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Nagy ki-be települések 

Német lovagrend Erdélybe telepítése.. 

Jászok, kunok betelepülése 

Szászok Erdélybe…. 

Törökök elől: rácok, horvátok, magyarok 
elmenekülése Északabbra 

Törökök után: tótok, svábok, betelepítése  



XIX század kialakult helyzet 

A földrajzi ismeretek terjedése, a közlekedés 
sokfélesége, olcsósága és gyorsasága, a 
hírszolgálatot végző sajtó, posta és távírda 
folytonos tökélyesbítése eredményezik, hogy 
nemcsak egyes egyének, hanem sokszor egész 
tömegek otthonukat mind könnyebben hagyják 
oda, részint hogy az idegenben szórakozást, 
ismereteket szerezzenek, részint hogy a 
megélhetésükhöz szükséges eszközöket 
megszerezzék, vagy vagyont gyűjtsenek. 



Globalizáció???  II. 



Irányi Dániel 
„Magyarország határai minden megszorítás nélkül nyitva 
állanak minden külföldinek. Senki sem kérdi tőle kicsoda, 
honnan jön, miért jött, miből él. Lehet becsületes ember 
– s a legtöbb az – de lehet gonosztevő is. 

Mig ellenben oly külföldieknek, a kik — mint számtalan 
példa mutatja — nem tisztességes életmódot folytatnak, 
hanem csalásból, uzsorából, mások tudatlanságának vagy 
nyomorának kizsákmányolásából élősködnek, vagy a kik a 
társadalom alapjainak felforgatására czélzó vagy az állam 
biztosságát veszélyeztető anarchikus üzelmekben részt 
vesznek, letelepedését s itt maradását nemcsak 
kívánatosnak nem, de sőt egyenesen károsnak, 
veszélyesnek s annálfogva törvényes utón 
megakadályozandónak tartom.” 



Ki és bevándorlás felerősödése 

• Oroszországban zsidók ellen pogromok 

• Felvidékről, Erdélyből kiáramlás felerősödődése 

• Keleti határterületeken beáramlás, uzsora, zug 
pálinkamérés-csempészés…. 

• Bajoroknál magyar lányok pincérkedése……??? 

• Hajó és vonatjegyek Hamburgból…… 

• USA, Kanada, Románia 



Közbeeső megoldás???? 

1881. évi XXXVIII. törvénycikk a kivándorlási 
ügynökségekről 

Kivándorlani szándékozókkal erre vonatkozó 
szerződéseket kötni, s általában a kivándorlást, 
akár egyes esetekben, akár üzletszerüleg bármi 
módon közvetiteni csak azoknak szabad, kik erre 
az alább meghatározott módon, a 
belügyministertől engedélyt nyertek. 

titkos ügynökök közvetítésével folyt tovább 



Kivándorlás megakadályozása 

• Kezdetben tiltó rendszabályok, mint az útlevél 
megtagadása, a határról való visszautasítás 

• külföldről beküldött kivándorlási 
nyomtatványok a postai szállításból kitiltattak 



Megoldás: törvénycsomag benyújtása 

• 1903. évi IV. törvénycikk a kivándorlásról 

• 1903. évi V. törvénycikk külföldieknek a 
magyar korona országai területén való 
lakhatásáról 

• 1903. évi VI. törvénycikk az útlevélügyről 

• 1903. évi VII. törvénycikk három új 
csendőrkerület felállításáról 

• 1903. évi VIII. törvénycikk a 
határrendőrségről 

 



Kivándorlás vitájából I. 

• „a kivándorlást kényszereszközökkel 
megakadályozni nem lehet, mert ez ellenkezik az 
állampolgároknak általában elismert alapjogaival, 
de különben is azt tartja, hogy ezen baj 
gyökeresen csak helyes közgazdasági, és 
közigazgatási intézkedésekkel orvosolható, addig 
is míg ilyen intézkedések meg fognak tétetni, 
utasítást ad az ügynökök nyomozására, a 
nyomtatványok és hirdetmények lefoglalására, 
megújítani rendeli a kiadott óvásokat, végül 
kimerítő útmutatást ad az útlevelek körül 
elkövetett visszaélések meggátlására.” 



Hegedűs Lóránt  (Amerikától Etelközig  
6 évig bejárta kivándorlókat) III. 

csökkent a kivándorlás: Franciao. Anglia, Portugália, 
Svájc, Norvégia, Németo. 

Olaszország Argentina felé évi 200 ezer fő, de ott 
iskolái vannak. 

Nő: Oroszország, Ausztria-Magyarország 

Angol tapasztalat: könyvtárakban ingyen informálja 
a kivándorlókat, plakátokon hirdeti hova lehet 
migrálni 

Az embereket tájékoztatni kell ,mi várja őket 
Amerikában! 

 



Kristóffy József 
„a nemzeti erők vérvesztése amelyet a kivándorlás 
miatt eddig elszenvedtük egymagában elegendő”  

Kivándorlás alap oka: „a kivándorló lakosság 
elsősorban önmagának akar használni, hogy 
nagyobb igények mellett, és a messze távolban 
magának jólétet teremtsen. Ezt a jobbétre irányuló 
törekvést kényszereszközökkel meggátolni vagy 
megakadályozni nem lehet a modern állam 
hivatása, mert hiszen ezen eljárás a közszabadság 
elemi előfeltételeivel ütköznék össze.” 

Akit szeretet vagy hatalmasabb érdek idekötni  
nem képes annak útját állni.  

 



Arra törekszik a tv javaslat hogy: 
 

• kivándorlás köz, és magán érdek miatt 
korlátoztassák 

• kivándorlókat legalkalmasabb helyre irányítsák  

• kivándorlókat  szállítók legszigorúbb ellenőrzés alá 
essenek 

• a  kivándorlók gazdasági kereseti, éghajlati 
szempontokból informáltak legyenek az új helyről 

• az állam végig gyámolítsa a kivándorlókat 

• a kivándorlók a magyar haza iránti érzéseket 
állandóan fenntartsák 

• a visszavándorlás minden módon és eszközzel 
előmozdítassék, elősegítessék 

 



Kivándorlási statisztika 

Magyarországról USA-ba összesen: 774 ezer fő, ebből nemzetiségekre 
lebontva: 
• • magyar : 180 ezer 
• • tót: 441 ezer 
• • horvát: 92 ezer 
• • rutén, szerb: 49 ezer 
•  1900. évben 54 767 fő,  
• 1901. évben 71 474 fő,  
• 1902. évben 91 762 fő,  
• 1903. évben 119 944 fő,  
• 1904. évben 97 340 fő, 
•  1905. évben 170 430 fő,  
• 1906. évben 185 337 fő,  
• 1907. évben 203 332 fő. 

 
 



Kivándorlási tv fő tartalma 
• A tv meghatározta a kivándorló fogalmát . 
• Felsorolja azokat a korlátozásokat, amely esetén nem vándorolhat ki 
a magyar állampolgár.  
• Útlevél nélkül nem lehet kivándorolni.  
• A kormány köteles a kellő útbaigazítást a kivándorlónak megadni, és 
joga van bizonyos országokba a kivándorlást korlátozni. 
• A vállalkozók, és ügynökök tevékenysége miniszteri engedélyhez, és 
10-100 000 korona biztosítékhoz kötötte. Működésüket a miniszter 
ellenőrizheti és engedélyüket  be is vonhatja. 
• A kivándorlóval a szállító köteles szerződést kötni, amelybe fel kell 
tüntetni a szállítás irányát, útvonalát,  vasúton az osztályt, hajón az 
elfoglalható tért, és a viteldíjat. A szállítót teljes felelősség terheli. (Pl.: 
betegség, elhalálozás esetén!) A használatba lévő hajónak kifogástalannak kell 
lennie. 
• A törvény  kivándorlási alapot hozott létre.  
• Felállította a Kivándorlási Tanácsot.  Továbbá rendelkezett a 
kivándorlási biztos  hatásköréről. 
• Rögzítette a büntető határozatokat 
 
 



Székely konklúzió az 1900-as évekből 

Kivándorlás okai: 

Szegénység 

Alkoholizmus 

Agri kultúra 

Úrhatnám 

Közvagyon elherdálása 



BEVÁNDORLÁS TV 
„ nem üldözés, hanem önvédelem.”  

„…. védelme az országnak, védelme az 
állampolgárnak, a társadalom érdekeinek..” 

 

„Nem lehet célja a bevándorlási kérdés 
rendezésének , hogy kínai falakkal vegyük 
magunkat körül a külföldiekkel szemben.” 

 De megjegyezte az ügy előadója, hogy kínai 
falként kell emelkednie az a külföldi elé, „aki az 
állam érdekeire hátrányossá válhat.”  

 



1903. évi V. tc. külföldieknek a magyar 
korona országai területén való 

lakhatásáról szóló törvény 

• „Fontos állami feladatot képez tehát, 
gondoskodni arról, hogy az állam területén 
megjelenő külföldiek éber figyelemmel 
kisértessenek, az állam közgazdasági 
viszonyaira, a közbiztonság és közrend 
érdekeire veszélyesek annak területéről 
idejében eltávolíttassanak s így a 
letelepülésben meggátoltassanak. 



Útlevél törvény 
A magyar korona országainak területén való 
tartózkodáshoz és utazáshoz, valamint az állam határán 
való átkeléshez útlevél rendszerint nem szükséges. 
útlevélkényszer fennállt: Szerbiával és Romániával 
szemben 
Az útlevélnek legalább is a következő adatokat kell 
tartalmaznia: az utazó nevét, annak megjelölését, hogy 
az illető magyar állampolgár, továbbá állását vagy 
foglalkozását, lakhelyét, korát, személyleirását, annak 
az államnak vagy világrésznek megjelölését, hová az 
utazás terveztetik, továbbá az esetleges utitársaknak 
nevét, korát, személyleirását s az útlevél 
tulajdonosához való viszonyát, végül az útlevél 
érvényességének időtartamát. 



Határrendőrség 

Az ország határszélének állandó felügyelet alatt 
tartása, az azon átirányuló forgalom folytonos 
ellenőrzése és a határ közelében felmerülő s az 
államrendészet szempontjából jelentékenyebb 
események figyelemmel kisérése az államoknak 
- az állam biztonsága és belnyugalma 
érdekében ….. 



Magyar királyság geopolitikai helyzete 
De alig van Európában állam, melynek földrajzi 
fekvésénél, különböző ellentétes érdekű 
népfajok közé ékeltségénél és belviszonyainál 
fogva, különböző és kiválóan fontos érdekeit 
folyton fenyegető veszélyekkel szemben, 
határainak felügyeletére és oltalmazására 
nagyobb szükség volna, mint a magyar korona 
országainak. 

Az ország északi és nyugati határszélein pedig a 
határrendészeti teendők ellátásáról egyáltalán 
nincsen gondoskodva 



Szomorú tény, hogy a szerbiai, romániai, de az 
egész Balkán félszigeten lévő bordélyházak 
nagyrészt magyarországi származású leányokkal 
vannak benépesítve. E fiatal leányok többnyire 
szolgálat vagy egyéb foglalkozás ürügye alatt 
lelketlen ügynökök által csábíttatnak ki és azután 
az erkölcstelenség fertőjébe 
taszíttatnak……????? 



Bevándorló figyelemmel kísérése 

A bevándorló és az államra úgy közgazdasági, 
mint rendőri szempontokból felette hátrányos 
vagyontalan népelemek mozgalmának 
ellenőrzése, illetve a bevándorlásnak kellő 
korlátok közé szorítása tekintetéből a 
határrendőri szolgálat különös fontossággal bir 



Kivándorlók ellenőrzése 

Nemkülönben sikeres szolgálatot tehet a 
határrendőrség a kivándorlók ellenőrzése és a 
jogosíttatlanul eltávozók, nevezetesen a 
hadkötelesek kivándorlásának megakadályozása 
s általában a szökésben lévőknek még az ország 
elhagyása előtt való letartóztatása által. 


