latba esnek. 

3 Reports of the Immigration Commission, Washington, 191 í, Í 

köt., 46. old. 
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A vándorlási mozgalmaknak mai alakulása mellett a mi 

szempontunkból a bevándorlók sorában megkülönböztetése- 

ket kell tennünk! 

Azokkal a külföldiekkel szemben, akik csak rövid időre 

és nem letelepedési, sem pedig kenyérkeresési célzattal, ha- 

nem szórakozás, tanulmány, rokoni látogatás vagy hasonló 

célból lépnek idegen állam területére, amennyiben ezen be- 

vallott úti cél mögött burkolt cél (politikai propaganda, kém- 

kedés, szélhámoskodás) nem lebeg, ezeknek bevándorlásával 

szemben az állami beavatkozás szükségét nem látjuk fennfo- 

rogni. Az esetek túlnyomó többségében az ilyen külföldiektől 

az állami rendet alig kell félteni; ha el is követnek bűncse- 

lekményt, ezek rendszerint rendészeti jellegű deliktumokra 

szorítkoznak. 

Teljesen más azonban a helyzet azokkal szemben, akik 

letelepedési vagy különösen kenyérkeresési célzattal lépnek 

idegen államnak a területére. 

Azoknál, akik ugyan letelepedési szándékkal, azonban 

nem kenyérkeresési célzattal jönnek idegen államok terüle- 

tére, mint például a külföldön letelepedő nyugdíjasok vagy 

tőkepénzesek, már indokolt bizonyos fokú beavatkozás. Való- 

színű, hogy míg jó módban vannak, nem fognak az állam 

terhére esni, bűnözést is alig fognak felmutatni; mégis a hol- 

nap változott viszonyai közt már a köz terhére eshetnek. 

Gondoljunk csak a sok orosz emigráns bevándorló esetére. 

Ezekkel szemben az állami beavatkozás már sokkal inkább 

helyénvaló és indokolt lehet. 

Végezetül legmesszebbmenő legyen az állami beavatko- 

zás azokkal szemben, akik nemcsak letelepedési, de egyben 

kifejezetten azzal a céllal lépnek idegen állam területére, 

hogy ott exisztenciát, keresetet és megélhetést találjanak. 

Különösen ezekkel szemben nem találjuk eléggé kielégítőnek 

a mai megoldást és az állami beavatkozásnak a terjedelmét. 

Tagadhatatlan, hogy az intézkedések erős, súlyos beavat- 

kozás jellegével bírnak, amelyek a külföldiek egyéniségét 

érzékenyen érintik. De ennek a beavatkozásnak a jogosult- 

ságát olyanokkal szemben, akik mint idegenek lépnek más 

állam területére, hogy ott jobb keresethez és megélhetéshez 

jussanak, alig lehet kétségbe vonni. Különösen akkor, midőn 
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az államhatalom még saját állampolgáraival szemben is sú- 

lyos beavatkozási lehetőségeket biztosít magának a rend és 

állami létének megóvása végett. Az idegen honosokkal szem- 

ben nem lehet elnézőbb, mint saját polgáraival szemben! 

4. A probléma végső megoldásánál arra kell törekedni, 

hogy az állami beavatkozás és az egyéni szabadság szem- 

pontjai helyes kiegyenlítést nyerjenek és emellett az állami 

és társadalmi rend megóvása biztosítva legyen. Hogy e köz- 

ben az érzelmi momentumok kiküszöbölendők, kézenfekvő! 

A bevándorlás szabályozása mellett azonban közvetett 

úton is lehetne a bajokon segíteni, így például a nagy beván- 

dorlási államokban követett helyes várospolitika, a gyáripar- 

nak és így közvetve a bevándorlóknak is a vidékre való te- 

relése által. 

Nem szabad azonban az idegen honosokban éppen csak 

a társadalmi és állami renddel szemben jelentkező zavaró ele- 

meket látni, hanem tudatában kell lennünk annak, hogy egy- 

részt az idegenforgalom sok állam gazdagságának egyik for- 

rása, másrészt meg hogy sok állam gazdasági megerősödése 

éppen a sok bevándorló által fellendített iparának, elsősor- 

ban gyáriparának köszönhető. 

A bevándorlási mozgalmak, főként a tengerentúli vándor- 

mozgalmaknak ellenőrzése ma a majdnem mindenütt jelent- 

kező legszigorúbb útlevélkényszer korában nehézségekbe nem 

ütközik. 

Tagadhatatlan, hogy az egyéni szabadság a legszentebb 

emberi jogok közé tartozik és hogy annak fejlődése nem áll- 

hat meg az országhatárokon, hanem hogy annak a határo- 

kon túl való kiterjesztése kívánatos. Biztos, hogy a külföldi 

honosoknak kedvező jogállása az államok egyetemleges 

érdeke. 

De ne feledjük el, hogy – amint erre Garraud
4
 olyan 

találóan mutat reá – a külföldi egyének nemcsak a külföld- 

nek vendégszeretetét keresik és találják, hanem hogy ottlé- 

tükből számtalan előnyt húznak és ezzel szemben sok irány- 

ban megzavarják a vendégszeretetet tanúsító államnak jogi 

és társadalmi rendjét. 

4 Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français. 

3. kiadás, I. kötet, Paris, 1913, 440. old. 
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Amellett tudatában kell lennünk annak is, hogy a jelen- 

levő sok idegen honos az állam kriminalitására közvetve is 

feszítő erőt képez. Az idegen honosoknak az alacsonyabb tár- 

sadalmi osztályok körében való agitáció ja, a proletariátus 

számának emelése, a bérmozgalmak szítása, a munkás- 

ság szervezkedésébe való beavatkozása és sok más hasonló 

irányú cselekvése által gyakran a társadalmi osztályok kö- 

zötti feszültséget és a bűncselekmények elkövetésére nyiló 

alkalmakat erősen fokozza. 

A dolgoknak ilyen állása mellett az állam nem nézheti 

tétlenül a helyzetet, hanem keresnie kell azokat az utakat, 

amelyek a helyzet javítására, a bevándorlás problémáinak 

megoldására és a bevándorlók kriminalitásának csökkenté- 

sére vezethetnek. 

, Tudatában kell lennünk annak is, hogy a probléma meg- 

oldásánál nem kizárólag a kriminalaetiologiai és kriminal- 

politikai szempontok esnek latba. 

Az államoknak egymás közti érintkezésében a közös 

érdekek számtalan viszonylatban éreztetik hatásukat; lépten- 

nyomon nemzetközi jogi és politikai, gazdasági és egyéb 

szempontok esnek latba. Világos, hogy ezeknek a kikapcso- 

lása és mellőzése akkor sem lehetséges, amidőn a bevándor- 

lás és vele kapcsolatos kérdések szabályozásával foglal- 

kozunk! 



Kriminalität und Einwanderung.

 

Inhaltsauszug.

 

Als eine Folge der Wanderbewegung leben überall ne-

 

ben den Einheimischen auch viele Ausländer. Die Wander-

 

bewegung wird durch die ständige Vervollkommenung der

 

Verkehrsmittel begünstigt (§. 1.).

 

Nicht nur vereinzelte historische (§. 2.), sondern auch die

 

aus der Gegenwart geschöpften Daten zeigen eine erhöhte

 

Kriminalität der Ausländer; Datensammlungen in der

 

Schweiz (§. 3.), im Deutschen Reiche (§. 4.), in andern euro-

 

päischen Ländern (Österreich, Frankreich, England, Nieder-

 

lande, Italien; §. 5.), in den Vereinigten Staaten von Nordame-

 

rika (§. 6.), in andren aussereuropäischen Ländern (Neu-

 

Süd-Wales, Brazilien, Chile; §. 7.) geben Zeugnis von einer

 

erhöhte Kriminalität der Ausländer.

 

Nach einer allgemeinen Charakterisierung der Krimina-

 

lität der Ausländer und Einwanderer (§. 8.), befasst sich Ver-

 

fasser mit der durch die Ausländer auf die Kriminalität der

 

Inländer ausgeübten Wirkung (§. 9.), und mit der

 

durch die

 

Auswanderer auf die Kriminalität des Auswandererstates

 

geübten Auswirkung (§. 10.), und kommt dann zu dem

 

Schlüsse, dass die Einwanderer eine höhere Kriminalität auf-

 

weisen als die Einheimischen (§.11.).

 

Im kriminalaetiologischen Teile untersucht Verfasser

 

jene Faktoren, welche eine Steigerung der Kriminalität der

 

Ausländer verursachen. In der Reihe der kriminalsoziologi-

 

schen Faktoren treffen wir die schlechtere wirtschaftliche

 

Lage der Einwanderer (§. 12.), das Überwiegen der Einwan-

 

derer mit industriellem Berufe (§. 13.), das Überwiegen der

 

Unverheirateten unter den Einwanderern (§. 14.), den gerin-

 

geren Bildungsgrad der Einwanderer (§. 15.), moralische Ge-
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brechen der Einwanderer (Prostitution, Alkoholismus Etc.; 

§. 16.), die bei vielen Einwanderern sich offenbarende demo- 

ralisierende Wirkung des Krieges und der Revolutionen (§. 

17.), den Umstand, dass der grösste Teil der Einwanderer 

sich in Städten niederlässt (§. 18.), die ausländische Abstam- 

mung der Einwanderer (§. 19.), die fremde Staatsbürger- 

schaft, die Verschiedenheit der rechtlichen Einrichtungen, 

der Rechtssysteme und der Volksgewohnheiten (§. 20.), den 

Umstand, dass die Einwanderer an ihren neuen Aufenthalts- 

orte vollkommen unbekannt und folglich ohne Kontrolle sind 

(§. 21.), und endlich die Rassengegensätze und sozialen Be- 

wegungen (§. 22.). 

Als kriminalanthropologische Faktoren kommen zur Gel- 

tung und erhöhen die Kriminalität der Einwanderer der Um- 

stand, dass die Einwanderer überwiegend zu Altersklassen 

mit einer grösseren Kriminalität (§. 23.), und dem männli- 

chen Geschlechte (§. 24.) angehören, dann ihre Rasseneigen- 

schaften (z. B. Neger und Zigeuner; §. 25.), ihre körperlichen 

und psychischen Eigenschaften und Gebrechen (§. 26.), ihre 

Vorstrafen (§. 27.), und endlich ihre oft antisozialen Über- 

zeugungen (z. B. Anarchisten; §. 28.). 

Verfasser kommt zu dem Schlüsse, dass der gemeinsame 

Einfluss dieser Faktoren die erhöhte Kriminalität der Aus- 

länder und der Einwanderer verursacht (§. 29.). 

Im kriminalpolitischen Teile bespricht Verfasser jene 

Massregeln, die insbesondere nur gegenüber Ausländern zur 

Anwendung gelangen. Unter jenen mit strafrechtlichem 

Charakter finden wir das Auslieferungsverfahren (§. 30.). 

die Ausweisung (§. 31.), die erhöhte Geldstrafe und das Stel- 

len unter Polizeiaufsicht (§. 32.), dann die internationale Evi- 

denzhaltung der Verbrecher und eine intensivere Rechtshilfe 

bei der Verfolgung der Verbrecher (§.33.). 

In der Reihe der verwaltungsrechtlichen Massregeln 

treffen wir die Einwanderungsverbote und Beschränkungen 

{§. 34.), den Pass- und Visumzwang, die Meldungspflicht der 

Ausländer, das Ausschliessen der Ausländer aus einzelnen 

Berufszweigen und Niederlassungsverbote (§. 35.). Endlich 

erinnert hier noch Verfasser an verschiedene Staats- und pri- 

vatrechtlichen und ähnlichen Rechtseinschränkungen gegen- 
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über den Ausländern, als auch an die eugenetischen Bestre- 

bungen in Nord-Amerika (§. 36.). 

Ohne eine entsprechende Klassifizierung der Einwande- 

rer lässt sich das Problem der Kriminalität und Einwande- 

rung praktischer kaum lösen (§. 37.). 
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