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Farahó János törzsökös kopácsi család sarjaként született 
1863-ban. Élete során sok mindent megpróbált, sok helyen szerzett 
maradandó élettapasztalatot, a legtöbbet akkor, amikor ameri-
kai kivándorló lett belőle. Néha már-már messiási szerepre vál-
lalkozott, azonban elképzeléseit sohasem tudta maradéktalanul 
megvalósítani. Apja Farahó János jól gazdálkodó zsellér volt, aki 
felismerte, hogy családja csak úgy emelkedhet ki a zsellérsorból, ha 
fiát taníttatja. Pécsett fejezte be a közgazdasági középiskolát, igyek-
vő apjától tetemes vagyont is örökölt. Tanulmányai után visszatért 
szülőfalujába, ahol gazdálkodni kezdett: 1890 táján vette meg az 
első cséplőgépet a halászfaluban. Ezernyolcszázkilencvenkettőben 
kivándorolt. Életéről és írott munkáiról eddig keveset tudtunk. 
Kalapis Zoltán emlékezett meg róla életrajzi kaluzában: „Előbb 
Mexikóban, Hidalgo del Peralban próbált szerencsét, majd Argen-
tína, Texas és California végtelen térségein kísérletezett, végül pedig 
a kanadai Whitemouth-ban és Vetastiwinben gazdálkodott. Erő-
sen foglalkoztatta a kivándorlók helyzete, a Köztelekben, a Köz-
gazdasági Szemlében, a Magyar Hírlapban és a Pécsi Naplóban 
közzétett cikkeiben azt sugalmazta, hogy a kivándorlók megkere-
sett pénzüket Magyarországon ruházzák be.” Nézeteinek népsze-
rűsítésére öt kivándorlási kongresszust szervezett. A kivándorlást a 
„nemzet erejét fogyasztó” jelenségnek tartotta. Saját tapasztalatait 
is beleszőtte a Szabadkán megjelent utópisztikus elképzelésektől sem 
mentes Földet, kenyeret a magyar népnek című füzetébe, amelyben 
a kivándorlás megoldását a földkérdés rendezésében, a földreform-
ban látta. Ezerkilencszáznyolcban tért haza, s Pécsett telepedett le, 
vagyonát főleg ingatlanokba fektette be. „Ezerkilencszázhuszonegy 
augusztusában, a Baranyai Köztársaság bukása után, és a fehér 
tiszti különítmények terrorja elől menekülve, visszatért Kopácsra. 
Amije volt, odaveszett, amije megmaradt, azt elherdálta, úgyhogy 
öregségére teljes elesettségben tengődött. Ápolatlan volt, ujj nélküli, 
szürke köpönyegben járt, malaclopóban. Barátai, távoli rokonai 
szánták meg egy-egy ebéddel, ha nem hívták, bejelentette magát.” 
Egyik kopácsi ismerősénél érte utol a halál 1928. július 3-án, az 
istálló szalmájában. Gondolkodásmódját írásai azonban megőriz-
ték. A Rovátkák mostani tematikus száma az eddig nehezen hoz-
záférhető írásait ismerteti meg Lábadi Zsombor bevezető, eligazító 
tanulmányának segítségével.

L. K.
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Lábadi Zsombor

Farahó János: Egy amerikai 
kivándorló emlékezete

„Széles az út odalenn, messzi a vidék
S olykor, ha lenézek,

Lélek se moccan erre mifelénk
S némán áll a levegő tengere.”

(Füst Milán: Levél Kanadából)

Farahó János a Drávaszögben, Kopácson született. Az 
1890-es évek családi birtokán túladott, majd a tengerentúlra 
utazott, hogy ott próbáljon szerencsét. Kalandos dél-amerikai 
vándorútjai során Mexikóba, Argentínába is eljutott, majd 
pedig az Amerikai Egyesült Államok déli államaiba költözött, 
ahol gazdálkodónak állt. Meglehetősen nyughatatlan termé-
szete folytán újabb területeket fedezett fel a kontinens távoli 
részein, így a kanadai Whitemounthban és Vetastiwinben 
is megtelepedett. Az északi vidékről, az ottani kivándorlók 
megélhetésének körülményeiről készített színes beszámoló-
it, feljegyzéseit hamarosan a magyarországi közvélemény is 
megismerhette. Az amerikai kivándorlásról a századfordulón 
az országos magyarországi gazdasági egyesület támogatásával 
több konferenciát, vitafórumot szervezett. Az országban első-
ként egy kivándorlási bizottságot hozott létre.

A kanadai tanulmányútjai során szerzett társadalmi, 
demográfiai, mezőgazdasági ismereteit először a budapesti 
Közgazdasági és Közigazgatási Szemlében tette közzé. A kiván-
dorlás tágabb összefüggéseit majdnem két évtizedes távlatból 
foglalta össze Szabadkán megjelent saját kiadású könyvében 
Földet és kenyeret a magyar népnek címmel. Az 1922-ben ki-
adott monográfiáról először Lőrinc Péter írt hosszabb, átfogó 
tanulmányt (Bácskai polgári politikai elmélet, 1880–1920.). 
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A megjelenés alapján Farahót először bácskainak gondolták, 
s csak néhány évvel később derült fény – baranyai kutatók-
nak köszönhetően – a szerző valós kilétére. A szóban forgó 
kötetről ma már tudjuk, hogy írója ugyanaz a Farahó János, 
aki kanadai tanulmányútját megszakítva egy időre Pécsre köl-
tözött. A szabadkai megjelenésnek elsősorban politikai okai 
voltak, hiszen a szerző az akkori kormányzati politika bírálói 
közé tartozott.

Mélyenszántó kanadai úti beszámolói arról tanúskodnak, 
hogy Farahó János a kivándorlás korabeli összefüggéseit jól 
ismerte, és számos érdekes részlettel is kiegészítette. A prob-
lémakör – írja – a századfordulón már vitathatatlanul olyan 
jelentőségre tett szert, ami a tömegessé válással az ország mű-
ködőképességét is megzavarhatta. A tengerentúlra távozottak 
száma a magyarországi országos statisztika szerint 1871 és 
1913 között elérte és talán meg is haladta a milliós nagyság-
rendet. A rohamos tengerentúli fejlődés már előkészítette a 
század elején az addig soha nem látott népmozgást (Puskás 
Julianna, 64–65.). Ezt a töretlen folyamatot a termelés idő-
szakosan bekövetkező kisebb visszaesései csak némileg mó-
dosították. A jelenség hátterében mindig megfigyelhető volt 
ugyanis, hogy az amerikai földrészen munkát vállalók száma 
végig szorosan összefüggést mutatott a fogadó ország gazdasá-
gi helyzetével, így például jól ismert az a demográfiailag sem 
elhanyagolgató körülmény, hogy a tengerentúli országok gaz-
dasági megingásai idején kis mértékben ugyan, de visszaesett 
a kivándorlási hajlandóság. Ezekben az években az elköltözés 
mellett az erősödő hazatérés szükséglete is tapasztalható volt, 
ami például időszakosan megjelent az 1908-as vagy az 1911-
es évek magyarországi statisztikáiban. Mégis csak elvétve for-
dul elő, hogy egy évben több visszatérőt regisztrálnak, mint 
kivándorlót. Az ország szempontjából – Farahó ezt írásaiban 
több helyen is hangsúlyozza – természetesen egyedül az a kö-
rülmény számít kívánatosnak, hogy minél többen térjenek 
vissza azok közül, akik valamilyen oknál fogva elhagyják ha-
zájukat. Az egyik alapvető célja véleménye szerint a magyar 
államnak éppen az lehetne, hogy a tengerentúlra csábított 
magyarokat mielőbb visszahozza Magyarországra. Ezért is 
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lesz egyre nagyobb szükség a kivándoroltak sorsának figye-
lemmel kísérésére, az irántuk való nagyobb gondoskodásra. 
„A kivándorlás rendezése ezért is egyfelől elkerülhetetlenül 
szükséges – figyelmeztet feljegyzéseiben –, amilyen fontos 
ennek helyes irányú, az óhajtott célt elérő megoldása, nem 
kevésbé fontos a kivándorlás indító okainak a megszüntetése. 
A kettő közül ez a legnehezebb, legbonyolultabb.” (F. J. A 
kanadai magyarság, 41.)

A helyzet egyik megoldása új szemléletváltás megterem-
tése. Farahó nyilvánvalóvá teszi, hogy az idegenbe távozottak 
kapcsolata szülőföldjükkel úgy tartható fenn tartósan és fűzhe-
tő szorosabbra, ha a magyar állam a tengerentúlon élőkről nem 
feledkezik meg, és velük szemben nem viselkedik ellenségesen. 
Átmeneti boldogulásukat segíti, a magyar intézményrendszer-
re bízza. Amíg a kivándorlás társadalmi okai nem szüntethetők 
meg teljesen, annak káros hatásai azzal is csökkenthetők, hogy 
az idegenbe távozottak útját próbálják egyengetni. Nem elha-
nyagolható szempont az sem, hogy kedvező esetben számítha-
tunk arra, hogy a tengerentúlon szerencsét próbált magyarok 
kint megszerzett kis vagyonukkal térhetnek haza. Ennek elő-
segítői elsősorban a magyar egyesületek, szervezetek, telepek, 
amelyeknek fontos szerep jut a Magyarországgal való kapcso-
lattartásban. Farahó meglátása szerint elengedhetetlen a ma-
gyar diplomácia, a hivatalnoki réteg jelenléte is a tengerentú-
lon, amely „kellő odaadással, lelkiismeretességgel hivatva volna 
a kivándorlók minden kívánságában segíteni, kinek hogy ezt 
megtehesse, az illető állam viszonyaival a legapróbb részletekig 
ismeretesnek kell lennie, s ott mindent figyelemmel kísérnie”. 
(F. J. A magyar kivándorlók Kanadában, 36.) 

A Kanadába érkező magyarok gyakran kimondottan rossz 
körülmények közé kerülnek, mert leginkább a nyugati terü-
letekre irányítják őket, ahol meglehetősen elhagyatva érzik 
magukat. A világtól elzártan élnek, esetenként több ezer kilo-
méterre található magyar diplomáciai képviselettől. A telepü-
lés megválasztásakor a helyi adottságot érdemes figyelembe 
venni a letelepedőnek, ugyanis Farahó megfigyelései szerint 
a terület kedvező elhelyezkedése (a jó éghajlati viszonyok és 
a termőföld) alapvetően határozza meg a „honalapítás” ki-
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menetelét. A Kanadára jellemző meglehetősen rideg időjárá-
si körülmények között is sokan boldogulnak, ehhez viszont 
szükség van bizonyos tőkére és alkalmazkodóképességre, ami 
csak megfelelő ismeretek birtokában szerezhető meg. A ko-
pácsi kivándorló úttörő jelentőségű munkát végzett abban a 
tekintetben is, hogy a kanadai telepesek egyikét sem hagyta 
elveszni, fejtegetéseiben rendre szorgalmazta a magyar tele-
pülések életének dokumentálását, tapasztalatainak közkincs-
csé tételét, a közvélemény tájékoztatását, helyes eligazítását 
is. Meggyőződése szerint csak akkor lehetséges a kivándorlás 
helyes mederbe terelése, ha angol és német mintára részletes 
útmutatás készül arról, hogy a magyaroknak hol és milyen 
módon érdemes szerencsét próbálniuk az Újvilágban. 

Az előnyök és a hátrányok gondos mérlegelése nélkül 
még a legműveltebb emberek is könnyen abba a hibába es-
nek, hogy saját ábrándjaiknak kezdenek hinni elsősorban, 
ami gyakran nagyon távol áll a valós helyzettől. A tájékozat-
lanság, a vadregényes elképzelések eloszlatása a helyismeret 
megszerzésével együtt lehetséges. Farahó feljegyzéseit mindig 
ennek a célnak a szolgálatába állítja. Útirajzai, beszámolói al-
kalmasak arra, hogy regényes útinaplók helyett valós képet 
kapjunk az „ígéret földjéről”. Ezekben hangsúlyozza, hogy 
Kanada egyik hatalmas vonzerejét a nyugati területeken bir-
tokba vehető 160 acresnyi (mintegy 160 kataszter holdnyi) 
szabad föld (’homestead’) jelenti; ezt egy ideig ingyen biztosí-
totta a századfordulón a kanadai állam. Valós értéke azonban 
akkor van ennek a földterületnek, ha nem rossz helyen lévő 
területről van szó, hanem olyanról, amely a Kanadát átszelő 
főbb vasútvonalak közelében található. A számos rossz vá-
lasztás mellett, amely abból adódott, hogy a magyarok majd 
„elvesztek a szinte teljesen lakatlan prérin”, ritka kivételként 
előfordul az is, hogy a telepesek megfelelő helyen önálló fal-
vakat alapítanak, s biztos egzisztenciát teremtenek maguk-
nak. Az első magyarlakta település Farahó János feljegyzései 
szerint Kanadában Kaposvár-Eszterháza volt, amely a kezdeti 
nehézségek ellenére a századfordulón szépen fejlődött. Saját 
iskolája, temploma is volt. Lakói arató- és kaszálógépekkel, 
valamint haszonállatokkal is rendelkeztek. A település évről 
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évre nőtt, lélekszáma másfél év alatt szinte megnégyszerező-
dött. Ezúttal is ez emberek összefogása, együttműködése hoz-
ta meg a vágyott eredményt. 

A kivándorlás valóságos iparággá fejlődött a huszadik szá-
zad elején. Ennek számos olyan honfitársunk látta kárát, aki 
hitt az ügynökök üres ígéreteinek. A korai zavaros időkben a 
telepedés mesterséges irányítása rossz kezekbe került. Farahó 
is számos olyan történetet ír le, amikor némelyek azért kap-
tak megbízást, hogy a fogadó ország számára előnyös helyek-
re tereljék a tömegeket, ám később bebizonyosodott róluk, 
hogy könnyelmű kalandorok voltak. Az igazi megoldást az 
hozná – magyarázza –, ha kivennék a szélhámosok kezéből a 
kezdeményezést, és az anyaország olyan megállapodást kötne, 
amelynek köszönhetően a kanadai képviselet alaposan átgon-
dolt országismereti könyveket állítana össze a kitelepültek 
megsegítésére. A felvilágosító könyvek a munkát vállalókat sok 
kellemetlenségtől kímélhetik meg, mindenekelőtt attól, hogy a 
magyarok a bevándorlási törvények ismerete nélkül induljanak 
útnak. A szóban forgó időszakban az üzleti és pártérdek Ka-
nadában jelentős befolyásra tett szert. Ez nem egyszer azzal jár 
együtt, hogy az „uralkodó párt és a különféle vasúti társaságok 
politikai szövetségének biztosítása vagy megnyerése céljából a 
bevándorlókat tekintet nélkül ezek sorsára az ilyen vonalakra 
igazítja, azáltal kiszolgáltatva azokat teljesen a vasút érdekeinek 
(F. J. A magyar kivándorlók Kanadában, 24.) A helyismeret-
tel nem rendelkező magyarok, mivel nem beszélték a nyelvet, 
erről csak későn szereztek tudomást, s így ezeknek az üzleti 
vállalkozásoknak a kiszolgálói lettek.

Föld, föld, föld
Könyvének előszavában Farahó János arról elmélkedik, 

hogy a kivándorlás a nemzet életerejét fogyasztó jelenség, 
amelynek rendezése nem történt meg a húszas évekre sem 
kielégítő módon. Az elhibázott szemlélet továbbra is él a 
köztudatban, ezért a kérdéskör beavatott szakértőjeként így 
fogalmaz: „Szerencsésnek fogom magam érezni, hacsak né-
hány családot sikerül megmentem a meggondolatlan kiván-
dorlással összefüggő csalódások, nélkülözések, szenvedések 
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keservétől, idő-, munka- és pénzveszteségtől, esetleg erkölcsi, 
társadalmi süllyedéstől, mikről annyi és annyi példát vettem 
16 éven át a tengerentúli országokban”. (F. J. Földet és kenye-
ret a magyar népnek, 47.)

Széles körben ismert jelenség volt, hogy az ígéret földjé-
nek eszményképe sokakat igézett meg, a csábító kereseti le-
hetőségek vonzereje a műveltebb, olvasott emberekre is sok-
szor ugyanolyan hatással volt, mint az egyszerű nép fiaira. Az 
emberiség számára a világ legtávolabbi pontjai is a közlekedés 
fejlődésével gyorsan megközelíthetőek lettek, a tőke, csakúgy, 
mint az utasok, megállíthatatlanul jutottak el egyik földrész-
ről a másikra. Farahó párhuzamba állítja a nagybirtok tőké-
jének vándorlását a virágpor hihetetlen termékenységével, 
amely hazájától akár több ezer mérföldre is képes jó megélhe-
tést adni, ha szorgos kezek sok munkával mézzé alakítják át. 
(F.J. Földet és kenyeret a magyar népnek, 49.) Régi igazság, 
hogy munka nélkül nem lehet megélni. E tétel az amerikai 
földrészre még inkább érvényes. Farahó történetei is mind ezt 
támasztják alá, akár fizikai munkáról, akár a szellemi foglal-
kozásról esik szó. Nagyon tanulságos a földrész egyik állam-
alapítójának, George Washingtonnak híres mondata: „aki azt 
mondja, hogy az Egyesült Államokban munka nélkül meg 
lehet élni, az hazudik”. E szabály alól talán egyedül csak azok 
jelentenek kivételt, akik a fejlett országokból hatalmas vagyo-
nokat vándoroltattak ki. Ezeknél a gazdasági társaságoknál 
nem is a tőkések hagyták el az országot, hanem vagyonuk egy 
része, amely aztán szakértő üzletemberek kezelésébe kerülve 
tetemes nyereséget teremtett anélkül, hogy a kivándoroltak 
volna. A többi, nagyobb tőkével nem rendelkező, kevésbé 
szerencsésekre érvényes a másik amerikai tanulság, miszerint 
mindenki segítsen magán úgy, ahogyan tud (help yourself ).

A korabeli állami nyilvántartásokból kitűnik, hogy azok 
között, akiket Farahó szellemi és anyagi értelemben az élet 
hajótörötteinek nevez, természetesen, rengeteg volt a vagyon-
talan bérmunkás, azonban számos olyan adat is létezik, amely 
némileg árnyalja a kialakult képet. A kivándorlás tetemes 
költései arra utalnak, hogy semmiképpen sem lehetett üres 
kézzel útra kelni a tengerentúli országokba. Nem kevés pénz-
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re volt szükség ugyanis a tengeri kikötőkbe való eljutáshoz, a 
többhetes hajóút fedezésére, és rendelkezni kellett bizonyos 
félretett összeggel a megélhetés igazolásához is. A kivándorol-
tak zömében kisbirtokosok és azok hozzátartozói voltak, akik 
pénzzé tették meglévő kis földjeiket, vagy mezőgazdasági 
munkások, cselédek, akiknek az utazásra is sokszor kölcsönt 
kellett felvenniük. (Löherer Andor, 150.) A honi viszonyok-
tól eltérő munkakultúrájú országokban érvényesülni kívánó 
volt kisbirtokosoknak, földműveseknek már kialakult piaci 
körülmények között kellett helyt állniuk, ahol a nagytőkések 
hatalmas birtokokon, szőlőtelepeken és fenyveseken gazdál-
kodtak. Az esetenként több ezer holdnyi összefüggő területe-
ken a fizetett alkalmazottnak, a cowboy-ból lett farmernek, 
mindenhez értenie kellett. A gondolkodásmód és a gazdaság 
vezetése eleve sok mindenben különbözött a magyarországi-
tól, ezért a gazdatisztnek mindenben a helyi adottságokhoz 
kellett alkalmazkodnia. „Napokig vannak útban – részletezi 
a szerteágazó teendőket Farahó – a birtok kiterjedése szerint 
lóháton vagy négyes öszvérfogaton, a némely esetben óriá-
si birtoktestek fiókmajorjait megtekinteni. Megszámlálni az 
ezrekből vagy tízezrekből álló gulyát, ménest, juh- és kecske-
nyájakat (…) Visszaérkezve a némely esetben egy-egy kisebb 
vagy középnagyságú magyar vármegyéhez hasonló kiterje-
désű, összefüggő birtoktestet képező uradalom felügyelői 
útjáról: kékítőt, lőport, üveggyöngyöt, illatszert, orvosságot, 
agnerdientet, fegyvertöltényeket, fahéjakat stb. árul és mér ki 
a latifundiumok némely esetben erős fallal körülkerített, váz-
szerű központi gazdaságainak szatócsüzleteiben.” (F. J. Földet 
és kenyeret a magyar népnek, 57.)

Farahó számos egyéb munkalehetőséget is említ: honfi-
társai munkába állhattak például a bányákban, vasútvonalak-
nál, malmokban, kőfejtőkben, dolgozhattak jószágtenyész-
tőknél vagy a gyümölcsösökben. Ezek a munkafolyamatok 
kivétel nélkül nagy erőkifejtést igényelnek. Farahó pontos jel-
lemzése során arra is kitér, hogy azoknak a tengerentúli mun-
kásoknak, akik a számukra otthonos környezetben nőttek fel, 
ez nem jelentett nagy megpróbáltatást, de az eltérő fizikumú 
kelet-európaiakat jelentős feladat elé állította. Némi előny-
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ben azok a mesteremberek kerültek – hentesek, szatócsok, 
kereskedők, kisiparosok –, akik idővel akár önállósíthatták 
is magukat. A földművelőket kiszolgáltatottá tette, hogy 
alig ismerték az ország éghajlati viszonyait, a termőföldeket, 
ugyanakkor az is megemlíthető, hogy a kölcsönbe vásárolt 
gazdasági eszközök, modern gépek jótékonyan hozzájárultak 
a termelés növeléséhez. A Kanadában birtokba vett 160 hold-
nyi földterületekre sok jóhiszemű magyar telepes érkezett. Az 
érvényesülésükhöz szükség volt a helyi életfelfogás, gondol-
kodásmód megismerésére, ám a rossz magyar beidegződések 
tudatosítására is. Farahó ezek közé sorolja a jóhiszeműséget, 
könnyelműséget, meggondolatlanságot, felületességet. 

A kivándorlás gazdasági hátterét elemezve részletesen 
tárgyalja a kivándorlók szállítására szerveződött hajóstársa-
ságok között dúló konkurenciaharcot. Az óceáni hajózáshoz 
kapcsolódó európai érdekeltségek elsősorban német és angol 
vállalatokhoz kerültek. Az akkori magyar kormány látva az 
országból kiáramló tömegeket, megpróbált tárgyalásokat 
folytatni az egységes úti célok kijelöléséről. A magyar tervek 
között az szerepelt, hogy gazdasági társaságot alapítanak a Fi-
ume és New York közötti hajóút működtetéséről. Ez két na-
gyobb német társaságot érintett volna, amely már korábban 
is szállított magyar kivándorlókat a tengerentúlra. A tárgya-
lásoknak magyar szempontból az volt az egyik feltétele, hogy 
a kiutazások a magyar állam ellenőrzése alatt történjenek. A 
német tengeri vállatok elvárásainak azonban a magyar kor-
mány nem akart megfelelni. A felmerülő kockázatok enyhíté-
sére a német vállalkozások 3,5 millió korona támogatást kér-
tek, s ehhez még évente mintegy 35 000 magyar kivándorló 
utaztatásához vártak biztosítékot. Miután a tárgyalások ered-
ménytelenül végződtek, egy konkurens angol hajóstársaság, 
a Cunard Steam Co. Ltd. ragadta meg az alkalmat, és kérel-
mezte a Fiume-New York útvonal működtetését. A liverpooli 
utasszállító vállalattal végül sikerült a magyar kormánynak 
megegyeznie, és 1904-ben sor került egy átmeneti egyezmény 
megkötésére. Ennek nyomán a hajóstársaságok közötti kon-
kurenciaharc még inkább kiéleződött. Ez a tarifaforgalmat 
is jótékonyan érintette, így például a New York-i hajójegyek 
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árát 250 koronáról 180, illetve 90 koronára mérsékelte, de 
helyenként előfordult az is, hogy a német vállalatok önköltség 
alatti áron szálltak be a versenybe. A végleges szerződést ezek 
után az angolokkal már módosított feltételekkel kötötték 
meg, melyben az angol Cunard kötelezte magát, hogy New 
Yorkba kéthetenként két gőzhajót indít, a 12 éven felüli uta-
sokat 180, az ennél fiatalabbakat pedig 90 koronáért szállítja. 
A megállapodás része volt még az is, hogy minden évben 500 
vagyontalan bevándorlót szállítanak haza 50 koronáért, a ma-
gyar tisztviselőknek pedig 25 százalék kedvezményt biztosíta-
nak. A magyar állam ennek fejében vállalta, hogy egymillió 
korona óvadékot helyez letétbe, és minden kivándorló után 
meghatározott összeget fizet be a kivándorlási alapba (Puskás 
Julianna, 130.) Az angol társasággal kötött egyezményt Ma-
gyarországon jobb híján fogadták el, és továbbra is arra töre-
kedtek, hogy a kivándorlókat a fiumei kikötő felé tereljék. Ez 
a törekvés azonban csak részleges sikerrel járt, mert a német 
hajóstársaságok nem sokkal az egyezmény életbe lépése után 
erőteljes propaganda-hadjáratba kezdtek, ami olyannyira 
eredményesnek bizonyult, hogy a következő években az óce-
ánjáróikon már többen utaztak, mint a Cunard Line-nal. Az 
1908-ban elfogadott magyarországi kivándorlási törvényben 
is kitértek a hajóstársaságokkal kapcsolatos szabályozásra. A 
rendeleteket szigorították, és egy évig terjedő elzárással vagy 
tetemes pénzbüntetéssel sújtották az engedély nélküli ügynö-
köket. „A kivándorlási törvényben megfogalmazódik, hogy a 
kivándorlást megtiltani nem lehet, a szándék annak korláto-
zása, szigorúbb intézkedésekkel.” (Puskás Julianna, 143.) A 
magyarországihoz hasonló korlátozó intézkedéseket fogana-
tosítottak több európai államban, például Olaszországban és 
a skandináv országokban is. Ezeknek a törekvéseknek az volt 
a célja, hogy a hazai munkaerőt megtartsák, és a katonaköte-
lesek kivándorlását megnehezítsék. 

A kivándorlás kérdése a kelet-európai országok többsé-
gében egy csapásra a figyelem középpontjába került, különö-
sen két országban, Romániában és Lengyelországban, ahol a 
hazainál is nagyobb méreteket kezdett ölteni. A Monarchia 
országaiban is kiemelkedő volt a nemzetiségi elvándorlás tö-
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megessége a századfordulós években (különösen a horvátok, 
a szlovákok és a németek körében), amely ugyanúgy sújtotta 
magyar a lakosságot is. A folyamat visszafogására csakhamar 
kemény gazdasági intézkedéseket is bevetettek – a közmun-
kaalapok emelését, az ínségakciókat – a nemzetiségi progra-
mok, ám azok alig hoztak érezhető változást a népességszám 
megtartásában (Löherer Andor, 19.). Magyarország sok-
nemzetiségű államszervezet volt, ahol jelentős számban éltek 
nemzetiségek, amelyek még nagyobb számban vettek részt a 
kivándorlásban, mint a magyarok. 

Az észak-amerikai kivándorlásról részletes statisztikát ve-
zettek a magyar államhivatalok. A magyar posta korabeli ada-
tai alapján például arra utalnak, hogy például Széll Kálmán 
miniszterelnöksége évében kilencven millió korona, vagyis 
mintegy 18 millió dollár készpénzt küldtek haza családtag-
jaiknak Magyarországra (F. J. Földet és kenyeret a magyar 
népnek, 89.) Löherer Andor gazdasági szakíró kimutatásából 
pedig az is megállapítható, hogy a kivándorolt magyar állam-
polgárok átlagos megtakarított összege mintegy 600–700 ko-
rona volt évente, ami két-háromszorosa a hazai keresetnek. 

A kivándorlás meglétét a jobblét reménye mellett Farahó 
János könyvében a termőföld megújuló szükségletével magya-
rázza. A szimbolikus földéhségben az a különös, hogy nem 
elégíthető ki teljesen. A gazdálkodásra alkalmas földek mérete 
nem növelhető még mesterséges úton sem, mert a legmoder-
nebb mezőgazdasági eljárásokkal sem lehet új gazdálkodás-
ra alkalmas parcellákat létrehozni, csak a meglévő területek 
eredményes felhasználásával érhető el jobb teljesítmény. A hu-
szadik század elején sokaknak csak a távoli, érintetlen tenge-
rentúli térségeken nyílt alkalma birtokszerzésre: „Egy ország, 
hosszabb, keményebb téllel, de igen egészséges éghajlattal – 
utal rá Farahó is –, mint a régi Magyarország északibb, volt 
keleti és erdélyi megyéi, felajánl ma még minden 18 évet be-
töltött vagy ennél idősebb embernek, vagy 18 éven aluli gyer-
mekkel bíró özvegy nőnek 50 holdat ingyen, ha azon két évig 
lakik, s ezen idő alatt két holdat művelés alá vesz. Pénzért 50 
holdon felül, 640 hold maximum birtokhatárig, holdját mi-
nőség szerint 1 és fél koronától 3 koronáig, 5 év törlesztésre, 
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6 százalékos kamatlábbal, nem és nemzetiségi kérdés nélkül, 
bárkinek. Bizonyos feltételek teljesítése mellett 5000 holdat 
ingyen, ha 10 év alatt ama feltételeket teljesítette. Jószágte-
nyésztésre igen alkalmas. Egy másik 160 holdat ingyen. Egy 
harmadik, negyedik 100–200–600 holdat kataszteri osztály-
ban, a talaj minősége és felülete szerint 50, illetve 25 koroná-
ért holdjait 1 évtől 14 évi törlesztésre. Egy ötödik 30 holdat, 
3 tehenet, vetőmagot, gazdasági eszközöket, a család számára 
egy évig tartó élelmezést, a tengerentúli kikötőből a telepedés 
színhelyére való szállítást ingyen kínált még 1914-ben.” (F.J. 
Földet és kenyeret a magyar népnek, 106.)

Farahó János feljegyzéseiben olvashatjuk, hogy Észak-
Amerika bővelkedik csermelyekben, patakokban, folyókban, 
síkságai halban és vadban is gazdagok. A kemény, hideg el-
lenére is megterem itt szinte minden, ami Magyarországon 
vagy más délkelet-európai országokban. Teljesen ingyenes 
és szabad volt a halászat akkoriban, az erdők nagy részében 
pedig ingyenes a tűzifa. A látszólag kedvező adottságok azon-
ban nem mérhetők össze a néhány évtizeddel korábbi álla-
potokkal, amikor még számos olyan kiváló termőföld várt 
gazdára, ami miatt sokak szemében még mindig rendkívül 
vonzónak tűnt. 

Remélt földosztás Magyarországon
Farahó az elvándorlás fontosabb mozgatórugóit is sorra 

veszi. Az Újvilágba távozott munkaerő jelentős része közis-
merten a mezőgazdaságban kereste meg a kenyerét. A hagyo-
mányos földművelés rosszabbra fordulásának a kutatások sze-
rint több magyarázata van. Az okok között említhető, hogy 
Európa népessége ugrásszerűen megnőtt a 19. században, 
ami túlnyomórészt az egészségügyi ismeretek fejlődésének 
köszönhető; a világméretű járványok átmeneti visszaszorulá-
sa nyomán például különösen nagy fellendülésre került sor 
az 1870–1880-as években, ami természetszerűleg egybeesett 
az élelmiszerek iránti szükséglet növekedésével (Puskás Juli-
anna, 27.) A gyökeres átalakulás másik kiváltó oka az ipari 
fejlődés volt, ami a 20. század elején már egész Európában 
éreztette hatását. A régi termelési eszközök modernekkel való 
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felváltása széles körben elterjedt, s emiatt számos falusi kister-
melő munkája lett egyik napról a másikra teljesen felesleges-
sé. A felszabaduló munkaerőnek gyakran szülőföldjétől távol 
kellett szerencsét próbálnia. Az új tömegtermelési módszerek 
hozzájárultak ahhoz is, hogy a korábbi kisebb, életképes föld-
területek nagyobb egységekbe, gazdaságokba tagolódtak be. 
Hasonló folyamat játszódott le a korabeli Magyarországon is, 
ami a nagybirtokrendszer további megerősödésével is együtt 
járt. A technológia fejlődése a kivándorlást is rendkívüli mó-
don felgyorsította, különösen a gőzhajózás és vasútforgalom 
terén. Ezeknek a vonzó hatásoknak azok a vidékek tudtak 
csak ellenállni, ahol a nagybirtokosok együttműködőbbek 
voltak, és engedték érvényesülni a kisbirtokosokat is. Farahó 
kanadai tapasztalatai is jól alátámasztják, hogy a látszólagos 
egyenlőségre épülő társadalmakban kevésbé nyert teret a me-
zőgazdaságból való kivonulás általános érvényű jelensége.

Farahó eszméinek egyik jellemző vonása, hogy a társa-
dalmi megelégedésnek, közösségi jólétnek rendeli alá a me-
zőgazdaság felemelését. A hazai gazdálkodó réteg megerősí-
tését a birtokrendszerben bekövetkező változásoktól várja. A 
magyar mezőgazdasági termelést elemezve megállapítja, hogy 
azt a nagybirtok túlsúlya jellemzi, megfigyelései ugyanis azt 
támasztják alá, hogy az ország jelentős része mindössze né-
hány száz földbirtokos kezében van, ám ezek aránya így is 
meghaladja a kisbirtokét. Farahó ebből arra a következtetésre 
jutott, hogy az elvándorlás egyik oka éppen az, hogy több 
ezernyi családot nem lehet földhöz juttatni. Szilárdan hitt ab-
ban, hogy az alig néhány holdas gazdaságokon is meg lehetne 
élni, ha földosztással biztosítanák ennek a lehetőségét. Ma-
gyarország alapvetően agrárállam, összegzi helyzetértékelését, 
és ebbéli adottságai határozzák meg a haza jövőjét. Számos 
külföldi példa is jól szemlélteti, hogy akár öt-hét kataszter 
holdnyi terület is elég a megélhetésre. A hazainál jóval ked-
vezőbb éghajlatú vidékeken is meg tud élni egy család ekkora 
szántóföldön anélkül, hogy valamiben szükséget szenvedne. 
Farahó mindenekelőtt abból a lényeges körülményből in-
dul ki, hogy a mezőgazdaságban a legnagyobb fejlődést ott 
érik el, ahol a kisbirtokosok szakismerete és felkészültsége a 
legszámottevőbb. Emellett szükség van a termelők közötti 
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együttműködésre is, így például az önkéntes termelőszövet-
kezetekben sokkal nagyobb esély van a közös érdekérvénye-
sítésre. A megfelelő szemlélet képes arra, hogy meglehetősen 
mostoha körülmények között is kiváló eredményt hozzon. 
Dánia és számos skandináv ország is jó példáira annak, hogy 
a nagy hozam és a mezőgazdaságban kulcsfontosságú nemesí-
tés korántsem a nagybirtokok előjoga, hiszen a felmérések azt 
mutatják, hogy ezeknek az országoknak a zömét a kisbirtoko-
sok adták a század első felében. „Ha új utakon akar a magyar-
ság haladni – sorolja a további tennivalókat Farahó –, a múlt 
hibái fölött nem szabad szemet hunyni, hanem éles, szakértő 
szemmel kell a hibákat orvosolni, ott, ahol és amidőn azok 
a legeredményesebben gyógyíthatók. (…) Tehát a rendszert 
kell Magyarországon megváltoztatni minél előbb, mert annál 
jobb eredmények érhetők el a közjó érdekében. A földnek és a 
népnek ott még meglévő diszharmóniája és a sajátos gazdasá-
gi és társadalmi bajok mielőbbi megszüntetése, a társadalom 
rendjének biztosítása, az általános jobblétnek megteremtése 
kívánja az arányosabb birtokmegoszlást, az egész országra ki-
terjedő birtoktulajdon-határ (maximum) megszabását, s ezen 
birtokmaximumnak mint családi otthonnak biztosítását (F. 
J. Földet és kenyeret a magyar népnek, 75.) Hasznosnak tart-
ja például az ún. Exception Law átvételét Magyarországon is, 
amely kanadai mintára akadályozná meg a birtokhatáron túl 
terjeszkedő korlátlan földszerzési törekvéseket. A kisbirtokos 
családok ilyen módon törvényileg is védettek lennének. 

Farahó reformelképzelései jobbító szándékúak, kezde-
ményezései egyértelműen szociális természetűek. Végig kö-
vetkezetesen képviseli például azt az elvet, hogy a társadalmi 
békéhez szükség van a tőke és a munka egyensúlyára. Szorgal-
mazza a javak és a gazdasági haszon egyenlő elosztását. Külön 
jelentősége van számára a munka megbecsülésének. A társa-
dalmi kibontakozás ugyanazt jelenti számára, mint a mun-
ka valós értékének visszaállítása. „Hogy ezen általam áhított 
változás beállott Magyarországon, igazolhatják elsősorban 
azzal, hogy a munka és ezáltal önnön maguk megbecsülése 
jeléül ezután a jövőben kalapot emeljünk a fizikai munkát 
végző szellemi munkások, a voltak minden egyes egyén előtt, 
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találjuk azokat munkában az ország bármely helyén, elvtársi 
tisztelettel, megbecsüléssel, szeretettel üdvözölve az illetőt, s 
annak munkálkodásában a munkát magát.” (F. J. Földet és 
kenyeret a magyar népnek, 87.) Ebből a gondolatkísérletből 
is kikövetkeztethetjük, hogy megálmodója a birtokreform 
kérdését összefüggésbe hozza egy olyan mértékű szellemi 
megújulással, ami a társadalom valamennyi tagját el kell, 
hogy érje. Farahó nézetei ebben a kérdésben nem annyira 
radikálisak, mint a forradalmi változásokat hirdető kommu-
nisztikus mozgalmak, inkább pedagógiai jellegűek. A magyar 
földbirtokos osztály és a polgárság együttműködésére számít, 
tanácsokat ad, javaslatokat fogalmaz meg, engedményeket 
próbál meg elérni, hogy mindenki munkáját becsüljék meg, 
és járjanak el velük méltányosan. Mert ezzel „emelhetnék az 
ország fejlődését és javíthatnák a nép társadalmi, emberibb 
jobblétét”. (F. J. Földet és kenyeret a magyar népnek, 77.) 
Farahó János meggyőződéssel vallja, hogy az emberi boldog-
ságnak a megelégedettség az éltető forrása, melyet az elvégzett 
munka megbecsülése tart fenn. Ez az egyik legnagyobb meg-
tartó erő a közösség számára.
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Farahó János

A magyar kivándorlók 
Kanadában

Ha kivándorlóink helyzetét szemügyre vesszük s az e 
téren haladottabb államok kivándorlóival összehasonlítjuk, 
úgy e tekintetben a legszomorúbb eredményre jutunk, mert 
kivándorlóink sorsa nem egyéb, mint azok fosztogatása.1

Ha a kivándorló úti célját a külföldön levő rokonai, is-
merősei vagy a kivándorlási ügynökök által megválasztotta, 
megkezdődik az útlevél után való járás. A körjegyző, aki a 
személyleírást állítja ki, az ezt kérő féltől először is némely 
helyen egypár kacsa, lúd, pulyka, potyka vagy nyúl társasá-
gában látogattatik meg. A jegyző a hazáról, a szülőföldről és 
a törvény tilalmáról tart az illetőnek egy épületes prédikációt 
őt lépésének megfontolására intve, s az idény szerinti tárgyat 
megtartva a felet szépen hazaigazítja. A helyzet mindinkább 
kényszerítő hatalma által űzetve a fél egypár hét múlva új 
tárgyak társaságában, a jegyző úrnál újra megjelenvén, attól 
a főbíróhoz utasíttatik, megígérvén közvetítését e magas fó-
rumnál. A főbírónál a fenti jelenet egyszer-kétszer ismétlő-
dik, majd ez a felet a jegyzőhöz – kivel időközben érteke-
zett – utasítja. A fél ott újra nem üres kézzel megjelenvén, a 
jegyző személyes jóindulata, bókok, a „családja, gyermekei 
iránti tekintetből”, „kivételesen” 2–3 hónapi huzavona után 
a személyleírást végre-valahára ki is adja, s a fél nagy öröm-
mel siet a községi bíróhoz azt hitelesíttetni. A község érdemes 
bírája, a kishatalom – legtöbb esetben sógor vagy koma – 
nem kap semmit, de nem is tart igényt rá. Teljes tudatában 
hivatalos kötelességének, s azon önérzettől és felelősségtől át-
hatva, mely őt a községi pecsét használata közben megszállja, 
csak arra van körültekintő gondossággal, hogy neve aláírása 
és a pecsétlenyomat is lehetőleg tiszta legyen. A fél a már 

1    Farahó János írásait a mai nyevhelyességi elvárások szerint közöljük.
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hitelesített személyleírással, hogy a főbírót még hivatalában 
érje, mi rendesen csak délhez közel eső órákban lehetséges, 
másnap reggel a járás székhelyére siet. A véletlen körülmény 
úgy hozza magával, hogy a községi bírónak is akkor akad hi-
vatalos dolga „bent az uraknál”, no meg, hogy a felet igyeke-
zetében segítse, vele megy, ki is becsületnek találván a kísére-
tet, a „bajok” elvégzése után vendégét kellő tisztességgel egy 
kis villásreggelire s fél liter borra meginvitálja, ki azt véget 
alig érő szabadkozás után el is fogadja. Hazatérve a bíró nem 
felejti el a 70 krajcárnyi napidíj bejegyzését a községi költség-
vetésbe, sem a megkímélt soron levő „forspont”-tól, vagy az 
újabb magyar nyelvezet szerint „ordonánc”-tól egypár szivar s 
egypár pohár sör biztosítását a már kivándorló által, helyette 
lerótt „közszolgálat” fejében. Ezek az én saját, valamint az itt 
levő honfitársaim tapasztalatai „páratlan” közigazgatási rend-
szerünkről.

Az útlevél a hitelesített személyleírásnak a főbíró kezébe 
való átadása, a bélyegilleték lefizetése után 2–3, ennek meg-
szerzésére megejtett kezdőlépéstől fogva 4–6 hónap múlva 
megérkezik, s ha az illető katonaadót fizet, az összes hátralevő 
éveinek megfizetésével végre a kivándorló kezébe jut. Ezen 
nehézségekkel, költségekkel egybekötött megszerzése az út-
levélnek – az ügynökök biztatása, hogy az a katona-, cseléd-
könyv, keresztlevél birtokában felesleges –, igen sokakat arra 
bírnak, hogy útlevél nélkül hagyják el hazájukat, mely ugyan 
legtöbbjének ha sikerül is, némelyike drágán fizeti meg az 
útlevél megszerzésétől megtakarított időt s költséget.

Minden rendben lévén, részint a fájdalom, a bánat, a szé-
gyenérzés elpalástolására, részint az útlevél hiányában lehető-
leg éjjeli vonatot használva, megindul az utazás. Hazánkból 
a kiadott útlevelek s egyéb adatok szerint a kivándorlás főleg 
Romániába s Amerikába irányul. A Romániába kivándorlók 
nagy része a román nyelvet bírva, a román szokásokat ismer-
ve, nincs annyira a fosztogatásnak többé kitéve, ha hazáját 
elhagyta, mint a tengert átszelő. A Romániába kivándorlók 
legnagyobb része leány vagy székely földmíves s mezei mun-
kás, kiknek számát meghatározni nem lehet, mert legtöbbje a 
határhegység „tolvajút”-jain szökik át. A gyászvirágokról any-
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nyit tudok, hogy ez államban jutnak a legnyomorúságosabb 
sorsra. A székelyek közül többen csak nyári munkára jönnek 
ide, de sokan mint cselédek, munkások itt meg is telepednek, 
szétszórva az oláhság közt, idővel mind ezek, mind gyerme-
keik a magyar iskola hiányában eloláhosodnak.

Az Amerikába kivándorlók legnagyobb része a német ki-
kötőkön át veszi útját. Az ide utazó, útlevéllel bíró utas több-
kevesebb nehézségek után szerencsésen el is jut úti céljához 
háborítatlanul, de sok esetben nem sikerül ez annak, akinek 
útlevele sincs.

Budapesten, a központi indóházból a rendőrök nem egy 
ízben toloncoltatják ezeket vissza illetőségi helyeikre. Több 
itt levő (kanadai) kivándorlónkkal ez két esetben megtörtént. 
Harmadszor sikerülvén a szökés párosan, Zólyomon felül, 
közel a határhoz, a vasúti kalauz ezektől fejenként 10–10 
forintnyi „bánatpénzt” szedett, ennek le nem fizetése esetén 
feljelentéssel, visszatoloncolással fenyegetőzve. A felek, hogy 
ez ideig kiadott költségeik kárba ne vesszenek, s hogy célju-
kat elérjék, azt meg is fizették. Ezek Zicsifalváról valók vol-
tak, s név szerint is megnevezhetném őket. Bécsben a magyar 
kivándorlóval nem törődnek. Ezen tapasztalást az otthon 
maradottakkal közöltetvén, az útlevélnélküliek Budapest el-
kerülésére kanyarodót csinálva Bécsen, Prágán, Lipcsén vagy 
a szintén szabad levegőjű Zágrábon át olasz, francia kikötők-
nek veszik útjukat.

Már Bécsben, vagy a porosz határ felé az utazó odaéré-
sekor, mindjárt lelketlen ügynökök kezébe kerül, s a „legkö-
zelebbi csatlakozásig” szállásokra kalauzoltatik, mely szíves 
útmutatás az illetőnek rendesen 1-2 forintjába kerül. Átlép-
ve a határt, idegen országba jut, melynek sem nyelvét, sem 
pénzegységét nem értvén, útközben élelmi szükségleteinek 
beszerzésénél Berlin, Lipcse stb. városokban az átszállás ne-
hézségei után azon tapasztalatra jut, hogy nemcsak a váltó, 
hanem a váltópénz is kamattal jár!

Bármely kikötőbe érkezve, ott a hajóügynökök által a 
legudvariasabban fogadtatnak, ezek által a kivándorlási csar-
nokba vagy magánszállásra vezettetvén. A hajó elindulása 
előtt legalább két nappal kell az utasnak odaérkeznie, ez idő 
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alatt az ügynökök a becsapás minden elgondolható módját 
gyakorolják a kivándorlón, melyeknek egyenkénti leírását a 
rövidség kedvéért itt elhagyom.

Hajóra kerülvén végre, ki-ki a maga úti célja felé halad.
Habár Argentína, Brazília a kivándorlónak igen kecseg-

tető feltételeket ígér, az ide kivándorlók legnagyobb része a 
lélekkufárok árucikke, kikről csak annyit tudok, hogy e két 
államban van a legtűrhetőbb sorsuk. Telepeseinkről vagy ki-
vándorlottjainkról semmi más tudomásom nincsen, mint-
hogy 1895-ben Magyar- és Szlavónországokból cirka 900-
an vándoroltak ki Olaszországon át Brazíliába, s ezek ennek 
belsejébe vitettek minden közlekedéstől távol tartva, még 
leveleiket is felfogva, a legrosszabb sorsra jutottak, s többen, 
kik 2000–5000 forinttal hagyták el hazánkat, Brazíliából ha-
zaszökve, otthon mint munkások tengetik most életüket. Az 
Argentínába kivándorolt kanadaiak rokonaitól az ottani álla-
potokról jót, de hazánkfiairól semmit se hallottam.

Kivándorlóink 60%-a az Egyesült Államokba megy, de 
újabban megindult hazánkból a kivándorlás Kanadába is.

Nézzük először az Uniót. Ha az ide érkező egészséges, 
s a bevándorlási feltételeknek megfelel, a bevándorlási épü-
letbe vittetik. Itt a csempészet ellenőrzésére átmotoztatván, 
megóvás címén minden garasnyi pénzét elveszik, nem egy 
ízben a szoknya aljából bontván ki azt, s ki nem bocsátják az 
illetőt, míg hozzátartozója (ha ügynök is) címét felmutatni 
nem bírja.

Aki a hivatalos inkvizíción átesett, már most bemehet 
(New York) az ígéret földjére. Itt kikötve, a Battery téren cso-
portokba vergődve tanakodnak a kezdet kezdetén. A „honfi-
társak” csakhamar segítségül jönnek.

Sokan egészen kifosztva, a szegények házába kerülnek, 
s innen hivatalból állítják őket munkába, s oly nemű, oly 
módon fizetett munkát kénytelen az ilyen elfogadni, amilyet 
kap, s csak miután a legnagyobb nyomorra jutott, a legterhe-
sebb munkával küzdheti fel magát. A legszelídebb, legjobb 
indulatú is a saját maga nehézségein okulva, a megélhetés 
önérdekétől vezettetve önzővé válik úgyannyira, hogyha va-
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lahol jó munka kínálkozik, a volt községbelit is félrevezeti, 
hogy azt önmaga kaphassa el. Szerencsések az olyanok, kik 
rokonságukhoz jőve (ezek száma legnagyobb) azok jóaka-
ratát, kalauzolását vehetik igénybe, mert itt már a „família” 
érdeke érvényesül az ugyanazon falubeli másik család ellen, 
versennyé tévén az iparkodást, szorgalmat, a kettő közül ki 
az életrevalóbb, melyik fél bír többet szerezni. Oly dolog ez, 
melyet ha hazájukban tettek volna meg, sok esetben a kiván-
dorlást feleslegessé tette volna. De a megfeszített munkássá-
got, a szerzésre való törekvést sehol oly jól nem tanítják, mint 
az Unió és Kanada területén.

Ha a hazába visszatérő volt kivándorló anyagi eredmé-
nyén kívül e két elsajátított tulajdont is magával viszi haza, 
így ez sem megvetendő nyereség.

Az unióbeli magyarság képviselete Stockinger kinevezé-
séig nem a legjobb volt. Az ő ideje alatt ez lényegesen javult, 
de ennek Londonba való áthelyezesével az unióbeli magyar-
ság érdekének képviseleti ügye félő, hogy a régi kerékvágásba 
fog visszaesni, mert sajnos, a magyarok közül kevesen lép-
nek a diplomáciai pályára, melyen működve pedig mind ha-
zánk, mind a külföldön tartózkodó magyarság ügyeit jelen-
tékenyen előremozdíthatnák, mert konzulátusaink emberei 
rendesen németek lévén, a magyarsággal nem törődnek, sőt 
nem egy ízben ellenséges állást foglalnak el ezekkel szemben. 
Kívánatos, hogy ez ne történjék.

Ennek magyarázatául szolgáljon az egyes lapok önző 
érdeke, hogy az egyesületek legtöbbjének hivatalos lapjává 
válva előfizetőinek számát szaporítsa, s ezáltal vezérszerepet 
játsszon; a valódi hazafiság rovására, az álhazafisággal üzér-
kedve a magyarság, melyből egyik tősgyökeres hibájánál fog-
va az összetartás, a szövetkezésre való hajlam úgyis hiányzik, 
megbontatik, szétforgácsoltatik. Így megoszlott a bridgeporti 
Magyar Szövetség is, s új szövetség alakult.

E tekintetben az unióbeli magyarság helyzete hasonlít a 
bukarestiekéhez, csakhogy míg azoknak vagyonuk, házuk, tel-
kük, könyvtáruk van – az unióbeli szövetségeknél ezek egyi-
ke sincs meg! De némi tekintetben az öt magyar lap azért, ha 
mindjárt álhazafiságból is, de a munkaszerzésnél, egyik-másik 
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ügyes bajuk elintézésében, ha nem is díjtalanul, mégis segítsé-
gére vannak a magyarságnak, így a magyar lelkészek is.

A lapok főérdeme – ha nem is önérdeknélküli – a magyar 
szellem, a magyar haza szeretetének ápolása. Van az itteni 
magyarságnak már 72 biztosítója, betegsegélyzője, dalegye-
sülete, több különféle hitfelekezetű egyháza, s a mi leginkább 
fontos, három magyar iskolája.

Anyagi tekintetben az ide kivándoroltak eredményéről, 
ha eleinte a kezdet nehéz is, de végül jót mondhatunk. Az 
Unió főleg a termelő nyers erőnek magasabb bérért való érté-
kesítése céljából kivándorlottaknak, a munkásoknak a gyűj-
tőhelye, s hogy ez kellő mértékben megtörténik, bizonyítják 
az Unióból hazánkba a munkások által hazaküldött, a posta-
igazgatóságaink által kimutatott összegek, melyek évenként 
ma már évi 10 millió forintra rúgnak.

De hovatovább itt a napszámos helyzete a százezreket ki-
tevő szegénység bevándorlása által is mindinkább nehezebb 
lesz, munkája idényszerűvé válik, több esetben szünetelni is 
kénytelen.

Az Unió intéző körei nem jó szemmel nézik, hogy ha-
zánkfiai csak azért jönnek ide, hogy innét a pénzt Magyaror-
szágba küldözgessék. Ezért akar úgy intézkedni az Unió kor-
mánya dr. Doty úr által, hogy a szegény, pénznélküli, a pénzt 
a köztársaságból kiszállító jenkik közé a tapasztalat szerint be 
nem olvasztható, nemzetiségekhez tartozók bevándorlását 
megnehezíti. De nem lehetetlen, hogy ezen kívül üzleti hát-
tere is van a dolognak, mert a jenki úgy csinál pénzt, ahogyan 
tud, érvényesülvén itt a szó legteljesebb értelmében az az elv: 
a cél szentesíti az eszközt.

Ha ezen intézkedés megtörténik, semmi esetre sem lesz 
kihatás nélkül kivándorlóinkra, nem mintha ezzel hazánkból 
a kivándorlás egyszerre elvágatnék, hanem kivándorlóinkat 
még jobban fogják fosztogatni, vagy azok más államban is 
megtalálhatván megélhetésüket, többfelé oszlanak, vagy pe-
dig oly kikötőkön át, melyekben ezen tervezett akadályok 
nem lesznek meg, sok költséggel, de egészségügyi akadályok 
nélkül Kanadán át fogják útjukat az Unióba venni, mert nagy 
mester a szükség – no meg a kivándorlási ügynök!
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Kanada a róla, de különösen nyugati államairól (Manito-
ba, Assiniboia, Saskatehewan, a két Alberta, Athabasea, Brit 
Columbia) keringő, kisebb-nagyobb mértékben téves hírek 
eloszlatására, azoknak a legjobb világításba helyezett meg-
ismertetésére mindent elkövet, hogy ezáltal az Európából 
kivándorló népáradatot óriási kiterjedésű, de néptelen nyu-
gati területeinek betelepítésére, mezőgazdasági termelésének 
emelésére megnyerje.

Hogy ezen törekvése nem sikertelen, bizonyítják a be-
vándorlási és a mezőgazdasági kiviteli adatok, melyekből lát-
ható, hogy a bevándorlás évenként 40 000 lelken felül van, 
melyből látható, hogy e közel 6 milliónyi nép a számát 14-
szer felülmúló Unióval a versenyt felvéve az angol piacon a 
gazdasági termékekkel érzékeny konkurenciát csinál. Ezen 
birodalom a kivándorló számára minden körülményt egybe-
foglalva oly előnyöket biztosít, minőket tudomásom szerint 
a földgömb egyetlen állama se manapság, kívánnivalót csak 
éghajlattani szempontból hagy, lévén a tél kemény és hosszú. 
A nyugati területeken, még új államok lévén, az ipar kevés. 
Ámbár a munkás is találhat foglalkozást jó bérért, de ezen 
nyugati területek buja gazdaságú, sík, még soha nem szántott 
földje a megkezdésre elegendő tőkével (1 500–2 000 forint) 
bíró gazdát s az ekét várja, s az ingyen adott 160 acrenyi (110 
kat. holdnyi) homstead, mely szabadon választható, – ingyen 
szénát, fát, legelőt, halászatot, vadászatot biztosít nemcsak a 
megélhetésre, de a vagyonosodásra is elég alkalmat. Az itte-
ni éghajlathoz s körülményekhez megfelelően gazdálkodva 
pénzveszteség lehetetlen.

Ezen imént említett rendkívül előnyös feltételek ugyan 
a kivándorlók megnyerésére igen alkalmasak, de lássuk már 
most, mennyire veszik hasznát ezen nyújtott előnyöknek a 
magyar kivándorlók.

Az európai kontinensen a fosztogatáson, és az óceán át-
szelésével a tengeri út kellemetlenségein átesett Kanadába 
iparkodó kivándorló, ha New Yorknak jön, az ottani honfi-
társak fogásait egy is alig kerülheti el; azonkívül a német ki-
kötők legbiztosabb, leggyorsabb hajóinak igénybevétele által 
a hajójegy fejenként legkevesebb 10 forinttal többe kerülvén, 
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New Yorktól Montrealig a vasúti jegyért fizetendő 25 forint-
nyi költségtöbbletbe verődik személyenként, nem számítva 
az Unióban poggyászának feltörését.

Montrealba érve, s a bevándorlási hivatal által nyakon csí-
petvén, hogy a „zöldnek” se ideje, se alkalma bizonyos kétes 
értékű ismeretségek s tapasztalatok szerzésére ne legyen, de 
főleg, hogy a bevándorlási hivatal politikájának ártó felvilá-
gosítást ne kapjon – az itteni bevándorlóházban a külvilágtól 
lehetőleg megóvva tartatik a legközelebbi vonat indulásáig.

A hajóról Quebecben közvetlenül kanadai partra szál-
ló dolga jobb, mert a fenti, összesen fejenként 35 forintnyi 
utazási többlettől, a bevándorló poggyásza vámmentes lévén, 
ennek feltörésétől, s a kanadai rendőrség dicséretére legyen 
mondva, vagy talán azon körülménynél fogva, hogy talán 
még nem találta érdemesnek egy „honfitárs” se e kikötőt üz-
let színhelyévé tenni, ezektől is megmenekül. A hajóból való 
kiszállás után a kivándorlók utazási pontjuk szerint csopor-
tokra osztatnak – a nyugati államokba utazók per Winnipeg 
csoportosíttatván, azok poggyászjegyeik, nehogy valamelyik 
azzal talán visszaéljen, elszedetvén, a már készen álló helyi 
közlekedésre használt kis csavargőzösbe berakatnak, s a hatal-
mas Szent Lőrinc folyón átkelve annak baloldalán levő, kizá-
rólag a bevándorlók által használt indóházba kísértetnek. A 
málhajegyek elszedésével a hajóstársaság érdekei, amint látni, 
meg vannak védve, de nem úgy a kivándorlóké.

Az európai kikötőből való elindulása előtt a hajótársaság-
nak átadott poggyászát a kivándorló mind Montrealban, mind 
Québecben, a vasúti állomáson, hova mérlegelés és csekkelés 
végett szállíttatott, az indulás előtt itt látja először újra.

S ha a poggyász nincs itt? A legnagyobb jajveszékelés sem 
teremti azt többé vissza, mert a málhalevél már át van adva, 
és sok esetben a kivándorló egyetlen vagyonát tevő egyet s 
mása így örökre elvész.

Így károsultak meg Kerék és Meiszter nejeik, s többek is.
A québeci bevándorló-indóháznál vasútra szállva, út-

közben St. John állomáson a Montrealból jövőket felvéve, 
itt magukat élelmiszerrel ellátva – útközben csak víz és szén 



24

felvételére állván meg –, megindíttatnak nyugatnak, az innen 
„csak” 2450 kilométerre fekvő Winnipegre, hol a bevándor-
lási hivatal emberei által az itteni bevándorló házba kísér-
tetnek, ahol az étkezést bele nem értve, nyolc napi ingyen 
szállást kapnak.

Itt aztán a magyar bevándorló igazán meg van akadva – a 
szó teljes értelmében el van hagyatva –, nem lévén Kanadá-
ban se magyar hírlap, se magyar egyesület, se Winnipegen 
konzulátus,  s a jelenben egy Tolna megyei német órás és raj-
tunk kívül más magyar sincs.

Magam is csak 9 hónapja, hogy itt élek, és sok esetben, 
mikor szükséges volnék, nem lehetek itthon, mert nekem is a 
kenyér után kell nézni, de ha itthon is vagyok, a bevándorló 
hivatal jól ismerve gondolkozásmódomat, ha teheti, a beván-
dorlókat előlem eldugja.

Kihez forduljon már most az ügynökök által terjesztett 
röpiratokkal idecsalt kivándorlónk? Ki ad ezeknek segédke-
zet a homstead kiválasztásában? Ki adjon ezeknek a csupán 
magyar nyelvet beszélőknek felvilágosítást a nyugati államok 
óriási területeinek nagy változatosságánál fogva annyira elté-
rő talaj-, éghajlati stb. viszonyokról, az itt követendő gazda-
sági rendszerről, vagy az egész birodalomban – vásárok nem 
lévén – a gazdasági eszközök, haszonállatok bevásárlásáról?

Senki!
Konzulátusunk innen 2500 kilométerre van Montreal-

ban. Konzulunk, Schulze Ede igen szívélyes öregúr, s szemé-
lyét nem kívánom a legkevésbé is sérteni azon tény fölemlí-
tésével, hogy nem is osztrák-magyar alattvaló, hanem stettini 
születésű porosz, 59 éve lévén Kanadában, jenki ideákkal telt 
el, s e két körülményt, s azt, hogy a magyar nyelvet nem bírja, 
tekintetbe véve, ha valami speciális érdeket a magyarság iránt 
nem tanúsít, én természetesnek találom.

Kanadában az Unióhoz hasonlóan a szélsőségig menő 
párturalom van.

Ezen pártérdekből kiindulva, a bevándorlók tekintet 
nélkül ezek jövőjére, az uralkodó párthoz tartozó oly város-
ok környékére vitetnek, melyek szavazatát megtartani, vagy 
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olyanokéra, melyekét megnyerni óhajtják, adván azoknak, 
kereskedelmi forgalma fenntartására, nagyobbítására, százá-
val termelőket és fogyasztókat.

Ezen „üzleti” pártérdek kifolyása az, hogy az uralkodó párt 
a különféle vasúti társaságok politikai szövetségének biztosítása 
vagy megnyerése céljából a bevándorlókat tekintet nélkül ezek 
sorsára az ily vonalakra igazítja, ezáltal kiszolgáltatván azokat 
teljesen a vasutak érdekeinek, melyek által oly vidékekre vitet-
nek, hova angol bevándorlót, ki a nyelvet bírva akár a hírla-
pokból, akár a lakosoktól tájékozást nyerne, nem kaphatnak.

A bevándorlási hivatal ezen politikáját vannak hivatva 
előmozdítani az idegen – az angolt nem értő finn, izlandi, 
de főleg az orosz, rutén –, magyarokat szállító ügynökök, kik 
ezen munkájukért fejenként megállapított omisszionális díjat 
kapnak.

Ezen módon alapíttatott Dőry által egy tótokból álló 
Hunus Vallay telep. Így alakíttattak a jelenleg New Yorkban 
tartózkodó gróf Eszterházy Pál (igazi nevén Grün Mór) által 
a whitewoodi állomástól 35 mérföldre fekvő Eszterház, Ka-
posvár telepek.

Így jött létre a Kovács János – volt temesvári, később 
pittsburgh-i református lelkész – által a yorktoni állomástól 
15 mérföldre fekvő Otthon telep, melynek az illető lelkésze 
is volt, de a kanadai szinódától való megrovása, s az ez által 
addig neki adományozott 400 dollárnyi évi segélydíj meg-
vonása, volt híveinek tőle való elfordulása, s ezeknek vallá-
sukból való kitérése után Kovács egészen a bevándorlásnak 
adta magát, s az ugyanazon telepen élő Konyha Ferenc volt 
adjutánsával meghasonulva most a Beaver Hill’s telepet népe-
síti. Konyha pedig más irányban dolgozik a saját számlájára.

Így vitettek el a vasúttársaság által az atlanti parttól 4300 
kilométerre fekvő Red Deer Lake telepre „magnak” Kerék, 
Meiszter, Broz és Krisztián – összesen 22 lelket számláló csa-
ládok – eredménytelenül, mert ezek 17 mérföldre lévén a vas-
úttól, az amúgy is száraz, fagyos vidékről eljönni kívánnak.

Így „vezéreltettek” el bánáti (Zichifalva, Bethlenháza 
stb.) németjeink a Szt. Pál és Szt. Reginától délre eső, ezek 
által alapított Zichydorf községekbe.
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Ezen bevándorlási politika előmozdítására jött az 1899. 
évi magyar bevándorlás főalakja is, Zoltán von Rajcs s 
még két, valószínűleg az itt levő honfitársaik által kihívott 
zichifalvi „delegátus” is: Jákob Noel, Peter Bartel. Ezen sze-
mélyiségekről soron kívül alább óhajtok megemlékezni, vá-
zolván ezek idei s jövendőbeli munkálkodását.

A már több ízben említett módként vittetett el e tava-
szon egy 18 személyből álló bevándorló csapat (Botrágy, 
Beregmegye) Whitewood állomásra, megtelepítés végett. De 
ezeket itt szerencsére láthattam, s röviden tájékoztathattam az 
itteni viszonyokról, címemet adván ezeknek, hogyha baj lesz, 
forduljanak hozzám.

A whitewoodi állomáson kirakatva, egy ott élő magyar-
nál húzódtak meg, és ott voltak mintegy nyolc napig, míg 
hozzám fordultak.

Én nyomban sürgönyöztem egy whitewoodi ismerősöm-
nek (aki a helyi lap szerkesztője s képviselő), kérve őt honfi-
társaim munkába helyezésére a farmereknél, másrészről a ka-
nadai Pacific-vasút bevándorlási hivatalnokához fordultam, 
sürgetve a vonalukon levő magyarok számára bárminemű 
munkát is. Ez azután sürgönyileg értesítettem az ottani állo-
másfőnököt, de magyarjaink az időre már foglalkozást kap-
tak kielégítő bér mellett.

Később földet, homsteadet óhajtottak foglalni. Sajnos, 
hogy én nem vagyok oly anyagi helyzetben, hogy e tekintet-
ben is segítségükre lehettem volna útra kelni s alkalmas földet 
kiválasztani.

Mindenáron rossz vidékre akarják őket erőszakolni, 
vagy Whitewood mellett, ingyen föld már nem lévén, csak 
a vasúttársaságé, ezek amortizácionális vételére akarják őket 
kényszeríteni. Ha pedig ezt megtéve, esetleg ezen vállalko-
zásba belebuknak, további sorsukkal senki sem törődik, ám a 
vasúttársaság elérné célját, mert ily üzlet mellett csinálna csak 
igazán pénzt, a mi bevándorlóink fel- és kihasználása révén.

Ezen két dologtól meg akarván őket óvni, az itte-
ni bevándorlási biztosnál elkövettem mindent, hogy őket 
Whitewoodból kimentve lehetőleg jó vidéken megtelepítsem.
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De nem használt ott se kérés, se könyörgés, se ijesztgetés, 
se cselfogás, pedig ezek mindegyikét megkísérlettem.

Cselül használtam, a leggyöngébb oldalukat érintve, 
a következőket: Szabó otthoni ismerősei által intéztem egy 
levelet a bevándorlási irodába, hogy sokan akarnak jönni, s 
megbíznak engem és Szabót, hogy keressünk számukra he-
lyet, s ha találunk megfelelőt, úgy jönni fognak. Megtörtént, 
56-an írták alá, de hiába.

Elvégeztetett, hogy magyarjainknak vagy vasúti földet 
kell venni, vagy egy köves, rossz helyen megtelepedni.

Segíteni nem tudok tehát ez idő szerint rajtuk, de meg-
tartóztattam őket ezek mindkettőjétől, s biztatom őket, hogy 
a magyarság ügye rendezve lesz, legyenek türelemmel s dol-
gozzanak az ideig. Szabó egy farmot feléből bérelt ez évben. 
Ezen remény táplálja őket, s addig is felhasználva az időt, 
pénzt keresnek.

Így szállíttatott nyugatnak a lapokból vett értesítésem 
szerint 74 „Hungarians” november és december hónapok-
ban, de hogy hová vitték őket, azt nem tudom, sem a leg-
utóbb jött 67 bánáti német sorsát.

Zoltán von Rajcs – az afrikai expedíciójáról hazánkban 
ismeretes Inger Szolimán kebelbarátja – Budapestre költö-
zött, hol is saját mondása szerint az 1896-os kiállítás tartama 
alatt a kiállítási téren a debreceni csárdát, a Nefelejcs utcában 
egy vendéglőt tartott. Vagyonát vesztve New Yorkba ment, 
hol egypár hónapi tartózkodás után egy sörcsarnokot nyitott. 
Ezen üzlet nem prosperálván, azt egy újonnan jött honfitár-
sunk nyakába csapva, nagyurasan öltözve 1898. november 
havában beállított egyenesen az Ottawában székelő belügy-
minisztérium államtitkárához, mint a bevándorlási osztály 
főnökéhez, magyar írónak adván ki magát, ki azért jött, hogy 
Kanadát megismerje, azt leírja, s a Magyarországból kiván-
dorlókat itt megtelepítse.

Egyéb se kell a bevándorlási osztálynak itt.
Volt becsület mindjárt, véget nem érő, s több, mint ne-

kem abból az M.G.E. ajánló levele dacára kijutott. Ellátták őt 
itt ajánlólevéllel a bevándorlási biztoshoz Winnipegre, s ezál-
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tal az egyes államok kormányzóihoz s a vasúttársaságokhoz, 
s ez utóbbiak ingyenjegyei az egész nyugati államok területé-
nek minden vonalára. Fizették szálloda-, fuvar- s egyéb min-
dennemű költségeit, elküldték a bánffi fürdőbe, s így utaztat-
ták hazánk e nagy íróját jó két hónapig a vastag hóréteggel 
takart nyugati területek megismerésére, leírására.

Az igaz, hogy az amerikai bőkezű, ha jó üzletet kínálnak 
neki és kedve szerintit.

A belügyminisztériumban reám figyelmessé tétetvén, ez 
útjában meglátogatott engem is akkori tartózkodási helye-
men, Wetaskiwinban.

Útja befejezése után Rajcs New Yorkba ment bevándor-
lók toborzására, hol e célra felolvasást tartott, de eredmény-
telenül, mert ott élő „érett” honfitársaink alighanem érezték 
a háttérbe rejtett szándékot, s senki sem jött más, mint egy 
az anyja által kísért leány (Filotás Dániel volt debreceni lakos 
neje és leánya), ki is befolyása által az itteni bevándorlási hi-
vatalban mint magyar tolmács és levelező nyert alkalmazást.

Rajcs április hóban Winnipegre visszatérve az itteni kor-
mányt már nem bírta ámítani annyira, mert én időközben 
mind a bevándorlási biztost Winnipegen, mind a belügyi osz-
tályt Ottawában Rajcsra figyelmessé tettem, humbugistának 
bélyegezve őt. Ez ugyan a kormányt a pénzzel elővigyázóvá 
tette, de nem szakított Rajccsal.

Rajcs célja volt Prince Albert, Saskatchewan állam fővá-
rosa vidékén levő Chamastapakin indián rezerváció földjeit a 
magyar bevándorlók által megvétetni és ott telepet alkotni, 
ezáltal mind a kormánytól, mind a várostól és vasúttársaság-
tól hasznot húzni.

Községet akart alapítani. E célra egy, a várostól 20 mér-
földre eső helyen a prérit házhelyekre osztotta fel, a telepesek 
mindegyikétől 30 dollárnyi házhelypénzt szedve, melyet id. 
és ifj. Kocsonyái és Kreneisz András budapesti lakosok ki-
jövetelük előtt hazulról megküldtek neki, a három személy 
utáni 90 dollárt kiegészítvén 100-ra.

Az első jövevények voltak Bornemisza és Angyal, kik Win-
nipegre érve, az Otthon-telepre mentek, s az itt élő Stanik La-
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jossal kocsin indultak el az innen 160 mérföldre fekvő Prince 
Albertre, s kik ezen útjukban egy késői hózivatar, „blizzard” 
által utol éretve, majdhogynem elvesztek az amúgy is teljesen 
lakatlan prérin. Nemsokára megjött Kladrobetz András újpesti 
kőfaragó is a telepre. A házhelyekből összegyűlt pénz a község 
közös tulajdonát volt hivatva képezni. A telepeseknek pénzük 
nemigen lévén, egypár ló, szerszám, kocsi, eke stb. bevásárlásá-
ra Rajcs az ottani vendéglőstől, Wittamantól „pénze megérke-
zéséig” 300 dollárt kért, aláíratván ennek biztosítására a váltót 
a telepesekkel. Meglévén a fogat stb., ezek megkezdték a gyep-
törést, a közös munkát. De Kovács haragból, hogy Bornemisza 
és Angyal nem az ő telepére hozták a Hajdú-Nánás-Nádudvar 
stb. községekből várva várt 600–800 kivándorlót, s hogy Rajcs 
a telepítéssel rajta ki ne fogjon, a nevezett két egyén az Ott-
hon-telepen írt azok illetőségi helyére a tanítóhoz, elriasztván a 
népet a kivándorlástól.

Irigységből, de jót tett ezen emberekkel!
Bornemisza neje megküldte e levél másolatát férjének 

Prince Albertre, de nem az ettől kért pénzt. Időközben meg-
jött ifj. Kocsonyái anyjával s Kreneisz nővérével is a telep-
re, de két napi tartózkodás után azt elhagyván, bementek a 
városban élő Rajcshoz, a házhelypénzt ettől visszakövetelték, 
de Rajcs vagy nem tudott, vagy nem akart fizetni, pénzé-
nek megérkeztéig várakozásra kérte őket, s a legközelebbi 
vonattal, poggyászát visszahagyva Winnipegen bevándorlók 
fogadására, Prince Albertet elhagyta, megkárosítván a tele-
pesek mindegyikét 30 dollárral, a szállodást 110 dollárnyi 
vendéglő-számlával, azonkívül több ottani kereskedőt ki-
sebb-nagyobb összeggel, Kladrobetzet állítólag 300 dollárral, 
Bornemiszát, Angyalt és Stanikot a házhelypénzeken kívül 
még kisebb-nagyobb összeggel, nyakukon hagyva az általuk 
aláíratott váltót. Wittaman kölcsönének részbeni fedezetéül 
elvette a telepesektől a lófogatot s ekét, a váltót pedig perelte, 
illetőleg megóvatolta. A telepesek ekkor a bevándorlási biz-
toshoz fordultak elszállításért, lévén pénz, munka és kenyér 
nélkül voltak.

Ezeknek Winnipegre való érkezésük alkalmával mindezt 
tőlük, maguktól hallottam.
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Kreneisz, ifj Kocsonyái, Kladrobetz itt a bevándorlási 
biztos útján panaszt tettek a kormánynál Rajcs ellen, s Ma-
gyarországra utaztak.

Bornemisza St. Paulra ment munkába. Stanik vissza az 
Otthon-telepre. Hogy Angyallal és a cseh fiúval mi történt, 
nem tudom.

Rajcs pártfogoltjának, a bevándorlási irodában alkalma-
zott magyar tolmácsnak és levelezőnek ezek után – nagyszá-
mú magyar bevándorlás kilátásban nem lévén – felmondtak 
(július végén), s részint az én, részint ezek könyörgésére még 
két hónapig, míg más alkalmazást találhat, az irodában meg-
tartották. Alkalmazást itt – az angolban gyönge lévén – nem 
találva, anyjával együtt New Yorkban élő családjaikhoz ok-
tóberben visszatértek. De ezzel Rajcs szereplése nincs még 
befejezve.

Lamentálván Ottawában a kormánynál, mennyi pénzé-
be került ezen nem sikerült telepítés, s hogy magyar röpirat 
nélkül nem dolgozhat kellő eredménnyel, de az első sikerte-
lenségtől el nem riasztatva, magyar bevándorlást létesít, kérte 
a kormányt egy magyar röpirat megírására való megbízásért. 
Hogy Kanadában a jelenleg uralkodó párt emberei mennyi-
re nem válogatósak az egyes eszközben, mutatja az a tény, 
hogy a vázoltak után Rajcsot a magyar röpirat megírásával 
meg is bízták, amit ez Mayer Ferenc segítségével meg is írt, 
s a kanadai kormány költségén kinyomatva, otthon terjeszti 
is, tavasszal itt a telepítést újra akarván kezdeni. Tartok tőle, 
hogy e röpiratokkal való csábítás nem lesz eredménytelen.

Hogy Jákob Noel, vagy a lap szerint Jákob Nikolaus és 
zichifalvi társa honfitársaink, Rajcs vagy itt levő ismerőseik 
hívása folytán jöttek-e ki, nem tudom.

Megutaztatták ezeket is egy bevándorlási ügynök kísére-
tében Halifax kikötőtől az ügynök által kívánatosnak tartott 
irányban egész Regina-Prince Albertig.

A préri, az erdők a legszebb zöldben lévén ez időben, az 
ingyen jegy, ingyen kocsi, ingyen szálloda, szivar, az ingyen 
föld, széna, legelő, fa, halászat, vadászat, az adó- és katona-
mentesség annyira megzavarták svábjaink fejét (kikkel nem 
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beszélhettem), hogy ennél többet sem kívántak látni, még 
a 400 mérfölddel közelebb levő búzatermelő Manitobát se. 
El lévén telve nagy gyönyörűséggel, örömmel siettek haza 
faluzni, hirdetni, mily dicső országban jártak ők, hogy az it-
teni bevándorlási hivatalnak tett ígéretüket: „fél Zichy falva 
fogja őket követni”, már becsületből is, és köszönet fejében 
a páratlan fogadtatásért (s talán a bevándorlási hivatal által 
ígért commissio megszerzéséért) beváltandó, minél több ki-, 
illetve bevándorlót toborzani, szótartásuk és hálájuk bebizo-
nyítására.

Ha ez megtörténik?
Ez esetben az eget-földet ígért bevándorlóbiztos, kezeit 

dörzsölve, jót nevet svábjaink ostobaságán, elhalmozva ezeket 
a legnagyobb dicsérettel, az esetleg nekik ígért commissiót az 
őket vezető ügynökkel nyugtáztatva, s ezzel azt megosztva, 
svábjainkat a bevándorlási hivatal politikájának legjobban 
megfelelő helyre telepíti.

Megtelepedve, az igás haszonállatok s gazdasági eszközök 
bevásárlása után, ha pénzük elfogy, s a gyeptörés megkezdé-
sétől az első – kérdés, milyen – termés elnyeréséig mintegy 
másfél évnyi időtartam alatt családjuk fenntartására a család 
egy, vagy lehetőség szerint két tagjának pénzszerzésre munká-
ba kell menni. Ha ekkor a telepes kenyérért, illetve munkáért 
a bevándorlási hivatalhoz fordul, ez süket marad, a kereske-
dők, kiknél vásároltak, megtudván, hogy nem lévén pénz, 
üzletre kilátás az illetővel jó darab ideig elfordulnak tőle, s 
atyafiaink szeme csak akkor nyílik fel, hogy miért volt az a 
nagy udvariasság, voltaképpen miért is kívánatosak ők ebben 
az országban.

Hogy ez így van, példaként hozom fel Alberta állam Red 
Deer Lake telepén élő Kerék, Meiszter, Bráz János sorsát az 
1897-98 telén. Minden termés elfagyván 1897-ben, ezek a 
telet munka hiányában a legnagyobb nyomorúsággal húzták 
ki, lap útján fordulva az amerikai magyarsághoz, de ered-
ménytelenül. Különösen Bráz neje elhunyta után apró gyere-
keivel maradván e télen, öt hónapig beteg lévén, a távolabbi 
telepesek szívességéből adott, sós vízben főzött burgonyán élt 
családjával nyolc hónapon át. Én megtettem a tőlem telhetőt, 
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ellátva őt, a ruha hiányában levőt ruhával is, melyet még ma 
is visel.

Írtam a bevándorlási hivatalnak. Beszéltem azon időben 
Wetaskiwinban tartózkodó C.P. bevándorló ügynökével is 
érdekében, s a többiekében is, de hiába, mert a legkisebb in-
tézkedés sem történt helyzetük javítására.

„Help yourself ” itt a jelszó, ha a bevándorló egyszer meg-
települt.

Ezen körülmény és a vázolt bevándorlási politika, a segí-
tő, útmutató, oktató hiányának következménye, ha telepe-
seink nagy nélkülözések, nagy fáradságos munka árán anya-
gilag haladnak is, nem érnek el oly gyorsan oly eredményt, 
mint az angol vagy német települők, amilyet a telepesedés he-
lyét, a talaj-, éghajlat stb. viszonyok kellő tekintetbe vételével, 
ezt jól megválasztva és a kellő útmutatás mellett elérhetnének 
ugyanannyi vagy kevesebb munkával.

Lelkésze csak az egymás mellett fekvő, mondhatni egye-
sült Kaposvár, Eszterház telepeknek van egy francia jezsuita 
személyében, ki a magyart úgy-ahogy megtanulva, e kettő 
keverékével tart istentiszteletet.

Többi telepeseinknek se egyháza, se iskolája nincsen.
A Kanadában élő magyar kivándorlottak száma körülbe-

lül 1000 lélekre tehető.
Az osztrákok száma 18000-en felül van, kik csupán a 

Winnipegtől északnyugatnak fekvő területeken (a konzulá-
tustól 2500–4000 kilométerre távol) élnek.

Foglalkozván kivándorlóink által leginkább felkeresett ál-
lamokban ezek helyzetével, nézzük az éppenséggel nem kívána-
tosnak tartott kivándorlás elhárítására irányuló intézkedéseket.

Ha a kivándorlás okainak elhárítását célzó intézkedések a 
legtökéletesebben végrehajtatnak is, ezzel ugyan a kivándor-
lók száma apadna, de a kivándorlás meg nem szűnnék, azért 
lesznek elszegényedők, tönkremenők, állást, foglalkozást, 
magasabb bért, munkát, kenyeret keresők, kik azt más, erre 
alkalmasabbnak vélt vagy állított államok területén reménylik 
megtalálhatni. A legszorosabb határzár elrendelésével is lesz-
nek olyanok, kik a határon átjutva a hazát elhagyják.
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De nem háríttathattak el a kivándorlás okai más álla-
mokban sem, mert azok megszüntetése a magánviszonyokon 
kívül a meglevő politikai, társadalmi rend megbontásával, s 
akkor is csak rövid időre volna lehetséges. Ezeket az elégedet-
leneknek feláldozni nem akarván, ezeknek az országban való 
szaporítását nem óhajtván, az e téren is haladottabb Angol- és 
Németország a kivándorlást szabaddá téve, ennek szervezésé-
re intézkedett.

Ha mi is elégedetleneinket kielégíteni, kivándorlóinkat 
a haza, nemzet, fajunknak továbbra is megtartani óhajtjuk, 
nemcsak hogy foglalkozni kell e kérdéssel, de kívánatos, hogy 
a magyar kivándorlás mihamarabb szerveztessék.

Hogy e nézetemmel nem állok egyedül, bizonyítja He-
gedűs Lóránt országgyűlési képviselő úrnak (ki 1898-ban az 
Unióban kivándorlottjaink sorsát tanulmányozta), 1899-ben 
a magyar kivándorlásról s ennek szervezéséről a Közgazdasági 
Társulatban tartott értekezése. Legyen szabad nekem is itt a 
magyar kivándorlás szervezéséről nagy általánosságban, Ka-
nadában két évig élve, az itt lévő vagy ide kivándorlók hely-
zetének javítására irányuló intézkedésekkel különösebben 
foglalkozni.

Törődik-e hazánkban az elszegényedők, elszegényedet-
tek, állást, foglalkozást, munkát, kenyeret kérőkkel valaki? 
Nem.

Törődik-e kívándorlottaink sorsával hazánkban valaki? 
Nem.

Pedig e kettő egymással szoros kapcsolatban van, mert 
az előbbiek adják az utóbbiakat, s a kivándorló sorsának ja-
vításával, a kivándorlás szervezésével segítenénk a hazánkban 
élő elszegényedett, állást, foglalkozást, munkát, kenyeret ké-
rőkön is.

Hazánkban a kivándorlás, ha nem is egészen bűnnek, de 
szégyennek tarttatik még a jelenben is. A kivándorlottakról 
az az uralkodó nézet hazánkban, hogy azok a hazától elsza-
kadva másutt fizetnek adót, másutt termelnek, fogyasztanak, 
s ezzel másutt járulnak hozzá a nemzetgazdaság emeléséhez, 
s mint hűtlen elpártoltak nem érdemlik az anyaország gon-
doskodását.
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Ezen uralkodó nézet kifolyása, hogy kivándorlóink a már 
ecsetelt módon fosztogattatnak, amint hazánkban, úgy kül-
földön is.

Ennek kifolyása, hogy kivándorlottaink a különféle ki-
vándorlási ügynökök árucikkei, s hogy a kellő tájékozottság s 
útmutatás hiányában a külföld által nyújtott előnyöket teljes 
mértékben nem használhatják ki. Ezen uralkodó nézet kö-
vetkezménye, hogy kivándorlóink egyike-másika, idegenben 
teljesen elhagyatva, s egyedül állva, a többi nemzetiségek 
intézményeit megismerve, gazdátlan jószágként barangol a 
többi nemzetiségek közt, sokszor ezek által a legbaromibb 
munkára kényteleníttetik, csupán megélhetéséért. Ilyenkor 
feljajdul fájdalmában, elkeseredve, haraggal szívében, átokkal 
ajakán az égre felnézve, mintha onnan várná még a segítsé-
get, s nem a legjobban emlékezik meg azon földről, melynek 
szeretetére tanították. Sokan, igen sokan pedig már ezzel s e 
módon hagyják el házuk küszöbét, hazánk határát.

Azon előítélet által sokszor az álnemzetgazdaság, álha-
zafiság takarójával leplezgetett állásánál fogva, mellyel a ki-
vándorlási kérdésnél hazánkban találkozunk, el van minden 
dugva, gondosan elkerülve minden, mi a kivándorolni akaró 
egyénnek felvilágosítást, útmutatást adna afelől, hogy anya-
gi boldogulásának kisebb-nagyobb mértékben való elérésére 
mind egészségügyi, mind ipari, mezőgazdasági, kereskedel-
mi tekintetben, mely államok volnának a legmegfelelőbbek 
vagy leginkább ajánlhatók, hogy ehhez képest a kivándorolni 
akaró foglalkozása, célja, tőkéje szerint nem új hazát – ezt a 
magyar nem keres, – hanem tevékenységének új helyét meg-
választhatná.

Erre nézve a hiteles, megbízható támpontok hiányoznak 
még a legintelligensebb osztály számára is, mely pedig ma-
gasabb földrajzi ismereteinél, olvasottságánál fogva inkább 
tájékozhatja magát, de nem úgy az ezzel nem bíró kisiparos, 
földműves és a munkásosztály. Ezen tájékozatlanság, a kiván-
dorlás elleni előítélet s az uralkodó ellenszenves felfogás úgyis 
addig tartják fogva a vagyoni elszegényedésnek mindinkább 
alsóbb fokára jutó egyént, míg az a legtöbb esetben egészen 
tönkre jut.
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De a kirándulókat befogadó országok földrajzi leírásai 
nem elegendők a kivándorlás helyének kijelöléséül, ezek 
mindegyikét tanulmányozni kellene, különös figyelemmel az 
ezek által a bevándorlónak nyújtott előnyökre s hátrányokra, 
az ott élő bevándoroltak körülményeire, viszonyaira, hogy ki-
vándorlóinknak a szükséges hű és megbízható felvilágosítást 
e tekintetben megadhassuk.

Ennek megtételére elméletileg, de főleg gyakorlatilag 
képzett egyének kiküldését ajánlanám. Hogy kivándorlóin-
kat s a hazában élőket miként informálhatjuk tevékenységük 
új színhelyének megválasztásáról, s az erre alkalmas államok 
viszonyairól, e célból nézzük Angliát és Németországot.

Angliának annak minden kolóniáját s egyéb államokat 
ismertető állami kivándorlási ügynöke van, ki a hozzá fordu-
lót felvilágosításul egy, az érdeklődés tárgyául szolgáló állam 
rövid leírását tartalmazó könyvecskével látja el, s azonkívül 
bármi tekintetben is felvilágosítást van hivatva adni. Az angol 
lapirodalom teljesen eltérő a miénktől felfogásban, lévén a 
föld kerekségén majd mindenütt angol nyelven leveleit, le-
írásait, észrevételeit hozza minden lap, mindenkép arra töre-
kedvén, hogy a külföldet s annak viszonyait az angol néppel 
minél teljesebben s tökéletesebben megismertesse, annak le-
hetőleg alkalmat szerezzen az „üzlet”-re. Nemhiába a világ 
első kereskedő népe!

Németországban a régi kivándorlási egyesületek meg-
szűntek egynek, a Colonisationsverein für Südbrasilien-nek ki-
vételével Hamburgban. De alakultak újak (Colonial-Verein 
Berlin, Frankfurt). Ezek a kivándorlónak minden államról, 
minden tekintetben nyújtanak felvilágosítást.

Én hazánkban angol mintára az állami kivándorlási hiva-
talt jól informált, lelkiismeretes vezetés mellett előnybe he-
lyeznék, melynek céljáról, feladatáról lapok, közigazgatás út-
ján (szolgabírák, jegyzők) a közönség tudomást szerezhetne.

A kivándorlásra kijelölendő államok kormányaival – ki-
vándorlóink számára a lehető legnagyobb előnyök megszer-
zésére, s ezek biztosítására – úgyis egyezséget kell kötni, s 
ez alkalommal úgy vélekedem, nem volna lehetetlen elérni, 
hogy az államukat ismertető, hazánkban a kivándorlási biztos 
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útján terjesztendő leírás az illető állam költségén állíttassék 
ki, megkímélve ezáltal magunknak e költséget is.

Legóhajtandóbb volna, ha kivándorlóink saját kikötőnk-
ben (Fiume) szállnának hajóra.

De ez részint az út meghosszabbítása, részint a nagy és 
gyors hajók miatt, melyek több biztonságot nyújtanak, nem 
kerestetik fel, mert nekünk ilyen hajókkal rendelkező társu-
latunk nincs, nemigen ajánlható. Kijelölendő volna tehát egy 
német vagy egy francia kikötő aszerint, hogy mely államnak 
kívánjuk átadni utasaink forgalmát, mely irányban utazha-
tunk legegyenesebben, legolcsóbban, mely kikötőbe irányul-
na az út.

Én erre legalkalmasabbnak tartom Hamburgot, s ott a 
Hamburg-American Line társaságot, mely ma a világ legna-
gyobb hajóstársasága, s a legtöbb nagy hajóval rendelkezik.

Dél-Amerikába a mi kikötőnkön át is mehetnének, mert 
azt hiszem, oda meglehetős forgalmunk van. Külföldi ki-
kötőkből csak egy helyet ajánlanék kivándorlóink számára, 
mert ezáltal jobban volnának ellenőrizhetők; mindenesetre a 
kiválasztandó társaságnak minden tekintetben kellő biztosí-
tékot kellene nyújtania honfitársaink javára.

Az Unióba és Kanadába, s egyéb államokba is járó angol 
White Star Line és Allan Line társulatok elsőrendűek.

A kivándorlóra nézve legfőbb fontosságú intézmény volna 
a külföldön az őket fogadó magyar – kivándorlási biztos, kor-
mánybiztos vagy bármi néven nevezendő – hivatalnok, ki kel-
lő odaadással, lelkiismeretességgel, buzgósággal hivatva volna a 
kivándorlandót minden kívánságában segíteni, kinek, hogy ezt 
megtehesse, az illető állam viszonyaival a legapróbb részletig 
ismeretesnek kell lennie, s ott mindent figyelemmel kísérnie.

A kivándorlónak a haza, a nemzet, a faj számára való 
megtartása az előbbi ponttal szoros kapcsolatban van.

Ha kivándorlónk szegény marad, az a legtöbb esetben a 
szükségtől kényszerülve marad külföldön, s ennek fájdalmát 
az tudja felfogni, ki az ilyennek sóhajait hallotta, könnyeit 
peregni látta, ki maga is kényszerűségből élt éveken át hazájá-
tól elszakadva az idegenben.
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A magyart nemigen kell félteni az elszakadástól, mind-
egyike ezeknek (legalább a kanadaiak) alig várja, hogy va-
gyont szerezve hazájába visszatérhessen. Bizonyítja ezt az 
Unió-beli magyarság, a tótok, kik fatornyos községeikbe visz-
szatérve, túlságos áron is, visszaváltják az elvesztett örököt. 
Bizonyítják ezt a szerbek is, kik magyar iskolákat alapítanak 
idegenben. Bizonyítják ezt azon ékesen szóló összegek, me-
lyek az Unió-beli honfitársak által hazánkba küldetnek!

Tehát az első pont, a kivándorlót vagyonszerzésben segé-
lyezni, egyik legfőbb tényező kivándorlóinkat a haza számára 
visszanyerni.

De emellett a hazaszeretetnek ápolása az egyik fő tényező 
a kivándorló keblében égő tűz táplálására. Ez ápolható volna 
hazánk lelkészei, a hazafias szellemű lapok, magyar tanítók, 
magyar iskolák által. Ezek mindegyike megérdemli az ott-
honról való támogatását, főleg a magyar iskolák.

Hogy a magyar szellem egy jövő nemzedék szívében 
megmaradjon, ahhoz nem elégséges, hogy családi tűzhelyünk 
körül magyar nyelven beszélünk gyermekeinkkel.

Számos példát hozhatni föl arra nézve, hogy gyermeke-
ink, ha egyszer fölcseperednek, a külvilággal való érintkezés-
ben idegenben először is nyelvünket hanyagolják el, s azután 
végkép megszűnnek magyarok lenni (Romániában s egypá-
ran Kanadában is); kétségtelen, hogy ily körülmények között 
a bennünket követő második nemzedék a magyarság számára 
nem léteznék, sem nyelvi tekintetben, sem szellemiben.

Szülőhazánk iránt annál kevésbé érezhetnek ragaszko-
dást, mert azt nem ismerték annak múltját, dicsőséges voltát, 
szokásait megbecsülni nem tanulták. Így bekövetkeznék az, 
hogy derék magyar szülőknek ivadékai Magyarországot még 
csak nevénél fogva sem ismernék.

Ennek a megszomorító jövőnek csak akként vehetjük 
elejét, ha arról gondoskodunk, hogy mindenütt, ahol félig-
meddig nagyobb számban élnek magyarok, magyar iskola 
létesíttessék. E magyar iskolákban azután nemcsak arra ta-
níttassanak gyermekeink, hogy magyarul írni és magyarul 
olvasni bírjanak, hanem meg kell őket ismertetni hazánknak 
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intézményeivel, történetével s történelmi nagyságaink életé-
vel. Ily módszer mellett gyermekeinkkel az idegenben együtt 
nagyra fog nőni bennük a magyar szellem is, s megmarad 
közöttük és szülőhazánk között az összekötő kapocs, s gyer-
mekeink idegen földön is megmaradnak magyaroknak.

Magasztos dolog ez, melynek minden magyar embert 
tettre kell buzdítania, a magyar iskoláknak idegen államok-
beli megalapítására s ezek segélyezésére, s ez iránt, hiszem, 
hogy érzést találunk hazánkban, kormányunkban, a főpa-
poknál s hazánk összes lakosságánál, s talán a főúri osztálynál 
is, hisz az is szeret külföldön élni!

Ezzel vázoltam nézeteimet a kanadai kivándorlás céljá-
ról, szervezéséről nagy általánosságban. Megengedem, hogy 
hazai felfogásunkkal sokban talán ellenkezik, megengedem, 
hogy nem tökéletes, de magam is a kivándorlás minden kel-
lemetlenségén, keservén átesve, Kanadában egyéb mellett a 
ki-, illetve bevándorlók sorsát tanulmányozva két évig éltem, 
ott tapasztalatból eredő meggyőződésből írtam, amit írtam.

Ezzel – véleményem szerint – a kivándorlási ügy ki lenne 
véve jelenlegi stádiumából.

Megszűnnék hazánkban és külföldön is a visszaélés a ki-
vándorlóval.

Megszűnnék a kivándorló tájékozatlanságából mind ott-
hon, mind sokszor idegenben eredő nyomor.

Megszűnnék több esetben a való megtudásával a kiván-
dorlási kedv.

Több ízben emelkednék az utóbbi, mi sokakat megóvna 
a teljes elszegényedéstől, látván az anyagi gyarapodás lehető-
ségét, és ezen lehetőség elérhetővé is lenne téve, valamint a 
kivándorlónak a hazára, nemzetre, fajra való további meg-
tartása is.

Nem kívánok a különféle államokban a kivándorlóink 
érdekében teendő speciális intézkedésekkel foglalkozni, mert 
azok különleges viszonyait oly tüzetesen nem ismerem, hogy 
eredményes javításokat említhetnék.

De igenis ismerem Kanadát, különösen ennek északnyu-
gati államait, hova a bevándorlás a jelenben történik, s azon 



39

bevándorlási és telepítési politikát, melynek oly számosan 
áldozatul esnek, s melynek előmozdítására mindig több és 
több honfitársunk vállalkozik, jövedelmezőségénél fogva.

Elébb illusztráltam a kanadai állapotokat, s hogy Rajcs, 
Jákob Nikolaus, Péter Bartel által aknamunka folyt kivándor-
lók csábítására Kanadába, de erős a gyanúm, hogy Kladrabetz 
Újpesten s ennek közelében, Kreneisz András, maga is bánáti 
német s pincér, a bánáti megyékben máris dolgozik. A mellé-
kelt legutóbbi értesüléseim szerint Stocker Kováccsal egyesül-
ve konzorciumot szándékozik alapítani, ki-, illetve kanadai 
bevándorlási üzlet céljából. Mayer Ferenc pedig, ki életében 
soha sem látta Kanadát, vaskos kötetre terjedő leírással már 
készen áll.

Ezen megrontó munka megakadályozására hazánkban 
kérem a közönségnek erre összes napilapjaink s ezek útján 
a helyi lapok által felvilágosítást adni, valamint ezek által 
közvetve az unióbeli magyar lapok révén ottani honfitársa-
inknak is.

Ezen egyének megrontó munkájának megakadályozá-
sára, az itt levő földnélküliek s talán jövendő honfitársaink 
megóvására Kanadában, s ezek, valamint a régebben ittlevők 
érdekeinek segítésére, az általam fentebb felállított, a magyar 
kivándorlás szervezése két legfőbb pontjának megvalósítására 
a következőket vélem megteendőnek:

Értesíttessék a kanadai kormány, hogy kivándorlásunk 
szervezésénél hazánk figyelme elsősorban is az angol lobogó 
alatti államok felé fordul, s kormányunk tudomást véve Ka-
nada haladásáról, bevándorlásra alkalmas nagy területeiről s 
azon előnyökről, melyeket a bevándorlónak nyújt: mindezek 
közelebbi megismerésére s tanulmányozására, s ezek kellő és 
pontos, hű leírására megbízza X.Y.-t, kit is ezennel melegen 
ajánl a kanadai kormány figyelmébe, kérve az illetőnek min-
den – intézet, könyvtár, kereskedelmi kamara, gazdasági egy-
let stb. – segítséget megadni.

Megbízatik továbbá X.Y. addig is a magyarság (honfitár-
saink) érdekében mind az ott (Kanadában) lévő földnélküli-
ek, mind az esetleg ez évben jövők számára megfelelő terü-
letek kiválasztásával s azoknak vallás és nemzetiség szerinti 



40

elhelyezésével, esetleges iparlovagok, humbugisták ellenőr-
zésével, melyektől honfitársaink és a kanadai kormány meg 
legyen óvva.

A megbízottnál jelentkezni tartozik bevándorlóink 
mindegyike, a bevándorlási hivatal a megbízott nélkül azokat 
el nem helyezheti, ha kivándorlásuk Kanadába irányíttatni 
kívántatik, ami ha a kanadai kormány kivándorlóink iránt 
jóindulatú, s a fogadó ország a megbízott által kivándorlás-
ra, illetve bevándorlásra alkalmasnak találtatik, kormányunk 
részéről Kanadától kellő garanciával bírva nem elleneztetik.

Így magyar kolóniák alakulnának, kizárólag csak ma-
gyaroknak rezervált területeken, hol őket hazulról magyar 
lelkésszel, illetve lelkész-tanítóval lehetne ellátni, s magyar 
iskolával, mi annál is könnyebb, mert az illető lelkész-tanító 
is felvehet 160 aresnyi földet (110 katasztrális hold) ingyen, s 
azon gazdálkodhat, továbbá az itteni szinódák 400 dollár évi 
segélydíjt adnak a hozzájuk tartozó lelkészeknek.

Feladata volna az illetőnek még hazánkfiainak minden 
tekintetben tőle telhetőleg segítségére lenni.

Ez volna a teendő addig, míg Winnipegen konzulátu-
sunk vagy állandó megbízottunk lesz, hogyha Kanada a be-
vándorlásra beválik.

(Közgazdasági és Közigazgatási Szemle (OSZK H 50.053  
vagy H.23.265) 1901. 25. évf. 809-832.)



41

A kanadai magyarság
Annak, aki a kanadai magyarsággal akar foglalkozni, 

mindenekelőtt jó tudnia azt, hogy a tót izgatás eljut Kanadá-
ba is, a Hunok völgye telepre, hol egypár magyar kivételével 
tótok laknak. De eljut az a napszámosok közé is szerteszéjjel 
az egész országba. Ezzel szemben magyar irányú mozgalom 
nincs egész Kanadában, sőt ezt az érzést el is ölte szántszán-
dékkal egypár nemzetgyalázó nadrágos, ki lelkésznek, ki in-
telligens embernek hazudva magát.

A kivándorlás rendezése ezért is egyfelől elkerülhetetlenül 
szükséges. Amilyen fontos ennek helyes irányú, az óhajtott 
célt elérő megoldása, nem kevésbé fontos a kirándulás indí-
tó okainak megszüntetése. A kettő közül ez a legnehezebb, 
legbonyolultabb. Hogy ez teljesen sikerüljön, hosszú-hosz-
szú idő munkája, az egész társadalmi élet, felfogás megvál-
tozása szükséges, vagyis gróf Mailáthként: ha mi magyarok 
egész életünket, szokásainkat megváltoztatnánk, ha többet 
dolgoznánk, és kevesebbet költenénk. A példát erre Angliá-
tól, Észak-Amerika két nagy országától kell venni. Már főleg 
ezért is mindenáron megakadályozandó a közép- és dél-ame-
rikai s a többirányú kivándorlás, s Észak-Amerika két államá-
ba: az Unióba és Kanadába volna az irányítandó; s ismételten 
hangsúlyozom, hogy az üzleti alapon nyugvó gazdálkodást, 
jó számítást, munkásságot, takarékosságot, pénzcsinálást, üz-
leti szellemet, gyakorlati gondolkodásmódot, leleményessé-
get csak az angoloktól, s főleg az amerikaiaktól lehet tanulni. 
Ha évek múlva népünk ezeket az elsajátított tulajdonokat is 
magával vinné haza, rövid idő alatt minő más képet nyerne 
hazánk. De hogy népünk ismét hazatérjen, azonkívül, hogy 
meg kell szüntetni a jelen állapotokat otthon, kívánatos-
sá kell tenni számukra az oda való visszatérést. Okvetlenül 
szükséges a nép nevelése, oktatása, mégpedig hazafias irány-
ban, mert e nélkül a kivándorlottaknak csak egy kis töredéke 
fog visszatérni, de a nagy tömeg soha.

Szükséges, hogy otthon, a lelkekben a mag erős gyökeret 
verjen, szükséges ez idekint, arra hivatott, alkalmas lelkészek, 



42

tanítók által, de úgy, hogy az a nép terhére ne essék, s ne pe-
dig a meglevő jó csíra elölésén munkálkodó ellenséges kezek 
által. A jó hazafiúi érzést még otthon kell a lelkekbe ültetni, 
hogy az el ne maradhasson soha, semminemű körülmények 
között, idekint pedig ápolni kell azt. E nélkül ne várják, ké-
rem, a magyarokat vissza, mert az hiú ábránd marad csak. 
Eddig jelentkeztek és kijöttek: Csekes és Kovácsy Kálmán. Ez 
utóbbi a debreceni teológiáról.

A kanadai magyarság elhelyezésének egyik fő baja az, 
hogy az országot az új bevándorló se nem ismeri, se meg nem 
utazhatja. Ehhez igen sok pénz, idő s szakismeret szükséges. 
E körülményt szem előtt tartva a bevándorlási iroda, a vas-
úttársaságokat felhasználva, a céljának megfelelő területeket 
népesíti be az angolul nem beszélő nemzetiségekkel, de ango-
lokkal is, ha ilyeneket foghatnak. Lelkiismeret itt ismeretlen; 
csak egy Isten van, s az a pénz, az üzleti érdek.

Bevándorlóinknak tanácsadójuk, vezetőjük, útmutató-
juk nincs, kihez bizalommal fordulhatnának, egy cifraruhás 
ügynöknek könnyen hisznek, félnek is tőle, s meg azt is egyik 
fő biztosítékául tekintik, ha azzal vigasztalják, hogy eme vagy 
ama vidéken vannak magyarok is telepedve. Ha ezt hallja, 
akkor megszűnt minden okoskodás, akkor megy a magya-
rokhoz, azzal táplálván magát, ha rosszabb is, mint a többi 
hely, ha azok megélnek, akkor ő is megél ott, s legalább ma-
gyarok közt van.

Annyi bizonyos, hogy a magyar telepek rosszul, s egyik-
másik szerencsétlenül vannak megválasztva. Ez az illetők hi-
bája, kik a telepet létesítették, s hozzá nem értettek. De azért 
telepeseink boldogulnak minden helyen.

Kanadából csak egy feltétellel mennének ki embereink, 
ha ugyanazt megtalálnák, amit itt, csak enyhébb éghajlat 
mellett, ahol szőlő, gyümölcs stb. terem. Hamis azon állítás, 
hogy vagy 20 évvel ezelőtt 200 család telepedett itt meg, s 
azok is elmennének, hogyha bírnának. Itt először csak cirka 
húsz család volt, mely legelőször megtelepedett Kanadában, 
mégpedig Kaposvár-Eszterháza telepen. Húsz család telepe-
dett meg, ma ugyanott 72 telepes család van. Faragott kőből 
épült nagy római katolikus temploma a telep dísze. Mindeh-



43

hez az anyagot, a munkát, a pénzt a telepesek adták minden 
fillér külső segítség nélkül. Az igaz, hogy a telep története 
szomorú. Alapíttatott gróf Eszterházy Pál, más néven Grün 
Móricz által, hozván az Unióból 1886-ban a Canada Pacific 
építésére munkásokat, kiket Eszterházán egy fillér nélkül, 
mindent adósságra véve, telepített meg. A vasúttársaság épí-
tett a telepeseknek egy-egy emeletes házat, adott gazdasági 
eszközöket, igás és haszonállatokat, mindent hitelre. Voltak 
többen, kik ezt az első évben eladták, s a pénzzel megszöktek. 
Voltak, akik maradtak, sőt az elsők közül még ott laknak ma 
is többen. Az embereknek a telepítő Grün azt ígérte, hogy 
ők ezt mind ingyen kapják, ha megtelepednek. Ők tehát 
ebben a véleményben voltak, holott az mind 6% kölcsönre 
volt. Kilenc évig e hiedelemben vonakodtak fizetni, majd fe-
nyegetőzni kezdtek, hogy elmennek, mikor meggyőződtek a 
szomorú tényről. Ezen időközben már a kamatos kamattal a 
tőke szépen fel volt szaporodva.

Hogy a telep meg ne bomoljon, rossz hírt ne vigyenek 
a telepesek magukkal világgá, a vasúttársaság elengedte egy 
vonással 9 év kamatkövetelését, s csak az eredeti tőkét kérte. 
Ezen követelésbe telepeseink bele is nyugodtak, s ha nincs is 
mindegyike egészen adósság nélkül, de arató, kévekötő, fű-
kaszáló stb. gépeik, lovaik, teheneik, barmaik vannak, s meg 
vannak elégedve. Tizennégy év alatt megnégyszereződött 
(idén jöttek oda többen) az ottani telepesek száma, habár 
szintén gyengébb vidéken fekszik. Kánaánnak Kanadát senki 
se állítja, ahhoz hiányzik az éghajlata, de hogy megtermett 
már 18–20 métermázsa gabona kat. holdjain, arra nézve 
van elég tanúbizonyság, de azért én mégis főleg az állatte-
nyésztést, -nevelést, vagy az ezzel kapcsolatos gabonaterme-
lést ajánlom. Itt az OMGE, a Nemzeti Szövetség, a belügyi, 
földművelésügyi miniszter. Bízzák meg hivatalból az attasét, 
Paikertot, vagy küldjenek még egy szakértőt Budapestről Ka-
nadát eleitől végig tisztán a kivándorlási ügyre való tekintet-
tel megutazni, telepeseink vallomásait jegyzőkönyvbe venni, 
véleményt is adni, s így eldönteni azt a kérdést: alkalmas-e 
Kanada a magyar kivándorlónak, s ha igen, milyen körülmé-
nyek, foglalkozással bírók számára.



44

Természetesen vannak elégedetlenek, akik 10–20 dollárral 
ülnek ki telepedni, vagyis egy 160 acres gazdaságot megkez-
deni. De ha még 200 dollárral ül is ki, különösen oly család, 
melynek egynél több pénzkereső tagja nincs, nemhogy nem 
boldogul, de azt is elveszíti útmutatás hiányában, amije volt. A 
nép egymásnak nem tanácsol, hanem örül, hogy ő gyorsabban 
halad, mint szomszédja, több esetben ennek rovására.

A tél szigorú és hosszú. Ez tény. De én már két télen át 
dolgoztam állandóan napról napra a hidegben, s ezt teszik 
farmerjeink is egész télen, de azért se nekem, se telepeseink 
közül senkinek se lett baja a hidegtől, se el nem veszett senki. 
Az ősz itt általában száraz lévén, a marha a téli hó leestéig, 
november közepéig maradhat legelőn. Kinek árva rozsnok 
(Bromus inermis) zöld legelője van, már május első felében 
zöld füvet ehet a marhája. Répa, csalamádé pedig remekül 
megterem s olcsó és jó hőképző anyagot képez itt télen.

A tengeri csalamádét itt fából (mely jobb mindenféle-
képp a téglából készültnél) készült Fry-féle szilokba teszik. 
De nem kétlem, hogy terveim szerint kezelve, zsombolyázás 
szerint minden akadály nélkül el volna tartható. Ősszel egy-
szer-kétszer eső esik, azután száraz idő következik, egészen a 
téli hónapokig nem látni sarat, tehát a közlekedést, a kocsi-
val, illetve szánnal való mozgást nem akadályozza semmi. A 
hideg ellen juhgyapjú alsóruha, szőrcsizma, városban posz-
tócipő, jó kesztyű és sapka, a lakásban éjjel-nappal égő, éjjel 
állandó tüzet tartó airtignt kályha ára 4 dollártól 15 dollárig 
nagyság és minőség szerint. Szóval a hosszú, hideg tél nem 
akadály a mezőgazdára. De igenis akadály a szegény, munka-
nélküli, gyenge ruházatúra, mert télen a munkakereslet igen 
megcsappan, s ezren vannak foglalkozás nélkül.

A telepedéshez 500–600 dollár kell, ha még ingyen földet 
vesz is fel az illető. Pedig ez is kevés embernek van meg. Meny-
nyivel több kell, ha úgy veszi a földet, 10–20 dollárért vagy 
esetleg többért is acrejét. Kis területen gazdálkodó pedig nem 
bírja a megélhetését megcsinálni, mert nem bírja a versenyt.

Megjelöltem fentebb a célt: a már hazánkban boldogulni 
nem tudót törekvésében – vagyont szerezni – segíteni, hogy 
az a hazába visszatérve, a nemzet, a haza számára el ne vesz-
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szen, legrosszabb esetben kint maradjon magyarnak, s a faj-
nak megtartasson. Nemcsak megtörése azok hatalmának, akik 
nagyban járulnak ahhoz, hogy népünk a visszatéréstől idegen-
kedik (ez külföldön okvetlenül szükséges), de eltávolítása ha-
zánkban azon okoknak elsősorban, melyek a kivándorlókat az 
oda való visszatéréstől elriasztják. Konzulátusaink szaporítása, 
valamint a konzuli ügyvivőké régi óhaj és szükség már.

Nem elég csak a fontosabb esetben a jogvédelem, de 
köteleztessenek konzuljaink, konzuli ügyvivőink minden 
legkisebb esetben a jogvédelemre, a kivándorlott pártfogá-
sára, mindennemű érdekeinek megvédésére. A görögkeleti 
vikariátus felállítása Washingtonban okvetlenül szükséges 
nemzetiségi szempontból. A postatakarékpénztárnak minél 
több fiókkal, a kivándorló ügynökök, konzulok, konzuli 
ügyvivők kezében mint megbízottakéban való letételével való 
szaporítása. Megakadályozandó azok kivándorlása, kiket va-
lamely ország valami okból nem enged partra szállani. De 
ezen szabály, valamint az új hozandó kivándorlási törvény, 
a kivándorlás rendezésére történendő intézkedések nemcsak, 
hogy minden legkisebb község elöljáróságának kell, hogy 
megküldessék megőrzés céljából, de szükséges közigazgatási 
úton annak minden helyen, egészen az elszórt havasi falvak-
ban való publikálása, s községházán való kifüggesztése. Mert 
hiába az orvosság a betegnek a gyógyszertárban, ha az nem 
tudja, hogy az az ő számára, az ő gyógyulására, üdülésére, 
szabad ingyenes használatára készíttetett.

Felette kívánatos a kivándorlásügyi kérdést tisztán ma-
gyar szempontból, a magyar nemzeti érdekeknek megfelelő 
irányban oldani meg. Ezzel be volna fejezve mondanivalóm a 
kivándorlási ügy rendezését illetőleg, s csak azt teszem hozzá, 
hogy kanadai konzulátusunk egy van, míg Németországnak 
öt. Míg a mi konzulátusunk az ország elején, Montrealban 
van, addig a települők a North-West Territóriumokban, az 
osztrák-magyar konzulátustól 2300-tól 4400 kilométerre es-
nek. S még egy levélváltás onnan a szokásos uraság mellett 
négy hétig, tehát majdnem annyi ideig tart, mint Európából.

Csak 1899-ben 5000-en felül rutén jött Galíciából és 
Bukovinából. Jövőre a bevándorlás még nagyobb lesz, mert a 
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szegény ember helyzete odahaza mindinkább elviselhetetlen 
lesz. Itt pedig a települő minden segítség, támasz nélkül áll 
vezetés dolgában, míg a német konzulátusok a tőlük telhe-
tőt megteszik az új német települő tanácsára és felsegítésére. 
Egyesületek vannak, amelyek a bevándorlókat és azok ügyeit 
gondozzák.

A kanadai North-West területek rohamos fejlődése és 
a nagyszámú osztrák-magyar bevándorló szaporodása meg-
kívánja, hogy jelenlegi konzulátusunkon kívül az államban 
beljebb, Winnipegben létesíttessék egy konzuli állás, mely 
kivándorlóink segítségét tanáccsal, útmutatással – egyéb te-
endői közt – hivatva volna eszközölni. De ez bizonytalan, 
hogy meglesz-e.

(Közgazdasági és Közigazgatási Szemle, OSZK H 50.053  
vagy H,1902. év, 26. évf. 593–598.)
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Földet és kenyeret  
a magyar népnek

Előszó

Célom e munkával – annak címéhez hűen – az arra vo-
natkozással levő, egyebek közt azzal a legszorosabb összefüg-
gésben álló, kulturális és közgazdasági következményei mi-
att ma különösen nagy jelentőségű kivándorlási kérdést újra 
előtérbe hozni, melyet különben már 1897 őszén Kanadából 
írva vetettem fel először Magyarországon. 

Nemcsak ama kilátásokra mutat rá e könyv, amelyek a 
kivándorolni szándékozók előtt állnak a tengerentúli orszá-
gokban, de azokra a következményekre is utal, melyek a ki-
vándorlás meggondolatlansága, valamint gyakorlatilag okos 
irányú rendezésének hiánya miatt ezer és ezer honfitársunk 
lett áldozata a múltban, hanem programot is kíván nyújta-
ni; egyrészt a nemzet életerejét fogyasztó kivándorlás szüksé-
gességének a lehetőség határáig való csökkentésére, anélkül 
hogy a kivándorlást illető tárgyi javaslataim oly tendenciákat 
tartalmaznának, melyek nacionalista mezbe bújtatott osz-
tályérdekek védelmében akarnák a kivándorlásnak útját álla-
ni. Másrészt, amennyiben a kivándorlás szükségessége mégis 
fenn fog állani a jövőben, annak oly mederbe való irányítására 
törekszem, amely a kivándorlók számára az eddigi kivándor-
lási módnál határozottan biztosabb alapot helyez kilátásba a 
tisztességes megélhetés megtalálására, s emellett az anyaország 
erkölcsi és anyagi életével való kapcsolatának megtartására. 

Mindezekkel kapcsolatosan oly javaslatot kívánok előter-
jeszteni, amely már más országokban nagyszerű közgazdasági 
eredményt ért el az úgynevezett tőketranszformációra vonat-
kozólag. És egy másikat: az intelligencia, a tettvágytól duzza-
dó fiatal erő, a vállalkozási szellem és az ambícióval párosult 
megfelelő nagyságú tőke által elért eredmények több mint 
évszázados példáit illetőleg.
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Szerencsésnek fogom magam érezni, ha csak néhány 
családot is sikerül megmentenem a meggondolatlan kiván-
dorlással összefüggő csalódások, nélkülözések, szenvedések 
keservétől, idő-, munka-, pénzveszteségtől, esetleg erkölcsi, 
társadalmi süllyedéstől, mikről annyi és annyi példát láttam 
16 éven át a tengerentúli országokban. 

Mindenesetre nagyon üdvös volna, ha mindazok a té-
nyezők, kik az ország sorsának intézésében közreműködnek, 
nagyobb gondot fordítanának ezen ügyre a jövőben, mint az 
a múltban történt. 

A magyar sajtó becses közreműködése e mű megismerte-
tésével, eszméim támogatásával áldásos munkát végezhetne 
a közfigyelemnek e kérdésre való irányításával, mert ha min-
den egyes hírlap csak egy családot óvhat is meg a könnyel-
mű kivándorlás végzetes következményeitől, avagy mutathat 
utat-módot e mű által a hazájában megélhetését meg nem 
lelhető, szükségben, nélkülözésben, nyomorban szenvedve 
tengődő családnak a tisztes jólétben való megélhetésre, már 
ezzel is üdvös munkát végzett, több jót tett a magyarság ügyé-
nek, mint a nemzetgazdaságilag, társadalmilag kevésbé fon-
tos közleményekkel tehet. 

I. fejezet
A kivándorlás kísérlete. Mi vár az átlagkivándorlókra. A 

nagytőke mint kivándorló. A fizikai és szellemi munkások kilá-
tásai. Megjegyzések.

Az 1918-as októberi forradalom óta Magyarországban 
részben bekövetkezett, részben előttünk álló s bekövetkezen-
dő területi, politikai, társadalmi és földbirtokviszonyok vál-
tozása felidézte a kivándorlás kísértetét mind az ipari, mezei 
munkások, mind a kisiparosok, kisgazdák és a különböző 
társadalmi állású intelligens osztálybeliek közt az egész or-
szágban.

És méltán! Mert megelőzőleg soha nem volt Magyaror-
szágon a széjjelhúzó egyenetlenkedés, a helyzettel megbékül-
ni nem tudás és nem akarás, az osztály-, a nemzetiségi, vallási 
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és politikai gyűlölködés, a jövőtől való aggódás, az ilyen kö-
rülményekből menekülni való vágyás oly mérvű, oly általá-
nos, mint manapság.

Akit a kivándorlási eszme egyszer hatalmába kerített, az 
nagyon nehezen tud annak délibábszerű hatása alól szabadul-
ni. A képzelődéssel társult remény az, ami azt a szivárvány-
szerű, csábító, kísértésbe vivő képet megteremti; az a csalóka 
remény és képzelődés, ami annyi csalódásnak oka az életben, 
sok egyénnek meg a saját hazájában is, melynek körülménye-
it, viszonyait többé-kevésbé, de valamennyire mégis ismeri. 
Mennyivel több csalódásnak szülő oka lesz az oly országban, 
vagy a továbbvándorlás által oly országokban, melyeknek 
különféle viszonyairól és körülményeiről csak lexikonokból, 
más hiányos földrajzi adatokból vagy hangulatos útleírások-
ból, sőt regényekből vette információit az illető. Igen sokszor 
a bevándorlásra szoruló több tengerentúli országok kormá-
nyai által hivatalosan kiadott, az illető államokban élő s a 
bevándorlás haszna által érdekeltek által írt, a valóságnak meg 
nem felelő levelek, leírások, igazolványok, bizonylatok hamis 
adataival tarkázott, megtévesztő képekkel díszített, a fantázia 
által kiszínezett képeket ecsetelhet csak magának az ilyeneket 
olvasó, ki teljes jóhiszeműseggel, a hivatalosba vetett hitével, 
bizalmával nyújtja ki kezeit – naiv gyermekhez hasonlóan – 
ama csalóka kép után, hogy megragadja azt az elragadóan 
csábító szivárványt… És annál inkább megtévesztőbb, csábí-
tóbb az a kép, mentől színesebb, mentől többet ígér az adni, 
mentől inkább tud az hatni a kivándorlási eszme által még el 
nem fogult olvasó képzeletére is.

Valóságos szuggesztió, hipnotizálására való törekvés, te-
hát lélektani hatni akarás alapján voltak és vannak megszer-
kesztve ama kivándorlásra és az adott országba való beván-
dorlásra csábító röpiratok, hogy eredményesek lehessenek: az 
illető országnak mentől nagyobb számú bevándorlót szerez-
ni, mert hiszen ezekkel szaporodik meg az illető igen gyéren 
vagy alig lakott ország lakossága. Azok által fejlődik nagyobb 
arányúvá annak közgazdasági termelése. Hogy minő áron, ar-
ról sok kivándorolt beszélhetne, ha akarna, és ha az álszégyen 
vissza nem tartaná őket. 
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Arra a kérdésre: mi vár tulajdonképpen a kivándorlás 
szempontjából tekintetbe vehető országok mindegyikében a 
nagy vagy megfelelő tőke nélküli átlag kivándorlókra csak azt 
válaszolhatom: munka, munka és ismét munka. Washington 
György szavait idézem: „aki azt mondja, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokban munka nélkül lehet megélni: az hazu-
dik”. Ugyanez áll az amerikai kontinens többi országaira, va-
lamint Afrikára, Ausztráliára, Ázsiára is. 

Kivételt képez a terhes fizikai munka személyes teljesítése 
alól a megfelelő tőkével bíró egyén és a nagytőkés. Ilyenek 
azonban nem vándoroltak ki eddig Magyarországról. De ki-
vándoroltak és állandóan vándorolnak ki ilyenek Angliából, 
az Unióból, Ausztráliából, Belgiumból, Francia- és Német-
országból, Kanadából más országokba, melyekben valamely 
különleges üzletághoz kevesebb konkurencia nélküli, a nagy 
vagyonnak könnyebb és gyorsabb megszerzésére megfelelőbb, 
kiválóbb, több és kedvezőbb alkalmak kínálkoznak, mint az 
illető hazájában. Miután az ember a szokás rabja2, a legtöbb 
esetben nem a nagytőkés személyesen, hanem csak annak tő-
kéje vándorol idegenbe. Ideiglenes megbízatással bíró szakér-
tő üzleti ügynökét, vagy állandó szolgálatában álló, megfelelő 
készültséggel és gyakorlattal vállalkozások valamelyikébe kül-
di, hogy kellő biztonsággal befektesse, avagy egy ottani pénz-
csoporttal társuljon ezen célból. A nagytőkés szülőhazájában 
marad s vállalatának színhelyét sok esetben nem is látta vagy 
látja meg életében. Az egész földgömb körüli világkereskedel-
met is az idegenbe vándorló nagytőke bonyolítja le, amíg a 
nagytőkés kereskedők, hajó- és gyártulajdonosok békés nyu-
galomban élnek saját hazájukban. 

Amint a kaptárból a méhek messze elrepülnek, hogy az 
erdők-mezők virágain lelhető virágport és nektárt otthonuk-
ba hordva ott sejtté, mézzé feldolgozzák, úgy a többiek közt 
különösen az angol nagytőke az, amely a földgömb ezer és 
ezer pontjáról hordja a nyersanyagokat, terményeket, hogy 
azokat értékesítse s átváltoztatott pénzértékét – mint a méhek 
a mézet a kaptárban – felhalmozza hazájában. 

2    Der Mensch ist ein Gewohnheitstier… 
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A nagytőke volt minden időkben s ma is a legelső, legké-
szebb kivándorló az említett s több más birodalmakból, hogy 
nagy kanállal szedje le a tejzsírt, a földteke bármely pontján 
legyen az lelhető és bárminő alakban. Amihez a kis tőke nem 
férhet, vagy kislelkűségből, kicsinyeskedő irigykedésből és 
összeférhetetlenségből társulni nem képes, magának ugyan-
azon lehetőségeket, mint a nagytőke, megszerezni nem tud-
ja, vagy nem eléggé élelmes, nem eléggé vállalkozó szellemű, 
sem nem eléggé akaraterős, hanem kényelmes, gyenge, gyáva, 
puha, tudatlan, szűklátókörű, garasozó, s a természet kincse-
inek kiaknázása helyett a kicsinyeskedésekkel telt helyi uzso-
ráskodásokra szorítkozik csak, elnyomva, megbénítva ekként 
a legkisebb tőkécskéket saját országában, amelyeknek inkább 
lenne rendeltetése a helyi forgalom lebonyolítása.

Ami a nagy-, vagy a vállalkozással arányban álló tőkének 
eddig sikerült és a jövőben is sikerülni fog, az a kis vagy sem-
mi tőkével nem bíró kivándorlók milliói számára, egy-egy 
ritkaságszámba menő eset kivételével, amint a múltban elér-
hetetlen szivárvány volt, úgy a jövőben is az fog maradni. Ezt 
ne tévesszék szem elől, hanem véssék emlékezetükbe kivándorolni 
tervező magyar társaim.

A magasabb munkabér, olcsó, sőt ingyen földek által csá-
bított fizikai munkásokon kívül, nagyon kivételes esetektől 
eltekintve, az élet erkölcsi vagy anyagi hajótöröttei vándorol-
tak ki eddig Magyarországról. Ezek is már csak akkor, midőn 
pénz hiányában nem uralkodhattak helyzetükön, hanem a 
helyzet uralkodott őrajtuk. Midőn már nem állott módjuk-
ban életük hajóját irányítani, hanem a sors vihara hányta-ve-
tette azt – kormány nélkül. 

Ezután a megváltozott és szemmel láthatólag a legköze-
lebbi jövőben még radikálisabban megváltozandó viszonyok 
következtében a jövőben lesznek, illetve szándékoznak len-
ni másféle kivándorlók Magyarországról nagyobb számmal, 
úm. volt katonatisztek, gazdatisztek, bérlők, különféle fog-
lalkozású szellemi munkások pénz nélkül, vagy néhány ezer 
korona birtokában. Ezen jövőbeni kivándorolni tervezők 
mindegyikéhez is óhajtok szólani: Magyarország fizikai és 
szellemi munkásaihoz. 
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A fizikai munkás bárminemű foglalkozási ágban – fel-
tételezve, hogy mind szakmabeli munkájában, mind erköl-
csében kifogástalan egyén – nagy általánosságban szólva bár-
mely országban előbb-utóbb meglelheti megélhetését mint 
alkalmazott munkás. Hiszen a termelőmunka az a faktor, ami 
a tőke holtanyagát hasznossá, termékennyé teszi. Mozgatóru-
gója, lelke a világnak és az azon levő emberi életnek. A mun-
kára mint ilyen legfontosabb tényezőre szükség van az egész 
földtekén. A fizikai munkás, ha nem alkoholista, nem úr-
hatnám, nem költekező, hanem takarékoskodik keresetével, 
ahhoz mérten él és költ, s feltéve, hogy valaminemű szerencsét-
lenség nem sújtja, idővel önállósíthatja magát szakmájában, 
másnemű üzleti vállalatban, úgy is, mint gazdálkodó a saját 
birtokán. Ezek bármelyikében azonban még tovább kell dol-
goznia személyesen és családjával, hogy a megtakarított el ne 
fogyjon, s emellett családját, magát tisztes jólétben eltarthas-
sa. De a fizikai munkásokat sem várják semmiféle országban 
tárt karok a terített asztalokhoz. Hogy a munkanélküliséggel 
időt, pénzt ne veszítsen valaki nem szabad szorosan a szakma-
beli munkához ragaszkodni, a munkában válogatni, hanem 
el kell fogadni azt a munkanemet, aminő a pillanatban kínál-
kozik s odautazni – több ízben több száz, több ezer kilométer 
távolra –, ahol az megtalálható. Ezt mindenkor így kell tenni, 
ha a helyzet úgy kívánja.

Ami a kiskereskedőt illeti (ki félig fizikai, félig szellemi 
munkás kell hogy legyen a tengerentúlon), nagy általánosság-
ban értve, üzleti vállalkozási szellemre, s így kiskereskedőre is 
szükség van az egész világon. A kereskedő közvetíti az északi 
és déli sarköv prémjeitől kezdve egész az egyenlítői trópusok 
őserdőiben élő különböző fajú és színű vad vagy félvad em-
berek által kitermelt nyersanyagokon kívül a földteke összes 
országaiban előállított kézi- és gyáripar ezerféle árucikkeit, a 
gazdasági terményeket, élelmi és ruházati szükségleteket a vi-
lág összes termelői és fogyasztói között. Működési helyének 
üzletágai szerint való helyes megválasztás azonban megfelelő 
éleslátást, jó megfigyelő- és ítélőképességet kíván meg, mert 
a kereskedés, mint minden másnemű üzleti vállalkozás, a 
nyereség és veszteség, s így a kereskedő és családja egziszten-
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ciájának kockázatával van összekötve. Üzleti vállalkozásának 
eredményessége függ még a megfelelő kezdőtőkén kívül fő-
leg a helyi nyelvismerettől, a fogyasztóközönség igényeitől, a 
helyi viszonyoktól, körülményektől, a szokásoktól, az előzé-
kenységtől, udvariasságtól, készségtől, a néppel tapintatosan 
való bánástól és jó modortól; fontos továbbá a jó minőségű 
áru és mérték, becsületesség, lelkiismeretesség, alaposság a 
legkisebb részletekig; élelmesség, gondolkodni és számítani 
tudás, munkásság, szerénység, szorgalom, takarékosság, a túl 
nagy hitelek kerülése.

Az említettekével ellenkezőleg áll a helyzet a szellemi mun-
kások számára a tengerentúli országokban. Urakat, úrhatnám-
ságú, urizálni vágyó egyéneket kellő nagyságú tőke nélkül 
– magyar értelemben vett hivatalnokokat – sehol sem hasz-
nálhatnak ott, s hivatalra azon országok bármelyikében ne 
számítson senki Magyarországról3. Nemcsak a nyelvismeret 
hiányánál fogva, de mert az azokban született, iskolázott, 
mindkét nembeli szellemi munkásokból a kínálat minden 
egyes országban felülmúlja a keresletet a hivatalok összes 
ágazataiban. A családi, baráti összeköttetés, vagyis a protek-
ció azokban is épp olyan természetes szerepet játszik, mint 
hazánkban. És ezzel nagyon is számolni kell. Amint egy 
amerikai, ausztráliai bennszülött, iskolázott egyénnek: vajmi 
nehéz lenne, mint bevándoroltnak Magyarországon minden 
további nélkül hivatalhoz jutnia, épp olyan, sőt talán még 
nehezebb, lehetetlenebb a megfordított viszony. Kivételt ké-
peznek bizonyos határig a mérnökök, ha nyelvismerettel bír-
nak, ha dolgozni akarnak és tudnak angol-amerikai módon 
és idény szerint, aminő a gyár, bánya, a vállalkozó üzleti és 
üzemi szükséglete szerint, ideiglenesen, bizonytalan időre, 
havonkénti fizetéssel. Ha csökken az üzleti forgalom s ezzel a 
vállalkozási tevékenység lehetősége, több száz vagy ezer mun-
kást – köztük a felesleges mérnököt, az esethez mérten ezek 
többjét – elbocsájtja a gyár, bánya, vasúttársaság, építészeti 
vállalkozó, amíg a kereslet növekedésével a helyzet megja-
vul. Ily esetben a régebbi alkalmazottakat (old hands) tartják 
csak meg. Szükség esetén még ezekből is bocsájtanak el. Te-

3    Ha összeköttetésekkel bíró rokona, barátja nincs ott.
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hát a mérnökök sorsa – mint mindenki másé a tengerentúl 
– a konjunktúra szerinti bizonytalan időre való alkalmazás. 
Ezenkívül tekintetbe veendő az egyéni tehetség, képesség, hogy 
a világ nemzetközi munkapiacán miként állja meg helyét az 
illető egyén, a különböző nemzetiségű, képzettségű, gyakorlatú, 
sok esetben már világpróbált szakmabelivel szemben a létért való 
küzdelem nagy versenyében. Ezen utóbbi feltétel nemcsak a 
mindennemű szakmabeli szellemi munkások, a „voltak” ösz-
szességére vonatkozik, hanem a különböző foglalkozású fizi-
kai munkásokra is. 

Jogászok, orvosok, gyógyszerészek, vegyészek, tanárok, 
tanítók az illető ország előírása szerinti képesítéssel gyako-
rolhatják szakmájukat. Másképp nem. Lelkészek, ha nem is 
képesítettek, szabadon lelkipásztoroskodhatnak, feltéve, ha 
találnak vagy alakíthatnak tanaikat követő új egyházközös-
séget, melynek tagjai hajlandók őket anyagilag támogatni. A 
tengerentúl egy országban sincs lelki kényszer, hanem teljes 
vallásszabadság. Aki egy egyházközséghez csatlakozik, az hoz-
zájárul a lelkész fizetéséhez, aki nem csatlakozik, azt fizetésre 
kötelezni semmiféleképp nem lehet. Tanítók szerződése ren-
desen egy évi, protestáns lelkészeké egy vagy több évi időtar-
tamhoz kötött. De úgy ezek, mint a mindennemű hivatal-
nokok meg nem felelés esetén bármely órában elbocsáthatók 
a legkisebb kártérítés vagy végkielégítés nélkül. Viszont bár-
mely hivatalnok vagy lelkész bármikor elhagyhatja a helyét, 
ha az neki meg nem felel s a maga számára előnyösebbet talál.

Erdészekre nincs semmi szükség a tengerentúl sehol, 
mert inkább az erdők letarolása, kiirtása van ott folyamatban, 
mint ültetése. Kivételt képez e tekintetben az Unió, ahol már 
több év óta rendszeres erdősítést űznek, de ahol idő-, ener-
gia-, pénzpocsékolásnak tekintik a 4 elemi, 8 közép, 4 egyete-
mi, összesen 16 éven át való szajkó- és papagájszerű magolást, 
agygyötrést és idegrendszer-elgyengítést, hogy erdőt ültetni, 
ölfát kitermelni tanuljon meg valaki. Azt az amerikai, auszt-
ráliai stb. sokkal egyszerűbb és praktikusabb módon tanulja 
meg. Ami a különböző faféleségeknek a világpiac számára 
való feldolgozását és értékesítését – szóval a faipart – illeti, 
a magyarországi akadémikus főerdész, erdőmester tanácso-
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soknak előbb erdei munkásokká kellene ott lenniük, hogy 
azt akként elsajátítva munkafelügyelők, faipari telepvezetők 
lehessenek idővel a nagyvízen túl fekvő országok bármelyi-
kében található, különféle nem európai, de ezeknél sokkal 
értékesebb fanemeket magukban foglaló faipartelepeken. 

Gazdatiszti állás – magyar értelemben véve – nem létezik 
Európán kívül. Vannak ugyan más világrészen is nagy, sőt 
óriási kiterjedésű birtokok, mint többek közt, hogy a rövid-
ség kedvéért a legnagyobbakból említsek néhányat, például 
az amerikai kontinensen: 

Estancia San Julian (spanyol birtok) 120 000 ha4

Patagonian Sheep & Farming Company (angol) 191 000 ha
Banque d’Anvers (belga) 285 000 ha
Mecklenburg-Strelitz (német) 293 000 ha
Argentine Southern Lend Company (angol) 655 226 ha
Özv. Kingné asszonynak az Union Texas államában 

1 000 000 acres5 (1913 tavaszán kezdte parcellázni), Cortez 
Ferdinand örököseinek

Louis Terrazas tábornok6, Chihuáhua állam volt kor-
mányzója 1909-ben még ötmillió holdnyi uradalmával az 
akkori orosz cár után a világ második legnagyobb magán-
földbirtokosa.

A specializálódó tömegtermelés illusztrálására említem 
itt meg: Arkansas államban 1700 acres, kizárólag egy fajtát 
termelő őszibarack gyümölcsöst és W. Wirginia államban 
4500 acrenyi vegyes gyümölcsöst. Az 1852-ben Kossuth 
Lajossal Amerikába vándorolt Haraszthy Sándor két fiának 
3500 acrenyi szőlőtelepe Kaliforniában. Az igen száraz ég-
hajlatú Mendoza tartományban mesterséges vízelárasztással a 
40 000, 80 000, 120 000 hektolitert szüretelők közt a Giol 
és Gargantini cég 240 000 hektoliter mustot szüretelt egy év-
ben, 1913 előtt. Egy gazda, dán királyi vérből, 60 ezer méter-

4    Egy hektár = 10 000 □ méter = 1.73 kataszteri hold.
5    Egy acre = 1125 □ öl, régi magyar mértékben.
6    Esztergom megye 1123 □ km, Győr megye 1468 □ km, Hont megye 2513 
□ km, Bars megye 2673 □ km, Csanád megye 1618 □ km, Hajdú megye 
3352 □ km, Borsod megye 3428 □ km, Békés megye 3576 □ km.
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tonnát, hatszázezer métermázsa búzát csépelt saját birtokáról 
1913 előtt, egy évben. Némely estanciának, haciendának, 
mint az El Condor, több van 100 000 juhnál. Másnak, pél-
dául a Societé Fonciére du Paraguay-nak több mint 120 000 
marhája van. 

De az ilyen birtoktesteket kezelők − az angol nyelvű or-
szágokban a farm foreman (farm-előmunkás), farm manager 
(farmkezelő), a latin-amerikai (spanyol, portugál nyelvű) 
köztársaságokban az administrador − állása lényegesen kü-
lönbözik a magyarországi gazdatisztétől. Állásuk hónapos, 
cselédszerű, ideiglenes jellegű, állandóan bizonytalanságban 
lévő. Fizetésük a birtok arányához mérve alacsony. Guillermo 
Beckmann-nak Mexikóban saját tulajdonát képezett egy ösz-
szefüggő darabból álló 11 000 holdnyi Hacienda. A St. Jago 
nevű birtokát kezelő sógora, Pedro Lopez mint administrador 
alig élvezett több fizetést, mint atyám Szlavóniában egyik 
600 kat. hold bérgazdaságának szlavóniai majoros gazdája, 
60 koronát havonta s a szokásos konvenciót. Corrales del 
Piedras nevű, összefüggő birtoktestet képezett 62 000 hold-
nyi bérgazdaságán a másik sógorának, José Lopeznek ugyan-
annyi fizetése volt annak kezeléséért. 

Ha a latin-amerikai köztársaságokban vagy az angol 
gyarmatok valamelyikében hasonló díjazást, némely esetben 
ennek kétszeresét kapja fizetésül dollárban, vagy ugyanany-
nyi értéknek megfelelő más pénznemben, ezen összeg az 
ottani viszonyokhoz mérten annyi vásárlóértékkel bír, mint 
Magyarországon oly nagy összegű régi forint bírt annak ide-
jében. Több esetben még annyival sem, ahol az ipar még 
kezdetleges, s a jobb minőségű ruházati és más árucikkeket 
az Unióból vagy Európából viszik be magas vám vagy az al-
kalom kihasználásával, a helyi kereskedőknek a polgári ha-
szonnál jóval nagyobb szupervámja mellett. Több százezer 
holdnyi összefüggő birtoktestet alkotó területeken (a tulaj-
donos egyénisége szerint) az említetteknél valamivel jobban 
fizetett alkalmazottakat is lehet találni némely esetben. Mind 
az Unióban, mind az angol gyarmatokon a mérsékelt égöv-
ben fekvő, a fehérek tulajdonát képező gabonatermő gazda-
ságokat és nagy kiterjedésű jószágtenyészeteket (ranche) a 
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munkásból, csikósból, gulyásból (cowboy) lett farm foreman, 
farm manager kezeli, ki bármely pillanatban kész bárminemű 
gazdasági munka végét megfogni, a vad ménesből, gulyából 
pányvavetéssel (lasszó) állatokat kiszakítani, s együtt dolgozni 
hónapszámosaival, évi szegődményeseivel. Nemcsak a néhány 
százholdas farmernek kell ezt magának s családja minden tag-
jának megtenni, de oly birtokosok, mint a Thomas-fivérek 
Észak-Dakota államban, 14 000 holdnyi búzatermelő farm-
jukon, mások ennél tízszer, húszszorta nagyobb területű saját 
birtokaikon megteszik. Maga Theodore Roosevelt, az Unió volt 
köztársasági elnöke is számtalanszor megtette a Bad Lands-
ben fekvő ranche-án. Joseph Wilson, az Uniónak az 1900-as 
években volt földművelésügyi minisztere ilyen gyakorlati far-
mer volt minisztersége előtt. Mint miniszter, nem egy ízben, 
kabát nélkül, egy ingben, könyökökön felül gyűrt ingujjak-
kal dolgozott íróasztalánál, Washington D.C.7 városában.

Könnyen érthető tehát, hogy oly országokban, amelyek-
ben a földbirtokosok ekként gondolkodnak és cselekszenek, 
ott a magyar értelemben vett gazdatisztnek, a glaszékesztyűs, 
lehetetlen breechesekben járó segédtisztnek, a bármi áron ele-
gáns, előkelőnek lenni akaró intézőnek, grandseigneur tulaj-
donost darabosan, szögletesen, csiszolatlanul utánzó, pózoló 
uradalmi felügyelőnek, igazgatónak helye nem lehet, helye 
nincsen. Ezenkívül a termelési módszer, gazdasági üzem, ég-
hajlati különbségek, munkásviszonyok, de főleg a gondolko-
dásmód, életfelfogás és világnézet a magyarországitól annyira 
eltérők, több esetben azzal homlokegyenest ellenkezők, hogy 
majdnem minden tengerentúli országban többé-kevésé újra 
kellene tanulnia mindent egy magyarországi gazdatisztnek, 
hogy eredményesen gazdálkodhassék ott. Az amerikai és az 
angol pedig sokkal többre értékeli az időt és a pénzt, sokkal 
számítóbb, praktikusabb üzletember, semhogy humanitásból 
adjon egzisztenciát egy bevándorolt idegennek és olyannal 
kísérletezzék a saját maga kárára, miközben halvány fogalma 
sincs mindarról, amivel az ottani szülött iskolázott, abban 
felnőtt és gyakorolt egyén bír és tud, akit ennél fogva alapo-
sabban használhat fel és ki a maga előnyére.

7    D.C. = Dominion Capital (birodalmi főváros)
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A latin-amerikai köztársaságokban is a farmmunkásság 
vagy a vaqueroság, gauchoság (csikós-gulyás-cowboy) a kiin-
dulópontja az administrador-karriernek az ottani színesek 
birtokain. Nem úgy az ott született vagy bevándorolt fehér-
színűekén, kik csak fehérszínű kezelőket alkalmaznak ott is 
minden esetben. 

Az administrador a hazai majorgazda, intéző, igazgató, ál-
latorvos és szatócs vegyes munkakörét tölti be a legtöbb eset-
ben a színeseknek az egyes országokban lokálisan ranche-nak, 
haciendának, estanciának, fazendának nevezett birtokain. 
Rendelkezik a gazdasági munkálatokat, jószágállományokat 
illetőleg a központi és fiókgazdaságokban. Különböző élelmi 
és ruházati cikkekből álló konvenciót és a részes művelőknek 
(peones) ilyen előlegeket oszt ki. Vezeti az összes számadáso-
kat. Napokig van úton, a birtok kiterjedése szerint lóháton 
vagy négyes öszvérfogaton, a némely esetben óriási birtok-
test fiókmajorjait megtekinteni. Megszámlálni az ezrekből 
vagy tízezrekből álló gulyát, ménest, juh- és kecskenyájakat. 
Ezen szemleútjában patriarchális, familiáris vendégségben 
tölti az estéket az azokat őrző vaquerokkal, gauchokkal, ha 
biztos kíván abban lenni, hogy azok bizalmatlanságot ne 
szavazzanak ellene a haciendandonál (földbirtokos uraság) 
muyaristocratico (nagyon arisztokratikus) mivolta, vagy más 
oknál fogva, avagy hogy egy meghatározhatatlan helyről 
eldördült lövés véget ne vessen a muy unsimpatico (nagyon 
ellenszenves) működésének örökre. Visszaérkezve a némely 
esetben egy-egy kisebb vagy középnagyságú magyar várme-
gyéhez hasonló kiterjedésű, összefüggő birtoktestet képező 
uradalom felügyelői útjáról: kékítőt, lőport, rőföskelmét, 
fehérítőt, pirosítót, szappant, sót, forgópisztolyt, szájhar-
monikát, üveggyöngyöt, illatszert, orvosságot, agnardientét, 
fegyvertöltényeket, fahéjat stb. árul és mér ki a latifundium-
nak némely esetben erős magas fallal körülkerített, várszerű 
központi gazdaságának (különösen Mexikóban gyakoriak az 
ilyenek) szatócsüzletében. 

Nincs szabály kivétel nélkül, mind a színesek, mind a fe-
hérek birtokain: ezen állásokra a tulajdonos, vagy részvény-
társaságoknál az igazgatósági tagok valamelyikének egy-egy 
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elszegényedett rokona, volt iskolatársa, avagy barátja nyer 
alkalmazást. Újabban az ottani földműves iskolák, gazdasági 
kollégiumok okleveles egyénei kezdik mindinkább az ilyen 
nagyobb birtoktestek kezelését lassacskán kezükbe venni.

A különböző nemzetiségű európai s más világrészbeli fe-
hér színű nagytőkések szubtrópusi ültetvényein mindenhol 
megfelelő készültséggel, gyakorlattal bíró intelligens fehér 
kezelők alkalmaztatnak az ültetvény létesítésére, szakszerű 
kezelésére, akik cirka 20 000–30 000 korona évi fizetésükön 
kívül (1914 előtti értékben) a nagy nyereséggel járó vállalat 
évi jövedelméből még magas %-os osztalékokat élveznek. Ez 
természetes és könnyen érthető. Több százezer, illetve millió 
dollár, sterling vagy másnemű pénzeket bíznak rá korlátlan 
teljhatalommal (plenipotentia), hogy azt a földbe fektesse 
és abból évente százezreket, milliókat hajtasson, növeljen, 
termeljen ki idővel. Az ilyen ültetvény létesítőjétől, kezelő-
jétől függ a siker abban a minden képzeletet felülmúló, éden 
bujaságú és szépségű, álomországhoz hasonló, de a legtöbb 
esetben sárgalázas, mindent gyorsan bomlasztó, elemésztő 
éghajlatú trópusban, ahol egy fertőzött szúnyogocska csí-
pésétől 8–10 nap múlva már az örök paradicsomban lehet 
az ilyen ültetvénykezelő, kinek személyében annyi remény, 
bizalom összpontosult, ki oly halálmegvetéssel párosult lel-
kes ambícióval kezdte meg sokat ígérő munkásságát. Es ilyen 
eshetőségnek az esztendő minden órájában ki van téve. Ha 
ő elmúl, jő utána – pénzért – egy másik, harmadik stb.; ha a 
sors úgy hozza magával, az ültetvény évek múlva felnő, kifej-
lődik a maga teljességében s ontja magából neme és nagysága 
szerint évente a százezreket, milliókat peso, dollár vagy más-
nemű pénzekben az Európa, Amerika vagy más világrészek 
valamelyikének egészséges vidékein fürdőző, üdülő, sportoló, 
mulatozó – szóval a világ javát, örömeit, gyönyöreit élvező 
– nagytőkések számára. A volt ültetvénykezelők sírjai fölött 
pedig zümmögnek a magukkal halált hordozó fehérsávos kis 
szúnyogok, az Anopheles-moszkitók. Majd a verőfényes nap 
melegében sütkérezik rajtuk egy-egy gyönyörűen színezett 
Boa imperator, Boa constrictor vagy másféle kígyó. Még éjjel 
sincs sokszor nyugalma a sírhantjuknak, szuszogva, röfögve 



60

mászik át vagy pihen meg azok egyikén-másikán egy-egy ali-
gátor, vagy másnemű ragadozó állat.

Ezekből látható, hogy gazdatisztnek se készüljön senki a 
tengerentúlra.

Tehát a tőkenélküli, átlag kivándorlószámba menő ma-
gyar szellemi munkásokra sem vár a tengerentúli országok-
ban más, mint a nehéz fizikai munka. Éspedig: vagy mint 
alkalmazott munkás, vagy mint önálló farmer dolgozhat. 

Mint alkalmazott napszámos, szakmunkás kaphat mun-
kát a szén-; arany-, ezüst-, érc- stb. bányákban; a vasúti pálya-
testek javításánál, új vasútvonalak, hidak, házak építésénél; 
öntöző városi víz- és levezető-csatornák, árkok pincék ásá-
sánál; erdőirtás, ölfa, vasúti talpfák készítésénél; fűrészmal-
mokban, faúsztatásnál, kőfejtőkben, ércolvasztókban, koksz-
égetésnél; lisztmalmokban, különféle gyárakban, a képzetlen 
kezet igénylő nehéz robotmunkánál; mint pincér-, tányér-, 
kesztyűmosó, mint felíró; egy évi szegődményes munkás na-
gyobb kiterjedésű gabonatermelő farmokon, jószágtenyész-
tésnél, nagy gyümölcsösökben vagy másnemű munkáknál, 
avagy valamely iparágat elsajátítva idővel az ipari munkában.

Mind a fizikai, mind a szellemi munkást, ha napi fizeté-
se értékét túlhaladó hasznot nem tud termelni munkaadó-
jának, elbocsátják azonnal, amint munkatermelése fizetésé-
vel egyenlő csupán, vagy még azon alul marad! Sehol nem 
alkalmaznak munkást fizetéssel azért, hogy az megélhetését 
megtalálja, csak fizetés nélkül, ha az illető munkája csak any-
nyit ér. Hogy pedig az alkalmazott a napi fizetése értékén 
felüli megfelelő nyereséget, profitot, hasznot termelhessen 
munkaadójának, nagyobb erőfeszítéssel, gondolkodással, 
körültekintéssel járó fokozottabb termelő munkát kell az al-
kalmazottnak naponként, egész éven át kifejteni, mint ha-
zájában. Ha tekintetbe vesszük, hogy a nehéz fizikai mun-
kát soha nem teljesített szellemi munkások, a ,,voltak” has-, 
mell-, nyak-, hát-karizmai nem oly fejlettek, szervezetük a 
külső behatások ellen nem oly edzetten ellenálló, mint a 
gyermekkora óta állandóan fizikai munka teljesítésében 
felnőtteké, világos lehet előttünk az, hogy a magyar fizikai 
munkásokkal sem versenyezhetnek eredményesen a fizikai 
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munkának hazájukban szokásos módja szerint való teljesítése 
által való megélhetés megszerzésében, nemhogy a fokozot-
tabb erőművi termelésben. Hisz még a magyarországi fizi-
kai munkások szervezete is megsínyli az amerikai forszíro-
zottabb, gyorsabb és nagyobb erőkifejtéssel járó fokozottabb 
munkatermelést, akik idő előtt megöregszenek, kidolgozzák 
magukat. Sokja azoknak ideggyenge, idegkimerült vagy ve-
sebajos lesz idővel. Miként győzze eredményesen a magyar 
szellemi munkás tehát a hazájabelinél nagyobb és gyorsabb 
erőkifejtéssel járó, fokozottabb munkatermelésben a versenyt 
az abban nőtt, azt megszokott tengerentúli munkásokkal? 
Ritka kivétellel sehogy sem, mert a szervezete előbb-utóbb, 
de biztosan felmondja a szolgálatot. Azért a szellemi mun-
kásokból lett fizikai munkások helyzete a legkeservesebb és a 
legsajnálatraméltóbb, tengerentúli országokban. Ezenkívül a 
becsületesen megszolgált munkabérnek különböző ürügyek, 
kifogások általi levonása kedvelt tulajdonsága a farmereknek, 
vasúti és másnemű előmunkásoknak, munkafelügyelőknek, 
akik ekként csipegetnek maguknak mellékjövedelmet, vagy 
megegyezés szerinti protekcionális alkalmazási díjat szednek 
havonta a munkásoktól ott, ahol azt tehetik, megnehezítve 
ekként a munkás helyzetét8. Az átlag amerikai erkölcsi alap-
pal nem bír. Nála a cél szentesíti az eszközt az ,,allmighty 
dollar”, a mindenható dollár nevében. Az amerikai tanácsa 
fia számára: igyekezzél pénzt csinálni, ha lehet tisztességesen, 
ha úgy nem lehet, hát akként, ahogy lehet, de pénzt csinálj 
mindenáron, módon, minden körülmények közt. Az ame-
rikai nem szolgálja, nem szerzi, nem takarítja, ő csinálja a 
pénzt (to make money), körmönfont ravaszsága, élelmessége, 
akaratereje (his smartness) által, ha csak a legkisebb lehető-
ség kínálkozik neki arra, a tisztesség, becsület, lelkiismeret 
legparányibb nyoma nélkül. Bámulatos az a leleményesség, 
amellyel – képletesen szólva – még a kőből is vizet tud facsar-
ni ilyeténképpen.

A tengerentúl élő más nemzetiségű egyéneknél is megta-
lálhatók az ilyen pénzszerzési eljárások bizonyos mértékben, 

8    Még rosszabb ennél, ha a feleségnek vagy leánynak kell a munkát 
megvásárolni (to buy the work).
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a magyarok közül azoknál9, akik az említett szellem elsajátítá-
sához inklinálnak, bár durvább, nyersebb alakban, formában, 
módon. A legrosszabbak e tekintetben az európai kivándorol-
takból némileg megvagyonosodottak, kiknél a tengerentúlon 
éppúgy, mint szülőhazájukban is teljes nincstelenségből vala-
minemű tulajdonhoz (kérdés: minő úton-módon) jutottak, 
náluk éhesebb, kapzsibb, kizsákmányolóbb munkaadó nem 
lelhető sehol sem.10 Az irigységet, kárörömöt, kicsinyeske-
dést, szűkkeblűséget, lenézést, kíméletlenséget, durvaságot, 
nyerseséget, zsarnokoskodást, a munkás verejtékes bőrén való 
garasozást, zsarolást, potyázást látta, tapasztalta csak mint 
munkás régi hazájában, s amint munkaadói helyzetbe jut, a 
látott, átélt példát gyakorolja a világ bármely pontján élve, 
gazdagodni kívánva gyorsan, amely célja elérésére szűk látó-
körénél fogva nem lát, sem tud más utat-módot. Azért s több 
más itt fel nem sorolható okok miatt igen óvatosnak kell len-
ni s őrizkedni az úgynevezett honfitársaktól a tengerentúlon, 
kiknek annyira örül a zöld, még tapasztalatlan kivándorló, ha 
az Újvilágban partra szállva ilyenekkel találkozik.

Úgy az eddig említettek, mint a szolgálatban való lekö-
töttség érzete, a nincstelenség örömtelensége, a bizonytalan 
lét vigasztalansága, az otthonnélküliség vándorvilága, a jövő-
től való aggodalom arra ösztönzi a hazájába többé bármi ok-
ból vissza nem vándorló, de magával, sorsával, jövőjével törő-
dő, gondolkodó egyént, hogy amint az rá nézve lehetővé lesz, 
önállósítja magát a bizonytalan pénzkeresettől, s az ezzel járó 
kellemetlenségektől. Ezt némelyik mint mészáros, hentes, 
szatócs, szállodás, étkezdés, italkimérő, gyümölcs-, fa-, szén-, 
takarmány- stb. kereskedő, fuvaros, önálló iparos teszi meg. 
Sokan a magyar ember természetének, hajlamának legmeg-
felelőbb módon földbirtokra vonulnak vissza farmerkedni, 
amit annak idejében mind az Unióban, mind a Kanadában 
levő 160 holdas ingyen homesteadek révén igen könnyen 
megtehetett minden 18. életévét betöltött férfi vagy 18 éven 
aluli gyermekkel bíró özvegy nő, hogy ott találjon állandó 
nyugodt otthont és biztos, bőséges megélhetést. Mint farmer, 

  9    Miután azok mindannyian nélkülözik az amerikai „smart”-ságát.
10    Olyan példák láthatók a magyarországi falvakban s városokban is.
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önálló és független a saját földbirtokán, házában, ahol nem 
zaklatja-zsarolja senki. Akkor ébred, kel és nyugszik, akként 
dolgozik s pihen napi munkája közt, amikor s amint az neki 
tetszik. Akaratának, idejének – az időjárásoktól eltekintve – 
szabad ura. Munkanélküliség soha nem hozhat reá szükséget, 
nélkülözést, mert egész éven át annyi a tennivalója, hogy alig 
győzi azt elvégezni. Biztos megélhetést talál és bőségeset, s 
okkal-móddal idővel a szó szoros értelmében vagyoni gya-
rapodást, ha szorgalmasan dolgozik egész családjával, józan 
életet él, takarékoskodik, hiteltől óvakodik. Hisz jószágállo-
mánya évről évre szaporodik. Földjének értéke növekszik az 
idő haladtával a bankba helyezett tőkéhez hasonlóan: kama-
tos kamattal, s annál nagyobb biztonságban.11

Azonban a tengerentúli mérsékelt égövi ország, tarto-
mány, sőt járás, kerület helyi talaj, éghajlati, művelési, értéke-
sítési és más viszonyait, körülményeit előbb meg kell ismer-
nie, szoknia, azokhoz alkalmazkodni kell megtanulni, mert 
nemcsak ezek mindegyike nagyon eltérő a magyarországitól, 
de az összes kéziszerszámok, gazdasági eszközök, gépek, az 
összes gazdasági állatfajták, a talaj művelése is. Semmi nem 
az, mint hazájában. Legkevésbé pedig a gondolkodásmód és 
az életfelfogás, a világnézet, amik sok esetben homlokegye-
nest ellenkezők a magyarral. 

Még nagyobb az eltérés a szubtrópus és igazi trópusi ég-
övek alatti gazdálkodásnál levő viszonyok és körülmények-
ben oly műveleti növények, cserjék, fák termelésével, mint a 
lapályi és hegyi rizs, édes burgonya, tapióka (maniok, szágó), 
ananász, pita, yuca, cukornád, banán, gyapot, vanília, bors, 
szerecsendió, szegfűszeg, kávé, yerba-mate, guayule, narancs, 
citrom, kakaó, kámforfa, chinafa, kókuszdió, gumifák, euka-
liptusz, ausztráliai sárga akác és még több más, amelyeknek 
eddig legfeljebb hírét hallotta az ilyen éghajlat alá települni 
tervező, vagy talán még azt sem, nemhogy szakszerűleg és 
hasznosan tudná azokat termelni.

11    A földbirtokot sem megégetni, ellopni nem lehet, sem értékét annyira el 
nem veszítheti semminemű valutaváltozásokkal, mint a pénz. Mindezek 
mellett bárminemű körülmények közt az önálló független megélhetést 
adja meg. Azért vissza az egész földgömb népeit tápláló anyaföldhöz!
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Hogy ily viszonyok közt élve és gazdálkodva, tudatlansá-
gában éjféli koromsötétségben tapogatózik az új ültetvényes, 
az természetes. Valamint az is, hogy tájékozatlanságában 
mindent rosszul csinálva, az idő, munka, pénz hármas vesz-
tesége elkerülhetetlen rá nézve, s már nagy vagyonok vesztek 
el ilyképpen, amiről többek közt egy magyar ismerősömnek 
cirka 4000 holdnyi ültetvényén is volt alkalmam meggyő-
ződni, ott élve 5 hétig az ő meghívására, azt felülvizsgálni. 
Ültetvénye mintegy 70–100 méter magasságban feküdt a 
tengerszint fölött a Rio Tonto (bolondos folyó) völgyében, 
ahol ananász, banán, kakaófa, vanília s más forró égövi növé-
nyek, cserjék, fák vadon tenyésztek teljes bujaságban. Tehát 
a természetes feltételek szemmel láthatólag, kézzelfoghatólag 
megvoltak egy igazi, minden tekintetben tökéletes trópusi 
ültetvény létesítéséhez. De a tulajdonos, volt magyar kato-
natiszt lévén, tájékozatlanul létesítette ültetvényét, amelyet 
gyökerestől ki kellett volna irtani s újból helyesen telepíteni, 
felültetni, hogy jövedelmezővé válhasson az idővel. Amit ha 
kezdetben egy lelkiismeretes szakember alkalmazásával meg-
tesz, rengeteg értéket teremthetett volna magénak. A magyar 
önhittség, gondolkodásmód és életfelfogás miatt azonban elveszt-
tette vele egész vagyonát, ezenkívül 9 évet életéből, s csak 
tapasztalatokban lett gazdagabb.

Magyar földmíveseink közül ismertem kettőt és egy ipa-
rost Kanada északnyugati búzatermelő területein, akik egyen-
ként húszezer és több korona készpénzzel telepedtek meg, de 
1–2 év múlva nemcsak kicsúszott kezükből a pénz, hanem 
nyakig álltak adósságban a téves, ferde kezdet – a magyar 
gondolkodás és életfelfogás miatt. Személyes közbenjárásom 
által sikerült pénzügyi helyzetüket annyira rendezni, hogy 
nemcsak az ingyen 160 holdas homesteadek, de az egyiknek 
(Mile Ferenc Jász-Nagykun-Szolnok megyéből) törlesztésre 
vásárolt magánjáró cséplőgarnitúrája továbbra is birtokuk-
ban maradhatott az angolul írni-olvasni nem tudó, földéhes, 
hirtelenül gazdagodni vágyó, jóhiszemű magyaroknak. 

Magyar gondolkodásmóddal, életfelfogással, világnézettel 
csak Magyarországon lehet élni, de a legtöbb esetben ott sem 
lehet már boldogulni. A magyar előítélet, büszkeség, kevély-
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ség, önhittség, magával elteltség, becs- és dicsvágy, dac, dölyf, 
gőg, felfuvalkodottság, pöffeszkedés, úrhatnámság, nagyzás, 
látszatnak való élés a rövidebbet húzza mindenkor a hidegen 
latolgató józan gondolkodás logikus praktikájával szemben, 
amiről számtalanszor meggyőződhet mindenki hazájában.

Amint Magyarország határát átlépi valaki, megkezdődik 
a helyi viszonyokhoz, körülményekhez, szokásokhoz alkal-
mazkodni tudás problémája, Európa bármely országában, 
amelyben utazni, vagy hosszabb ideig óhajt élni az illető 
egyén. Bármely tengerentúli országban élve, azok mind-
egyikében még nagyobb különbözőségekkel fog találkozni 
az illető, mint Európa országaiban. Teljesen le kell ráznia 
még a magyar port is cipőjéről s valamint a kígyó tavasszal 
régi bőrét levetve, teljesen új bőrt ölt magára, úgy le kell 
vetkőznie magáról a magyar gondolkodásmódot, életfelfogást, 
világnézetet és újat sajátítani el, ha – képletesen szólva – a 
víz felszínén akarja magát tartani az oda bevándorolt, nem 
is szólva az anyagi boldogulásról, vagy a gyors meggazda-
godás álmáról. És ez az átváltozás, amely egyéniség szerint 
több-kevesebb időt, a legkedvezőbb esetet véve, feltétlenül 
éveket vesz igénybe. A legtöbb felnőtt vagy meglett ember 
nem képes többé ezen teljes lelki átalakulásra. Mert bármily 
erős elhatározással és akaraterővel óhajtja is azt elérni, sőt 
midőn már azt hiszi, hogy el is érte, mikor cselekvésre kerül 
a sor, a cselekvés pillanatában erőt vesz rajta az a megha-
tározhatatlan valami, a magyar gondolkodásmód, életfelfogás, 
világnézet, amelyet gyermekkora óta lelkébe plántáltak és 
vele együtt nőtt, mint a hit, a vallás fogalma, és ismét csak 
magyarosan cselekszik ott az idegenben is, a legtöbb esetben 
a saját kárára. 

Az első legsürgősebb tennivalója a bevándorlónak a meg-
élhetése megszerzésén kívül az illető ország nyelvét elsajátíta-
ni, hogy hírlapokat, könyveket olvasva, tájékozást szerezhes-
sen magának az ott uralkodó különféle viszonyokról, körül-
ményekről és azokhoz alkalmazkodva mielőbb teljesen beleélje 
magát az illető országban honos viszonyokba, körülményekbe, 
szokásokba, gondolkodásmódba, életfelfogásba. Az abécén kell 
kezdenie, s mindent újból tanulnia. Ha tovább vándorol, 
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azt ismételnie kell többé-kevésbé minden új országban. Ez 
az alkalmazkodni tudás mestersége. Az élethez kell alkalmaz-
kodni, mert az élet, a világ nem alkalmazkodik senkihez. Aki 
nem hajlik, az törik. Alkalmazkodás nélkül rendkívül meg-
nehezíti saját helyzetét a jövevény, lehetetlenné teszi saját 
magát, s megélhetését is alig szerezheti meg, mert az örökös 
helycsere miatt, vagy ideje legnagyobb részének elvesztege-
tésével állandó munkanélküliség lesz az osztályrésze, aminek 
következtében nyomorba sodorja önmagát.

Jóhiszeműség, hiszékenység, jóakarat, ábrándozás, kép-
zelődés, naivitás, könnyelműség, felületesség, meggondolat-
lanság, szintén mind megannyi jellegzetes magyar tulajdon-
ság, amelyek miatt egy nagyobb folyót sem lehet átúszni, 
nemhogy a Balatont szélességében. Hogy egyik partjáról a 
másikra érhessen az arra vállalkozó egyén, az úszni tudáson, 
testi erőn és tréningen kívül bizonyos rátermettség is szük-
séges ahhoz, másképp partot nem érhet az. Így van a kiván-
dorló hullámzó, többször viharos életének nagy vizével is. 
Némelyek mehetnek a világ bármely részébe, nem fognak 
boldogulni sehol sem. Amint a halál ellen nincs orvosság, 
a könnyűszerrel való és gyors meggazdagodás elérésére sem 
találtak ki eddig univerzális útmódot bárki számára, aki azt 
óhajtaná. Ezt is jegyezzék meg jól maguknak a kivándorolni 
óhajtó magyarok!

II. fejezet
Miért vándoroljon ki a szellemi munkás? Munka itthon is 

található. Az intelligens farmerosztály kialakulása. A B.B.-féle 
földbirtokjavaslatok. A mai földbirtokeloszlás mint kivándorlási 
ok. Termelésünk elmaradottsága. A nagybirtokrendszer hátrá-
nya. A kisbirtokrendszer előnye. Termelőszövetkezetek alakítása. 
Tőketranszformáció.  A tőkésítés példái. A földárak emelkedése. 
A nagytőkés mint külföldi birtokos. Felhívás és intelem a nagy-
birtokosokhoz. A tőketranszformáció finanszírozása. Anglia pél-
dája. A munka eddigi lenézése. A munka jövőbeni megbecsülése. 
Megjegyzések.
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Miután a kivándorolni szándékozó átlag kivándorló-
számba menő szellemi munkásokra, a ,,voltakra” egyes rit-
kaságnak mondható véletlen szerencse kivételes eseteitől 
eltekintve a tengerentúli országokban nem vár más, csak a 
nehéz fizikai munka, önmagától alakul ki a kérdés: miért ván-
doroljanak azok idegenbe? Hisz a fizikai munkát ezek meg-
találhatnák hazájukban is, az általuk ismert és megszokott 
viszonyok közt, a maguk gazdaságában, saját otthonukban, 
mint magyar farmerek, s ehhez mérten hasonlíthatatlanul 
biztosabb kezdőalapot, létet és jövőt, mint az éghajlatában, 
mindennemű más viszonyaiban és körülményeiben a hazai-
tól nagyon eltérő, sőt több esetben azzal homlokegyenest el-
lenkező ismeretlen idegenben a legtöbb esetben találhatnak. 
Földből, az igaz, szerezhetnek nagyobb területeket a tenge-
rentúli országokban, a hazai árakhoz viszonyítva igen olcsó 
vételárért, mert hiszen ott ma még lehet vásárolni földbir-
tokot öröktulajdonul holdanként annyi vagy olcsóbb vétel-
árért, mint amennyit Magyarországban egy hold adójában fi-
zetnek évente, sőt több országokban ingyen is kapható az. De 
a földet megenni, azzal ruházkodni, gyermekeket iskoláztatni 
nem lehet. Hiába ott a nagyobb területű föld, nincs meg a 
kellő nagyságú üzemi tőke, amely azt jövedelmezővé tenné a 
terhes fizikai munka teljes elkerülésével. De még a megfelelő 
üzemi tőke birtokában is kénytelen a 160–320 holdas átlag-
farmer a hazai úri életmódról lemondva földjét saját maga 
művelni, ami mellett még mindig nehéz fizikai munkát kell 
teljesítenie családja minden egyes tagjának, egész éven át. Ezt 
megtehetné hazájában is, mint magyar farmer, ha ehhez neki 
alkalom adatnék.

Az intelligens magyar farmerosztály mielőbbi kialakulása 
egy igen kívánatos, mondhatni eszményi állapot lenne Ma-
gyarországon. 1907 őszén, Mexikóból írva szorgalmaztam 
már e kérdést a Köztelekben Amerikai tanulmányút címmel 
megjelent két hosszú cikkemmel. A Károlyi-kormány volt 
földművelésügyi minisztere, Buza Barna földbirtokjavaslata 
is ezt célozta némi mértékben. Ezen javaslat keresztülvihe-
tősége ellen a közép- és nagybirtokos érdekeltség a legkülön-
félébb érveket halmozta fel annak idején és érvel ma is a kö-
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zép- és nagybirtok parcellázása ellen nézetem szerint tévesen 
felfogott egyéni érdekeltségükből kifolyólag.

Állították, hogy egy 10 kat. holdnyi szántóföld parcellán 
egy szellemi munkáscsalád a nagyobb városok közvetlen kö-
zelében – egyes esetek kivételével — nem élhet meg a magyar 
adók mellett, sem felesleget nem termelhetne eladásra. Ha 
pedig az említett tervezet szerint ily területű parcellákra osz-
tanák fel Magyarország összes, művelés alá vehető területét, s 
minden ilyen parcellán gazdálkodó az egész országban kony-
hakertészetet, mag-, gyógynövény, gyümölcstermelést űzne 
is kombinálva mint legjövedelmezőbb üzemágakat, néhány 
év múlva olyan árhanyatlás, jövedelem-csökkenés állna be e 
téren a megfelelő piac és fogyasztóközönség hiányában, hogy 
csődbe juttatná az illető családokat, a mezei gazdálkodással 
nem foglalkozó városi lakosságnak pedig nem jutna elegendő 
liszt, hús, zsír a megélhetésre. 

Érvül hozták fel továbbá, hogy a 10 kat. holdon, főleg 
gabonatermelési irányzat mellett, a jószágtenyésztési ág, a 
hústermelés szenvedne nagymértékben, minek következté-
ben trágya hiányában idővel csökkenne a termőföld átlag-
hozama, s az őstermelő saját szükségletének fedezésén kívül 
nem juttathatná a szükségelt húst, szalonnát, zsírt a városi 
fogyasztók számára. Ellenkező esetben: főleg jószágtenyész-
tési irányzat mellett, a rosszabbul termő években, még saját 
maga is gabonahiányban szenvedne a termelő, nemhogy az 
őstermeléssel nem foglalkozóknak szállítana terméséből ga-
bonafelesleget.

Érveltek ezen kívül azzal is, hogy a közjó érdekében 
való magnemesítés, magtermelés, valamint a fajtiszta apa- és 
anyaállatok tenyésztése csakis nagyobb földterületeken űzhe-
tő kellőképpen. 

Ellenvetéseiket végül azzal tetőzték be, hogy úgysem vi-
hető keresztül az említett, tervezett földbirtokreform-javaslat, 
mert az országnak nincs annyi földje, hogy minden családnak 
juthatna belőle 10 kat. hold. Minden indokot összefoglalva, 
tehát legjobb úgy, mint eddig volt, a régi mongol maradiság 
jegyében: a közép- és nagybirtokokat nem parcellázni.

Erről a közgazdasági kérdésről külön könyvet lehetne írni, 
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annyi kézzelfogható bizonyíték áll rendelkezésre a közép- és 
nagybirtokos-érdekeltségnek, meggyőződésem szerint, téve-
sen felfogott egyéni érdekből eredő állításainak megvilágítá-
sára, megcáfolására, érveiknek halomra döntésére.

E művemben nem foglalkozhatok behatóbban e kérdés-
sel, csak annyiban, amennyiben a földbirtokreform a kiván-
dorlás tárgyi okaival szorosan összefügg, mert a földbirtok 
aránytalan megoszlása, a földszükséglet, az úgynevezett földéh-
ség egyik fő oka volt eddig a kivándorlásnak, s a földtulajdon 
arányosabb megoszlása ezáltal ezernyi és ezernyi családnak le-
hetne a jövőben otthont adni az országban s megtartani azokat 
ekként a nemzet, az állam számára.

E szempontból vizsgáljuk meg az egyénileg érdekeltek 
földbirtok-parcellázás ellen kifogásait. Röviden, amennyi-
re ezt e mű kerete megengedi, s fő tárgyam tárgyilagossága 
megkívánja. 

Nézzük tehát a régi, nagyobb Magyarország földbirtok-
megoszlását és mezőgazdasági termelését a közép- és nagybir-
tok uralma, vezetése alatt a jelenig.

A régi Magyarországon a birtokmegoszlás ilyen volt: 

Család Birtokos Kat. hold
Egy családra 

átlag jut. 
kat. hold

1 945 Nagy 12 891 337 6 628
16 406 Közép 5 880 965 35 846

1 078 069 Kis 18 977 796 1 768
1 353 875 Törpe 2 538 832 187

Tehát egy törpebirtokos családra nem jutott két kat. hold 
sem.

Kérdem: miként élt ezen több mint harmadfél millió tör-
pebirtokos család Magyarországon a világháború előtt, csa-
ládonként az egy és háromnegyed kat. holdnál csak néhány 
négyzetöllel nagyobb földterületből, ha 10 kat. holdból nem 
élhet meg s felesleget nem termelhetne eladásra egy család.
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A mai Magyarországon a birtok mai megoszlása szerint, 
a kis- és középbirtokosokról nem is szólva, 870 nagybirtokos 
család 2 768 000 kat. hold fölött rendelkezik, vagyis 3182 
kat. hold esik egy családra átlagban. A megmaradt 428 000 
törpebirtokosnak összesen és együttvéve még egyharmada 
sem jut a szántóföldekből, mint amennyi van ama 870 család 
birtokában, vagyis nem jut még két kat. hold sem átlagban 
egy törpebirtokos családra.

Kérdem: miként él meg a mai adók mellett és drágaságban 
ama 428 000 törpebirtokos családonként alig egy és háromne-
gyed holdból, ha tíz kat. holdból nem lehetne megélni, eladásra 
való fölösleget termelni egy családnak.

S ki volt, vagy ki lenne oly botor Magyarországon azt 
kívánni, hogy az ország összes művelés alá vehető területén 
konyhakertészet, mag-, gyógynövény- és gyümölcstermelés 
űzessék, habár kellő korlátok között mindezeknek nagy jö-
vője van ott.

Azzal is tisztában van mindenki, hogy 10 kat. holdat sem 
kíván megélhetésre az ország minden egyes családja, sőt ez-
rekre rúg azon családok száma, akik azt, mint megélhetési 
forrást, el sem fogadnák.

Ha pedig tekintetbe vesszük a tényt, hogy Európa talán 
az egész világ legfinomabb hússertés fajtáját – a yorkshire-t – 
nem több ezernyi holdas uradalomban, nem is több száz hol-
das gazdaságon tenyésztették ki állandó jelleggel bíró fajtiszta 
tenyészállattá a mai ,,standard”-jára, hanem egy házi udvar 
szűkös helyecskéjén, és hozzá nem is gazda, hanem mester-
ségére nézve takácsiparos által. Ha megnézzük Anglia, Bel-
gium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Németország, Svájc, 
Svédország és Norvégia törpebirtokosainak és kisgazdáinak 
gazdaságait, jószágállományait, nevetségessé válik azonnal 
azon állítás, hogy fajtiszta apa- anyaállatok tenyésztése, mag-
nemesítés és magtermelés csak nagyobb földterületeken esz-
közölhető kellőképpen.

Ami pedig a közfogyasztásra való termésfelesleget illeti, a 
földtulajdonnak a régi nagyobb Magyarországon volt eddigi 
megoszlása, a közép- és nagybirtok uralkodása és vezetése mel-
lett sem termeltek elegendő gabonát az ország fogyasztására.
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Ezt Magyarország lakosságának több mint 99 százaléka 
nem tudja még ma sem, de nem is tudhatják azok, akik nem-
zetgazdasági tanulmányokkal nem foglalkoznak behatóbban. 
Azért szükségesnek tartom ezen állításomat a volt magyar 
kormányok hivatalos statisztikai adataival igazolni.

Az 1898−99-től 1912−13-ig tartott 15 termelési év or-
szágos átlagában Magyarország búza- és rozstermelése  – 15 
év alatt  – 15 százalékkal emelkedett csak. Addig tehát, míg 
a magyar közép- és nagybirtok uralma és vezetése mellett, 
alatt kullogtak, cammogtak a mezőgazdasági termelés terén, 
a nyugati, északnyugati és észak-európai birodalmak többjé-
ben a mezőgazdasági termelés az egyes országok szerint 44 
százaléktól 100 százalékig emelkedett ugyanazon 15 terme-
lési év alatt.

Az említett 15 év alatt Magyarország búza- és rozster-
melése 20 200 millió métermázsával emelkedett csak, de 
búza- és rozsfogyasztása 24 110 millió métermázsával növe-
kedett, vagyis rendes termésű években évente körülbelül 4 
millió métermázsával több volt a fogyasztás, mint a termelés 
csupán búzából és rozsból. Rossz termésű években még ezen 
számnál is nagyobb volt a termelés és a fogyasztás deficitje. 
Így 1909-ben csak búzából 6 289 709 métermázsát vittek be 
Magyarországra (a kormány évi jelentésének 234. lapja sze-
rint), amiért pénz ment ki az országból Szerbiába, Romániá-
ba és Bulgáriába.

De hol maradt a kukoricatermelés országos átlagban kat. 
holdanként 1023 métermázsával más országokkal szemben, 
ahol ennek több mint kétszeresét érik el kat. holdanként, még 
a hat hónapi rendkívül kemény telű, zordon éghajlatú, igen 
rövid nyarú Kanadában is, melynek csak igen jelentéktelen 
kis területén érik meg a tengeri. Ily elmaradottságban voltak 
még a világháború előtt a többi szemes termények átlagho-
zamaiban, az állattenyésztés, hús, tej, vaj stb. termelésében, 
előállításában. Hiábavaló volt a közép- és nagybirtok uralma, 
vezetése, mert alatta évente több millió métermázsa volt a 
deficit a termelés és fogyasztás között, s e deficitet évente a 
külföldtől kellett vásárolni búzán és rozson; e két fő kenyeret 
adó gabonaféleségen kívül még tengeriben is, ami az állatál-
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lomány fő abrakja. Ezenkívül nemesített vetőmagvakból és 
másból is, amiről az évenkénti behozatal statisztikai adatai 
szólnak szomorúan hangos szavakat.

Tehát nemzetgazdasági szempontból a földbirtoktulaj-
don eddigi megoszlása, a közép- és nagybirtok uralma, ve-
zetése semmi hasznára nem volt Magyarországnak a közjó 
érdekében, csak magukra a közép- és nagybirtokosokra egyé-
nileg, a mezei munkásság, a törpebirtokosok, a másnemű 
földnélküliek, a mezőgazdasági termelés rovására, országos 
közgazdasági kárára.

Miért tehát a közép- és nagybirtok további fenntartá-
sa ama 870 nagybirtokos s párezer középbirtokos – hitem 
szerint eddig tévesen felfogott egyéni érdekében – a nép milli-
óinak rovására, az ország közgazdasági kárára, midőn a ma-
gyar földbirtokreform gordiuszi csomója igen könnyen és 
egyszerűen megoldható a közép- és nagybirtok úgynevezett 
tőketranszformációja által, mindkét fél érdekének teljes ki-
elégítésével, amellett hogy a mezőgazdasági termelés az el-
érhető legmagasabb fokú fejlettségre fokozható az arányos 
birtokmegoszlás és ennek következtében alaposabban meg-
valósítható többtermelés által.

Nem a közép- és nagybirtok további fenntartásával, el-
lenkezőleg csak a jelenleginél arányosabb birtokmegoszlás-
sal, a kisbirtoknak a kertszerűségig lehető megművelése, a 
nép gazdasági szakképzettségének, általános műveltségének 
a kultúrfejlettség magas színvonalára való emelése által fo-
kozható Magyarország szántóföldjeinek terméshozama, és csak 
ekként érhető el a mezőgazdasági termelés országos emelése 
ott is, mint azt több más országokban már elérték, ami tulaj-
donképp a többtermelés kérdése. 

Ez tette lehetővé, hogy az Unió Indiana államában egy 
acre (1125 □-öl) kizsarolt földön 357 hektoliter kukoricát 
termeltek. Ez tette lehetővé, hogy 10 évi országos átlagban 
Dánia 10 métermázsával és 20 kilogrammal termel több bú-
zát egy kat. holdon, mint Magyarország, mely utóbbi csak a 
15. helyen áll országos búzatermelési átlagával a világ jelenté-
kenyebb 30 búzatermelő országa között.
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A többtermelés bevezetésével emelkedik a nemzet eddigi 
szunnyadó termelőképessége. Az eredmények alátámasztására 
a rövidség kedvéért csak néhány európai államnak a magyar-
országinál talaj és éghajlat tekintetében sokkal mostohább, 
zordonabb viszonyai között elért búzatermelési eredményeire 
mutatok rá:

Az 1904-től 1914-ig terjedő 10 termelési év országos ter-
mésátlaga volt kat. holdanként: 

Dánia 1740 métermázsa
Belgium 1410 métermázsa
Hollandia 1380 métermázsa
Svédország 1240 métermázsa
Svájc 1180 métermázsa
Norvégia 950 métermázsa
Magyarország 720 métermázsa

Tehát a köves, sziklás, homokos, kavicsos, magas északon 
fekvő zordon éghajlatú Svédország, Norvégia is messze túlha-
ladják 10 évi országos búzatermelési átlagukban a tejjel-méz-
zel folyó Kánaánnak állított, s a néppel ilyennek elhitetett 
Magyarország12 országos búzatermelési átlagát. 

Európa térképével és földrajzával előttünk hasonlítsuk 
össze ezen 10 évi országos búza átlagterméseket és ez eddi-
gi földbirtokmegoszlásnak arányát, és látni fogjuk, hogy a 
legmagasabb eredményt a kisbirtokokból álló parasztország, a 
homoktalajú Dánia mutatja.

Ezen számok elég hangosan és érthetően beszélnek a ma-
gyarországi közép- és nagybirtok uralma és vezetése alatt el-
ért búzatermelés eredménye s annak további tarthatatlansága 
ellen. 

Sajnos, ehhez hasonlóan állott a mezőgazdasági terme-
lés többi ágaiban is, amit helyszűke miatt nem fejtegethetek 
bővebben.

12    Csakhogy sorsukba belenyugodjanak, s ki ne vándoroljanak, hanem 
olcsón robotoló tömegeknek tartassanak meg továbbra is a közép- és 
nagybirtokosok kényelmére, ezek egyéni érdekeinek kielégítésére szolgáló 
eszközül.
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Az analfabetizmus, az általános műveltség és kultúr-
fejlettség hiánya a magyarokra is csak úgy vonatkozik, mint 
mindazon népekre, akiknek analfabetizmusával, műveletlen-
ségével a termelése szoros összefüggésben áll. Ahol még mil-
liók nem tudnak írni, olvasni, ott a kultúrfejlettség nagyon 
alacsony színvonalon áll. Az 1910-i népszámlálás szerint 
3  889 425 huszonnégy éves férfi közül csak 2 618 501, 4 
millió nő közül pedig csak 1 600 000 tudott olvasni Magyar-
országon. Hát az idősebbek, fiatalabbak közül mennyi nem. 
Magyarország par excellence agrárállam s az is fog marad-
ni, ahol a kisbirtokosok életkörülményei és fejlettségi foka 
határozzák meg a jövendőbeli államfejlődés lehetőségeit. A 
kisbirtokrendszeré a jövő Magyarországon is. A régi Baranya 
megyénél hatszorta nagyobb Dánia közgazdasági haladottsá-
ga, fejlettsége például szolgálhat a világ bármely államának.

A felsorolt eredmények legfényesebbjét ott érték el, amely 
országban a kisbirtokos szakképzettsége és az általános 
kultúrfejlettség a domináló. Dániában a tanítóság, tanárság, a 
pedagógia, tudománya vezető elem, nem a középkori feudaliz-
mus, mint Magyarországon.

Az idézett számok, adatok mutatják az elmaradottságot. 
De ama nagy lehetőségeket is, amelyek Magyarország mező-
gazdasági fejlődése előtt állnak, az ő áldott talajával, éghajla-
tával. De hogy eme nagy lehetőségek idővel elérhetők legye-
nek, a jövőben egészen más utakon kell haladni, mint eddig: 
a múlttal teljesen szakítani kell minden tekintetben. 

Ha új utakon akar a magyarság haladni, a múlt hibái fö-
lött nem szabad szemet hunyni, hanem éles, szakértő szem-
mel kell a hibákat orvosolni ott, ahol és amidőn azok a leg-
eredményesebben gyógyíthatók. 

Egy ország nemzetgazdaságára nem az államforma a leg-
főbb dolog, hanem a józan, egészséges közgazdasági rendszer. 
Így Magyarországra is. 

Bármi néven nevezendő államforma lehet jó vagy rossz, 
annak rendszere szerint. Magyarország közgazdasági rendszere 
hibás. Ezt kell jobbá, jövedelmezőbbé fordítani az egész vo-
nalon az államforma fölötti civakodás helyett. Tenni, hatni, 
alkotni, gyarapítani, dolgozni kell minden vonalon produktív 
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munkássággal, a szószátyárság, népbutítás, népámítás, nép-
csalás, a társadalmi és politikai szemérmetlenségek (political 
bucaneering), hazugságok vég nélküli rendszere, a társadalmi 
és politikai svihákságok és a sarkantyúpengetés helyett.

Tehát a rendszert kell Magyarországon megváltoztatni 
minél előbb, mert annál jobb eredmények érhetők el a köz 
érdekében. A földnek és a népnek ott ma még meglévő disz-
harmóniája és a súlyos gazdasági és társadalmi bajok mielőbbi 
megszüntetése, a társadalom rendjének biztosítása, az általános 
jobblétnek megteremtése kívánja az arányosabb birtokmeg-
oszlást, az egész országra kiterjedő birtoktulajdon-határ (ma-
ximum) megszabását, s ezen birtokmaximumnak mint családi 
otthonnak biztosítását, a kanadai Exception Law13 mintájára a 
törvény teljes védelmével, illetve még helyesebben és tökéle-
tesebben a kisbirtok-hitbizományok létesítése által, ami telje-
sen kizárná a birtokmaximumnak mint megélhetési forrásnak 
szétdarabolását, másrészt lehetetlenné tenné a birtokmaximum 
határán túl terjedő földösszeharácsolási törekvéseket.

Ha a múltban szükségesnek találták több ezer, sőt több 
tízezer holdakból álló latifundiumot az általános törvényeken 
felül álló kiváltságos királyi kegy által biztosítani, hogy ama 
birtokos család vagyonilag el ne pusztulhasson, el ne szegé-
nyedjen, mint család, mennyivel kívánatosabb közgazdasági-
lag, nemzetileg, fajilag, állami érdekből a 10 holdas vagy ehhez 
hasonló nagyságú földművesbirtokok, családok törvény által való 
teljes védelme az említett cél és indokoknál fogva. Ezenkívül a 
nép gazdasági képzettségének megalapozása, általános mű-
veltségének fejlesztése által lehetővé tenni a föld teljes kihasz-
nálását, a termelés végső fokozását, végső eredményében az 
ország egészséges jövőjének, az emberi jobblétnek a lehetőség 
határáig való elérését. 

Hivatkozom egy amerikai író, G. P. Roberts Ten acres 
Enough (Tíz acre elégséges) című művére (Tíz angol-amerikai 
acre = 7 kat hold). 

Ha az Unió szélsőséges éghajlata alatt elegendőnek tar-
tanak 7 kataszteri holdat egy család megélhetésére, miért ne 

13    Kivételi törvény.
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élhetne meg s termelhetne eladásra való felesleget egy család 
Magyarország kedvezőbb éghajlata alatt 10 kataszter holdon 
vagy annál egy-két holddal nagyobb területű szántóföldön? 
Körülbelül ehhez hasonló nagyságú területet szerezhetne ma-
gának a szellemi munkások legtöbbje is a termelési szövet-
kezetek létesítése által a törlesztésre vásárlandó birtokokon, 
amelyeken a gépek közös használata mellett lakna minden 
egyes farmer az általa megművelt homstead parcellán gyü-
mölcsössel, virágoskerttel övezett csinos kis otthonában, s azt 
individuális szakértelemmel, szorgalommal, szeretettel mun-
kálná és gondozná.

10 kataszter hold egyenlő 14 1/4 angol-amerikai acrével, 
21 porosz Morgennel. Nézzünk csak meg ily területű gazda-
ságokat Angliában, Dániában, Belgiumban, Franciaország-
ban, Hollandiában, Németországban, Norvégiában, Svájc-
ban és Svédországban.

Magyarországon nemcsak a jövedelmezőség, de minden 
más egyéb szempontból is kívánatosabb a 10 kataszter hold, 
mint eddig a magyarság számára fő kivándorlási helyet képe-
zett Unió és Kanada északnyugati búzatermelő területein a 
világháború előtt még olcsón vásárolható földeknél. Én, aki 
éltem és gazdálkodtam azok mindkettőjében, teljes meggyő-
ződéssel vallom ezt, s mint otthoni soha sem cserélném el a 
magyarországi 10 holdat a két említett helyen hasonló nagy-
ságú területért. A gazdálkodáshoz szükséges kezdő tőke pedig 
normális körülmények között ugyanaz mind a három helyen, 
sőt a kezdet lényegesen könnyebb lenne hazájukban, az ered-
mény sokkal biztosabb, a lét, az élet sokkal kellemesebb min-
den tekintetben, mint ama két birodalom nevezett helyein.14

Miután a több százezernyi ipari és szellemi munkás mun-
kakerülő kényelmes része egyáltalán nem vágyódik a 14–18 
órai munkaidővel kapcsolatos mezei gazdálkodásra, s így a 
szántóföldre sem: megvan a lehetőség valószínűsége arra, hogy 
a szántóföldet igénylő mezei munkások, törpebirtokosok igényei-
nek elsősorban való kielégítése után igenis juthatna körülbelül 10 

14    Amely országokban eddig a legtöbb magyar költözött a tudatlanság 
a volt magyar kormányok, de a jelenlegi „fehér” magyar kormány 
nemtörődömsége miatt is.
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kat. holdnyi homstead parcella az ilyent igénylő szellemi mun-
káscsalád legtöbbjére is. Azokat illetőleg, akiknek nem jutna, 
utalok a III. fejezetben elmondottakra. A mezei és ipari mun-
kásság, a törpe- és kisbirtokos osztály képezik a magyarság 
zömét, a nemzet, s így Magyarország fundamentumát. Ezt a 
fundamentumot kellene minden lehető úton-módon erősíte-
ni, ami célból ebbe a keretbe lennének beillesztendők, s a mai 
állás, foglalkozás nélkül levő, a bürokrácia egyszerűsítésével a 
jövőben feleslegessé váló szellemi munkások, a szántóföldet 
óhajtó, gazdálkodni vágyó ipari munkásokkal egyetemben. 
Erősítve, növelve ekként az ország gazdasági energiáját, ter-
melőképességét.

De hogy ily nagyságú homstead parcellákból álló ter-
melőszövetkezetek alakulhassanak, az országos szükségletet 
kielégítőleg elkerülhetetlenül szükséges lenne a közép- és 
nagybirtokosok, az állami és magánkézben levő birtokok jó-
akaratú, a célt támogató hozzájárulására, összes művelés alá 
vehető földbirtokterületeiken e célra való eladása, megváltása 
által. A közép- és nagybirtokosok – az intelligencián kívül a 
megfelelő tőkével is rendelkezve – vásárolhatnának földbir-
tokokat hazájukhoz hasonló, sőt ennél többágú termelést le-
hetővé tevő kedvező, egészséges éghajlatú országokban, ame-
lyekben (a korona világháború előtti értékét számítva) 2–5, 
illetve 10–50 korona holdankénti vételárért száz és százmillió 
holdak vásárolhatók ma még. Ekként hazai birtokterületei-
ket ily vásárlások által tízszerte, húszszorta megsokszorozhat-
nák s termővé tehetnék azokat akként, hogy holdanként is 
adhatnának azok az ősállapotú és erőben lévő földek annyi, 
sőt több jövedelmet, mint amennyit Magyarországban békés 
időben, normális körülmények közt egy hold tiszta jövede-
lemként megadott.

Sok fiatal gazdatiszt és másnemű hivatalnok és a teljesen 
fillér nélküli munkás, kik sem homstead parcellát felvenni 
nem lennének képesek Magyarországon, kik még az utazási 
költségeket sem bírják előteremteni; szűkös megélhetésüket 
alig, vagy éppenséggel meg nem lelhető nélkülözők, nyomor-
gók, éhezők örömmel ragadnák meg az alkalmat jobblétük 
elérésére; de még az amerikai kontinensen, a világ különböző 
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országaiban szétszórva élő, tévelygő, volt magyar állampol-
gárokból és ezek gyermekeiből ezer és ezer család örömmel 
vállalkoznék a család nagyságához képest 160–320 holdnyi 
gazdaság feles művelésére az amerikai-ausztráliai külterjes 
mód szerint, ha erre nekik az alkalom megadatnék (amint azt 
tényleg bizonyos ország Amerikában meg is adta feleseinek, 
sőt a kezdő évben élelmi és ruházati szükségleteket ingyen 
adott azoknak, vagy előlegként)15 amíg önálló független bir-
tokosokká tehetnék magukat. Utánuk vállalkoznának min-
den kétséget kizárólag más kezdők. A Földön pedig ezer és 
ezer millió hold hever még érintetlenül ősi állapotban.

Eredményt elérve közülük sokan visszaköltözhetnének 
hazájukba, megtakarított vagyonuk jövedelméből élhetnének 
ott. A pénzüket befektető közép- és nagybirtokosok, nagy-
tőkések pedig az említett országokéihoz hasonlóan, mint a 
méhek a mezők, erdők virágporát hordhatnák tőkéjük gyü-
mölcseit hazájukba, akár soha el nem hagynák azt, hanem 
gyáripari telepek s másnemű vállalkozásoknak szociális ala-
pon való létesítése által emelhetnék az ország fejlődését és 
javíthatnák a nép társadalmi, emberibb jobblétét ugyanott. 

Ne űzzenek a magyar kiskirályok tovább kapitalizmust 
uzsorázással, ember- és honfitársaik verejtékének kiszipolyozá-
sával, milliók és milliók nélkülözésén, nyomorán, kínlódásán, 
szenvedésén Magyarországon. Ám űzzenek kapitalizmust a még 
fejletlen, kezdetleges ősországok feltárásával, azok természeti 
kincseinek kihasználásával, úgy a hazában, mint más idegen 
országokban nélkülözve, szűkölködve, éhezve, nyomorogva té-
velyegve, az egész bolyongó ember- és honfitársaiknak abban és 
akként való részesülésre való juttatása, s ekként azok szociális 
helyzetének javítása által, hogy a munka és a tőke teljes pari-
tásban álljon egymással a haszon egyenlő megosztása, a termé-
szetes egyenlőség, a természetes egyenjogúság alapján. Ott, ahol 
a természettől minden adva van s az ősi erőben, gazdagságban 
levő föld millió és millió éveken át való kialakulása óta vár-
ja az Embert, hogy szunnyadó erői, képességeit életre keltve azt 
termővé, hasznossá tegye az emberiség számára, javára, áldá-
sára. Ez az én tőketranszformáció elméletem, szociális alapon, 

15    Chakra, chakrero, medio, mediero.
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amikor a munka és a tőke egyenjogú egyesülése által, a haszon 
egyenlő megosztásával, a reciprocitás alapján a kapitalizmus az 
emberiség közjavát szolgálná az egyéni önállóság, függetlenség, a 
magántulajdon megtartása mellett, a magántulajdon termelési 
rend fenntartásával.

Még mint egyszerű telekspekulációt is nagyon ajánlom a 
tengerentúli földbirtokvásárlást mindenkinek, aki elég mel-
lékjövedelemmel rendelkezve, azt megteheti, ha semminemű 
gazdálkodást nem is űz azon tulajdonos, hanem csak a föld 
értékének emelkedésére célozva vásárolja a birtokot, mert 
ekként is biztosabban növekszik, gyarapszik tőkéje kamatos 
kamattal a földbirtokban, mint a világ bármely bankjában. 

Ilyen telekspekulációra vásárolt annak idején 22 000 
acresnyi területtel Lord Aberdeen, Kanada volt vicekirálya 
az Okanagan-völgyben Brit Columbiában, melyen később 
szarvasmarha-tenyészetet létesített. Sutherland herceg nem 
tartotta feleslegesnek 80 000 acres ősprériterület megvásárlá-
sát és parlagon való hagyását Kanadának Alberta tartományá-
ban, bár már ugyanakkor 1 300 000 acresnyi földbirtoka volt 
Skótországban. 1911-ben Hohenzollern Vilmos, Németország 
volt császára e célra biztosított magának 200 000 acres őser-
dőt Brit Columbiában, acresenként 50 korona vételárban. Az 
ő megbízottja egy évvel később 20 millió márkának ilyenkép-
pen való befektetésére kapott megbízást németországi magá-
nosoktól. Saskatchewan tartományban néhány évvel előbb 
egy Unióbeli részvénytársaság, a The Saskatchewan Land & 
Valley Company 5 1/3 millió acrest vásárolt e célra s későbbi 
felparcellázásra.

Hearst nagytőkés, több amerikai hírlap tulajdonosa 480 
000 holdat vett Mexikóban, ahol már milliónyi holdak van-
nak a yankee-k birtokában. Schaumburg-Lippe herceg 1917 
májusában eladta Baranya és Verőce vármegyékben elterülő 
57 000 kat. holdnyi dárdai uradalmát a Magyar Agrár- és 
Járadék Banknak s vásárolt 2 millió holdat Dél-Amerikában.

A föld értéke, ára pedig emelkedőben van az egész föld-
teke felületén, Marokkóban éppúgy, mint Mexikóban, hol 
1910-ben több mint 6 milliárd korona (háború előtti érték-
ben) volt befektetve földbe, ültetvényekbe, jószágtenyésztés-
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be, bányákba, vasutakba. Ausztráliában és Óceániában épp-
úgy, mint Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, drágul a föld 
az emberevő pápuák országában, Új-Guinea szigetén, ahol 
már az angol-német tőke létesített jövedelmező ültetvénye-
ket akként, mint brit Kelet-Afrikában, ahol több mint 10 
év óta jól jövedelmező kávéültetvények vannak. Emelkedik 
Borneó, Szumátra, Celebesz stb. szigeteken, valamint Ugan-
dában, Afrika szívében, s annak minden országában. Mert a 
földgömb népeinek tekintete az anyaföld felé fordult, mint a 
legbiztosabb megélhetést, létet nyújtó forrás felé. Drágul nem-
csak e miatt, de azért is, mert a lakosság évről évre szaporodik 
az egész földtekén és szaporodni fog a jövőben is, de a termő-
föld nem nő. A földgömb 1750 millió lakossága egy évi sza-
porulatának száma több, mint a volt borzalmas világháború 
összes halottaié. Az említett okoknál fogva a földbirtok ára 
fokozatosan emelkedő marad a jövőben is az egész világon.

Épp azért, amilyen mértékben intem és óvom a pénznélkü-
li, vagy csak néhány ezer koronával rendelkező, de annál több 
vérmes reménnyel lelt, átlag kivándorlószámba menő fizikai 
és szellemi munkásokat, a „voltakat” az egyenkénti ki-ki ma-
gának való meggondolatlan, könnyelmű kivándorlás nehézsé-
geitől és eshetőségeitől éppoly mértékben ajánlom a megfelelő 
tőkével rendelkező közép- s nagybirtokosnak és nagytőkések-
nek a tengerentúli földbirtokvásárlást s a természet ottani kin-
cseinek kihasználását. Eddig a magyar földek termésének árát 
vitték külföldre, s ott elköltötték azt. A látottak és tapasztaltak 
után tőlem telhetőleg ajánlom: a jövőben a tengerentúl fekvő 
országokban szerzett birtokaik, uradalmaik terméseinek pénz-
értékét Magyarországra hozni, s ennek közgazdasági, szociális 
viszonyait azzal javítani, emelni, segíteni. Ismételten követésre 
ajánlom az említett országok ily irányú példáit.

Engedjék át a közép- és nagybirtokosok a magyar földet 
az azt nélkülöző, tőkével nem bíró szegény fizikai és szelle-
mi munkásoknak, törpebirtokosoknak, akik pénz hiányában 
nem használhatják fel és ki a földgömb számos helyén a ter-
mészet által bőségesen kínált jó alkalmakat, amelyeket a kellő 
tőkével bírók kihasználhatnak. Ők, a szegények csak a tisztes 
megélhetést óhajtják sóvárogva a maguk és övéik számára.
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Az élet célja: élni. Az élni akarás természetes ösztöne meg-
található a legalsóbb rendű, egy sejtből álló állatocskákban 
éppúgy, mint a fejlettség magas fokán álló emberben. Az élni 
akarás megnyilvánulásának módja: a létért való küzdelem. A 
jobb lét utáni vágy, ami a bírvágy szülője, sem a római, sem 
a másféle ember alkotta jog, törvény, hanem az emberi ter-
mészetben leledző tulajdonság. Az emberi élet kezdetén álló, 
beszélni nem tudó csecsemő öntudatlanul, ösztönszerűleg 
nyújtja kezecskéit egy darab cukor, gyümölcs vagy valamely 
más tárgy után: bírni óhajtja azt. Ha elérheti vágya tárgyát, 
mosolyra derül arca megelégedettségében: örül annak. Ha 
vágyakozásában azt el nem érheti, vagy elérve, kezéből azt 
erőszakkal elveszik beszélni nem tudása stádiumában és te-
hetetlenségében, sírásban, nyilatkozik elégedetlensége, fájó 
érzésének boldogtalansága. Nagyobb korában pedig a harag, 
düh, gyűlölet szenvedélyes, indulatos szavakban és tettekben. 
Ez az érzés az, amelyet Lord Landsdowne a világháború előtt 
Londonban megtartott eugenikus világkongresszuson e sza-
vakkal fejezett ki: ,,the joy of possesion”, magyarul: a birtok-
lás öröme. 

Kérdem: miféle ember írta törvény, jog vitte, plántálta bele 
a csecsemő lelkületébe ezt az érzést? Nem a csecsemővel együtt 
született-e az, mint ősemberiségben levővel?

Kérdem: nem ezen természetes ösztönszerű érzelem vezé-
reli-e az emberi társadalom nincstelenjeit, szűkölködőit, nél-
külözőit, éhezőit, nyomorogva szenvedőit, akik bírni vágynak, 
óhajtanak, még ha erőszak, tolvajlás, lopás, sőt vér árán is, hogy 
elérhessék vágyuk, óhajuk kielégítését?

Boldogság után vágyik minden élő emberi lény. S mi 
a tulajdonképpeni boldogság: megelégedettség, vagyis a lelki 
egyensúly. Ennél többet e világon el nem érhet emberi lény. 

A legújabb időkben már mindinkább hangosabban nyi-
latkozik meg a bírni akarásnak e természetes vágya nemcsak 
Magyarországon, de egész Európában, sőt más világrészek 
egyes országaiban is. Megszerezni maguknak azt, amivel ed-
dig nem bírtak, az emberibb jólétet a természetes egyenlőség, a 
természetes egyenjogúság alapján, amely jogot a jelenben fo-
galmaznak törvénnyé, emberek által írt joggá több országban.
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Engedjék át a fölösleges földekkel bírók a magyar földet az 
azt nélkülözőknek tisztességes, emberséges feltételek mellett, ad-
dig, amíg azt kérik, amíg erre a mód és lehetőség megvan, mert 
belátható időn belül ez a mód és lehetőség előbb vagy utóbb elke-
rülhetetlenül meg fog szűnni. 

A közelmúltban megtörtént és folyamatban levő dolgo-
kon kívül hivatkozom a világháború előtt Anglia szocialista 
miniszterelnökére, Lloyd George-ra, aki 1913. október havá-
ban az angol parlamentben mondott egyik beszédében meg-
pendítette az angol nagybirtoknak megváltás nélküli, egysze-
rű elkobzását16 a „the crown has given it, the crown will take 
it” (a korona adta, a korona el fogja venni) jelszó, elv alapján. 
Mert szerinte a megváltás több mint egy évszázadot venne 
igénybe.

Hivatkozom továbbá, a többieken kívül, a demokratikus 
Jugoszlávia birtokreformjára. Tehát a nagybirtokok parcel-
lázásának hullámai már Magyarország határát csapdossák, 
meddig fog tartani, míg azt teljesen elborítják. Légiónyi 
írásra, könyvre, esetre mutathatok rá, s tudjuk, hogy mi van 
folyamatban s készülőben egész Európa, sőt már más világré-
szek némely országában is. 

Amint a must forrása csak akkor szűnik meg teljesen, ha az 
tökéletesen kiforrta magát, úgy a már megindult s a jelenben 
folyamatban levő társadalmi erjedés sem fog megszűnni mind-
addig, míg a tökéletes kierjedés be nem következett. S ha egyesek 
bekötik szemeiket, hogy ne lássanak, bedugják füleiket, hogy ne 
halljanak, azzal a társadalmi evolúciót meg nem szüntethetik, 
semminemű más eszközökkel, módokkal sem, csak önnön ma-
gukat ámítják. Az erjedés meg fog történni, a maga természetes 
módja és rendjeként nem fog megszűnni, míg be nem fejeződött 
a természet törvényei szerint. Az erjedési folyamat tartama idő 
kérdése csak, de elkerülhetetlen, ellenállhatatlan, elfojthatatlan, 
megakadályozhatatlan.

16    Hazámtól megszakítás nélkül, egyhuzamban 16 évi távollét után, a 
tengerentúlról jőve, 1913. október végén, hajónk Nápoly kikötőjében 
horgonyzott hosszabb ideig, s ekkor olvastam a londoni Timesban, a 
Hamburger Nachrichtenben, a Berliner Tagesblattban Lloyd George ezen 
beszédét.
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Az amerikai kontinensen több helyen láttam egy szép, szí-
nes képet a következő ábrázolással: a prérin teljes sebességgel 
robog egy nagy, modern lokomotív által röpített gyorsvonat 
a végtelennek tetsző síkságon lerakott vaspályán. Meglátva 
ezt egy ősi, nemzeti díszbe öltözött indián, kezeiben kifeszí-
tett íjával a pályatestre ugrat lovával, a robogó lokomotív elé, 
hogy az általa nem ismert, régi életmódját zavaró, megbontó 
,,rossz szellem” szívébe, a lokomotív mellső középpontjába 
lője bele nyilát s megölje azt.

Értelme e képnek: a haladásnak, fejlődésnek ember útját 
nem állhatja. Értsen e képből mindenki, aki érteni képes és akar, 
Magyarországon is.

Ma még megvan a lehetőség a közép- és nagybirtokosok 
számára a földbirtokreform kérdésének részükre való elő-
nyös megoldására. Használják fel addig a lehetőséget, amíg 
az megvan, mert csak a teljesen vak vagy a szemeit kötéssel 
eltakaró nem láthatja, hogy meg fog jönni az az idő, amikor 
késő lesz, és az önrendelkezés lehetősége, valamint a tenge-
rentúli jelenleg még olcsó földbirtokárak meg fognak szűnni. 
Az Unióban az ingyen homstead földek már régen megszűn-
tek.17 Gondoljanak gyermekeikre, unokáikra, jövőbeli nem-
zedékeikre. 

A közép- és nagybirtok megváltását akként, hogy a tu-
lajdonos ne értékpapírt (azzal külföldön nem vásárolhat 
semmit), hanem készpénzt kapjon érte cserébe, az angol, 
amerikai s más nemzetiségű nagytőkék finanszírozhatnák a 
legeredményesebben, amint azt a múltban tették és a jelen-
leg az öt világrész különféle országainak lebonyolításban levő 
üzleti vállalkozásai teszik. Ha a dunai hajózási részvényekre, 
a magyar vasutakra angol, francia és német tőke találkozott, 
minden kétségen felül áll az, hogy a magyar földre is lenne 
található jó pénz bármikor. 

A közép- és nagybirtokosok, nagytőkések fiaihoz is van 
néhány szavam, azok számára az emberiességből kifolyólag, 

17    Kanadában is fel vannnak függesztve a 160 holdas ingyen homsteadek 
a világháború vége óta, s csak volt angol katonák és azok özvegyei, árvái 
számára rezerváltattak az 1921. évi jelentés szerint, míg meglehet, hogy 
későbbi években talán teljesen szabaddá lesznek mások számára is.
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mert minden emberi valószínűség szerint ők fognak legsú-
lyosabban bűnhődni apáik botlásai, tévedései, bűnei és vétkei 
miatt a jövőben. Angliában már régi idő óta a cím, rang va-
gyon az elsőszülött fiúra száll. A többi testvérek cím-, rang- 
és vagyonnélküliek. Angolhon magában véve sokkal kisebb 
és sűrűbben lakott, semhogy a nagyszámú gentry és főnemes 
osztály gyermekei a szűkebb hazában mind elhelyezhetők len-
nének a hivatalokban. Jobb hiányában mennek tehát a tenge-
rentúlra gyarmati szolgálatokba, aki mást nem tehet, illetve 
másra nem alkalmas, nem eléggé életképes. A legtöbbje azon-
ban az angol vagyonszerzési ideálnak hódolva, részben egyéni 
hajlamát követve önállóságra, függetlenségre törekszik. Ezen 
cél elérésére a szülők, rokonok, barátok adakoznak tehetségük 
szerinti összegekkel, hogy valamelyes kezdőtőkét összegyűjtse-
nek egy-egy 18–20 éves, több esetben még ennél is fiatalabb 
egyén számára. „To give him a start in life” (indulást, kezde-
tet adni neki az élethez), még a polgári és munkásosztályok-
ban is. A jó példa jó hatással jár mindenhol. Az ekként gyűj-
tött kezdőtőkécskével a bárói, grófi, hercegi család másod-, 
harmadszülötte, vagy a polgári munkásfiú megy a tengeren-
túlra, kedve és hajlama szerint, az öt világrész valamely orszá-
gába, életet kezdeni. S kezdi mint az élet közkatonája: „pick 
auf”. Összeköttetései és hajlama szerint mint farmer, ültet-
vényes, gyári munkás, csikós-, gulyás-, juhászlegény, pincér-, 
csapos-, boltos fiú, bányász, vasutas, irodista, bankfiú, hogy 
azon ország, esetleg több országok viszonyait (tanulmányozási 
ideje alatt is pénzt keresve) megismerhesse. Életiskolát járjon, 
mielőtt valami vállalkozást kezd a saját számlájára.

Egy ilyen cím és rang nélküli mágnásfiúval hozott össze 
a sors 24 évvel ezelőtt, a kanadai messze északnyugati terü-
letek Dél-Alberta tartományában, Calgary városától délre. 
Ő a kezdet nehézségein már régen túl volt. Szarvasmarha-
tenyésztést űzött. Lovon ülve találtam, amint marhái után 
nézett, a viharos tenger megmerevült hullámaihoz hasonló, 
úgynevezett ,,hullámzó” (rolling) prérin. Cowboy szokás 
szerint öltözött volt. Piros pöttyös, kékszínű selyemkendője 
hanyagul kettős horogra kötve a nyakán, melynek hátán li-
begő sarkát ide s tova lobogtatja a kanadai síkságon örökké 
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fújdogáló szél. Vendégül hívott. Háza földszintes, a szükséges 
mellékhelyiségek mellett egy fürdő s két lakószobából, fele 
mélységig a földbe ásott18, négy oldalra faragott s összeillesz-
tett fenyőgerendákból állott, melyeknek közei mohával vol-
tak sűrűn betömve. Vékony, hámozatlan, kerek fenyőszálak 
többszörös sorban egymásra rakva s azon vadszéna vastagon 
egyenletesen elterítve s arra még cirka 30 centiméter vastag 
földréteg reá hányva s lesulykolva, képezték a tetőt. A házba 
lépve, a különféle könyvek, hírlapok, folyóiratok, bútorzat, 
szőnyegek, fegyverek, porcelánedények (old china, amelyre 
az angolok oly sokat adnak). S a többi tárgyak is magukon 
hordták s a legelső pillanatra elárulták a nemes érzésű, gon-
dolkozású és cselekvésű, gyengéd lelkületű, tapintatos, udva-
rias, előzékeny, világlátott s ilyen műveltségű igazi úri egyén 
kifinomodott ízlésének hamisítatlan nyomait.

Ranche managerje (kezelője) háza külön épület, lakásától 
távolabb állott. Annál étkezett délben rendesen – ha voltak – 
vendégeivel együtt. Konzerveket, csemegéket lakásán tartott, 
ahol elengedhetetlenül maga készítette és tálalta a reggeli 
és esteli teát. Szénakészítéskor, ami rendesen 6–8 hetet vett 
igénybe, személyesen ült az egyik szénakaszálón, gyűjtőgépen 
s hajtotta a váltott lovakat, reggeltől estig. Szénahordáskor 
is együtt dolgozott hónapszámosaival s minden alkalommal 
azok társaságában étkezett. A teleltetésre való széna elkészí-
tése után eladta az évente eladásra kerülő 3–4 éves tinókat, 
s augusztus végén, szeptember első felében, kezelőjére bízva 
a jószágállomány teleltetését, Angliába utazott, ahol ősszel 
vörös frakkban lovagolt a falka után, szokott társaságában, 
s csak tavasszal tért ismét vissza a ranche-ra, telenként egyik 
vagy másik világrészben megtett kéjútja után.

Nézzük meg az angol gentry és főrendi világ névsorát s 
abból láthatjuk, hogy számos mai lovag, báró, gróf, főrendi 
házi tag mint ilyen kivándorolt szerezte meg maga magának 
címét, rangját, vagyonát a polgári és munkásosztályból is. Ez 
az úgynevezett Colonial Aristocracy (gyarmati arisztokrácia) 
Angliában.

18    A nagy hideg és a szelek miatt.
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Ezt a példát ajánlom a magyar közép- és nagybirtokosok, 
nagytőkések fiainak a jövőben: dolgozni a pénzzel, ésszel, kéz-
zel ott, ahol arra korlátlan tér van meg a jelenben, a tengerentúl, 
s onnan Magyarországra hozni munkálkodásuk gyümölcsét.

A szellemi munkások, a ,,voltak” közül, nagyon ritka ese-
teket kivéve, csak az élet erkölcsi vagy anyagi hajótöröttjei 
vándoroltak ki eddig Magyarországról idegenbe, akik bizo-
nyára örömmel maradtak és dolgoztak volna hazájukban, ha 
erre a lehetőség meg lett volna adva számukra. De ez ideig 
nem volt meg abban az országban, melyben a termelőmun-
ka rangon alulinak, szégyennek lett általánosan minősítve, s 
tekintve, mint valami, az emberi méltóságot lealacsonyító, 
borzasztó cselekedet.19 A gúny, a káröröm, az üldözés, lenézés 
kíméletlenségeit elviselni nem bírták. Következésképp kiván-
doroltak. Hisz a magyar fizikai munkásosztálynak is legfőbb 
vágya, törekvése volt a múltban a jövedelmével arányban 
nem álló, a magyar értelemben vett ,,úri” életmód utánzása s 
lehetőleg egyénileg maguknak, de minden áron gyermekeik-
nek a szégyennek tekintett fizikai munka teljesítése alól való 
felszabadítása, s ezáltal – a magyar felfogás szerint – ,,úrrá” 
való tétele, ebben a szellemi proletárokat szaporító, nevelő, 
nagyzási hóbortban, cím- és rangkórságban szenvedő, látszat-
nak élő országban, amelyben ázsiai értelemben úrnak tekin-
tettek mindenkit, aki nem dolgozott, amelyben mindenki úr 
kívánt lenni, hasonló értelemben: vagyis nem dolgozni. 

Ha a közelmúltban s jórészt a jelenben is foglalkozását s 
ezzel önmagát ennyire lebecsülte, lenézte volt a fizikai mun-
kás, miként értékelhette, tisztelhette volna az erdőn-mezőn 
dolgozó úri osztálybelit. Hisz még az ő szükségletére, a nem 
őstermelők számára kenyeret s másnemű táplálkozási cikke-
ket termelő földmívest (szintén dolgozó fizikai munkást) is 
mélyen maga alá nézte volt le, a szombat este heti fizetését 
több esetben elivó, mulató, elmuzsikáltató, pezsgőző, ázsiai 
magyar értelemben ,,gavalléroskodó” ipari munkás, iparos, 
kihez ma kérőleg azokkal együtt fordul élelmi árukért, akik-
től ezen nem éppen dicsőséges példákat látva, elsajátította. A 
munkának ezen minden oldalról való lenézése, megvetése ele-

19    L. Petőfi Sándor: A magyar nemes.
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gendő, sőt egyik fő ok volt arra, hogy idegenbe űzze az emlí-
tetteket, a régi, nagyobb Magyarországról, oda, ahol a munkát 
megbecsülik, az Unióba, amely azáltal lett naggyá, gazdaggá, 
hatalmassá, ami által az amerikai kontinens többi országai is 
azzá fognak lenni a jövőben: a munka által, míg a magyar ka-
cagány, fokos, buzogány nemsokára oda fog kerülni az ősiség 
intézményeivel, ahova Turánia és perzsa sah kerültek.

Azt az ellenvetést említhetné valaki ellenérvül, hogy e te-
kintetben ma sincs változás az országban, hogy az említettek 
legtöbbjének ma sem lenne elegendő lelki ereje ahhoz, hogy 
maga szántson, vessen, a gúny, lenézés, káröröm kíméletlen-
ségeit elviselje, s hogy ez a jelenben is a legfőbb hátráltató 
oka a magyar intelligens farmerosztály kialakulásának, mert 
Magyarországon még mindig nem becsülik meg kellőképpen 
a fizikai munkát annak értéke és becse szerint, mint más or-
szágokban azt megbecsülik. És legkevésbé pedig azok, akik 
csakis fizikai munkával kénytelenek életüket fenntartani, ma-
guk a fizikai munkások.

Megfigyeléseim, tapasztalataim alapján ennek az ellenke-
zőjét állítom teljes hittel, meggyőződéssel, azt hogy e tekin-
tetben nagy nézetváltozás állott be az utóbbi időkben Ma-
gyarországon, s a jövőben a munka és a munkás megfelelő 
megbecsülésben fog részesülni ott is, ahol szállóigévé kezd 
lenni ez a jelszó: aki nem dolgozik, ne is egyék. Ahol a múlt-
ban a társadalmi és a szellemi inferioritás (alsóbbrendűség) 
tudatából, érzéséből eredő irigység, káröröm, bosszúvágy, 
gyűlölet nem éppen kristálytisztaságú, vegyes forrásaiból fa-
kadó gúnykacaj volt a bére a fizikai munkával próbálkozó 
szellemi munkásoknak, a ,,voltak”-nak. 

Hogy ezen általam állított változás valójában beállott 
Magyarországon, elsősorban a fizikai munkások igazolhatják 
azzal, hogy a munka és ezáltal önnön maguk megbecsülése 
jeléül ezután a jövőben kalapot emeljenek a fizikai munkát 
végző szellemi munkások, a ,,voltak” minden egyes egyéne 
előtt, találják azokat munkában az ország bármely helyén, 
elvtársi tisztelettel, megbecsüléssel, szeretettel üdvözölve egy-
egy ilyen illetőt, s annak munkálkodásában a munkát magát. 
Példát kell arra adni és ekként hittel, tettel megpecsételni s 
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igazolni elegendő lelkierővel a szellemi munkásoknak, a „vol-
tak”-nak magukat. És az egész magyar társadalomnak kivétel 
nélkül. Ha a kivándorlási kérdés rendezve lenne, s kellő meg-
oldást nyert volna 2–3 évtizeddel ezelőtt, akkor már régen 
megszűntek volna szégyennek tekinteni a munkát Magyaror-
szágon is, aminek áldásos közgazdasági következményei rég-
óta láthatók lettek volna az országban minden téren.

És akkor ezreknek nem lesz szükséges okvetlenül a tenge-
rentúlra menniük, a beláthatatlan bizonytalanságba, előttük 
ismeretlen viszonyok és körülmények között, csalódásokkal, 
nélkülözésekkel telt, kétes folyású és kimenetelű életet kez-
deni, ami mellett a terhes fizikai munkát sem kerülhetik el. 
Ahol időközönként a néhány napra szükséges munkasegítsé-
get sem kaphatják meg, hacsak kölcsönbe való ledolgozásért, 
a legtöbb esetben igen távoli szomszédtól viszontszolgálat 
fejében. Ahol nincs testvér rokon, barát, kinek részvétére, 
támogatására, gyors segítségére számíthatni a válságos hely-
zetben, a szükség napjaiban. Ahol teljesen a saját testi és lelki 
erejére van utalva mindenki a ,,segíts magadon” jelszavával. 
Olyan környezetben, amelyben őrizkedni, óvakodni kell 
mindenkitől, kivétel nélkül.

Szülőhazájukban, ismert viszonyok, megszokott éghaj-
latkörülmények közepette dolgozhatnának biztos alapon. 
Bármikor kaphatnának munkasegítséget a közeli falvak vala-
melyikéből akkor, amikor arra a gazdaságban a legnagyobb 
szükség van. Tehát jobb, több, biztosabb eredményre számít-
hatnának, az idő-, munka-, pénzveszteség s családjaik egzisz-
tenciájának kevesebb kockázatával, mint amit a tengerentúli, 
ama kezdetleges, félcivilizált vagy egészen vad viszonyok kö-
zött elérhetnek az eddigi módon szétszórtan, családonként, 
akik magyarországi úri életmódhoz szoktak, teljesen tájéko-
zatlanok és pénznélküliek, vagy elegendő tőkével nem rendel-
keznek. Akik a nehéz fizikai munkának személyesen való telje-
sítése alól ott csak részben sem menthetik fel magukat. Akik a 
magyar földmíves nehéz munkáját, teherrel telt egyszerű élet-
módját, nélkülözni való tudását nem gyakorolták sohasem, de 
akiknek e módon kellene élniük, mint kivándorolt települők-
nek, ültetvényeseknek a megfelelő tőke nélküli kezdet összes 
nehézségeivel küzdve, a félig vagy egész vadonban. 
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Teljesen más az ipari, mezei munkás, a földműves hely-
zete, mint a kivándorlóé, települőé, a már említett izmok 
fejlettsége, szervezeti edzettsége miatt. De azért is, mert a sze-
rény ruházkodás, a nehéz fizikai munka az egyszerű életmód-
nak, nélkülözni tudásnak gyermekkoruk óta való megszo-
kása által nem kerülnek számukra új, szokatlan életmódba, 
mint az általuk kivándoroltak, települők a földgömb egy más 
pontján. Ezenkívül fúrni-faragni, kovácsolni, hálót kötni, 
építeni, halászni tudó, szerszámügyesek lévén, előbb nyerhet-
nek és több kilátással alkalmazást munkásként és telepesként 
is, jobban boldogulhatnak saját gazdaságukban, mint a fel-
soroltakhoz abszolúte nem értő, a kivándorlása előtti idejé-
ig magyarországi uras életet élt egyén. A különbség ezekre 
nézve kedvezőbb a tengerentúlon, mert emberi, társadalmi, 
pénzügyi, politikai tekintetben a régi hazájukban folytatott 
életnél hasonlíthatatlanul jobb körülmények közé kerülve, 
több valószínűséggel érhetik el kivándorlási életcéljukat: az 
emberi jobblétet.

Az első fejezetben elmondottakon kívül ezen különbözeteket 
is vésse emlékezetébe elmosódhatatlanul a kivándorolni tervező 
szellemi munkások, a ,,voltak”mindegyike.

III. fejezet
A kivándorlási kérdés rendezésének előzményei hazánkban. 

A hazaárulók. Álmos és az ősmagyarság mint kivándorlók. Az 
önfenntartás természetes jogának igazsága. A kivándorlási kér-
dés rendezésének szükségessége és módja. Óvó intelem a kivándo-
rolni szándékozók számára.

Kanadából írva 1897 őszén vetettem fel először a kiván-
dorlási kérdés rendezését Magyarországban. Célom elérésére 
néhai sipeki Balázs Árpádot, a magyaróvári gazdasági aka-
démia, majd a mezőgazdasági múzeum volt igazgatóját és a 
megboldogult Forster Gézát, az Országos Magyar Gazdasá-
gi Egyesület akkori igazgatóját nyertem meg levelezés útján 
munkatársakul e kérdésnek felkarolására. Két évi lankadatla-
nul buzdító, lelkesítő levelezésem után sikerült általuk oda-
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hatnom, hogy 1899. december havában megalakult az első 
ad hoc kivándorlási bizottság az O. M. G. E. kebelében.

Amikor már többen belátták e kérdésnek országos jelen-
tőségét, némelyek a feltűnésre, kapaszkodásra való alkalmas, 
létraszerű voltát szintén felkarolták, tartattak meg a kiván-
dorlási kongresszusok az ország öt helyén, és indult meg a 
népszerűvé vált kérdés irodalma, ami évek múlva egész kis 
könyvtárrá nőtte ki magát. 

Széll Kálmán miniszterelnöksége alatt szép és józan gya-
korlati megoldás ígérkezett ezen nagy jelentőségű nemzetgaz-
dasági kérdésre. Széll lemondása után gróf Tisza István első 
miniszterelnöksége alatt azonban a Cunard Line angol ha-
jóstársasággal kötött emberszállítási kereskedelmi szerződéssé 
süllyedt az alá. Dacára annak, hogy volt Magyarországnak 
azon időben egy országos kivándorlási kormánybiztosa, ezen 
kívül működött a különböző társadalmi állásúakból képezett 
Országos Kivándorlási Tanács is. Ezen kormánybiztos műkö-
désének, valamint az Országos Kivándorlási Tanács tanácsko-
zásainak lényegi eredményeit teljes titok fedi az ország lakosai 
előtt a mai napig. Maga a kivándorlási kérdés pedig maradt 
tovább ugyanazon állapotban, aminőben az 1897 előtt volt, 
illetve a Cunard Line-nal kötött szerződés után lett: a magyar-
országi kivándorlóknak mint árucikkeknek továbbszállítása, 
azoknak minden tanács, útmutatás, védelem, támogatás nélküli 
tévelygése, bolyongása az idegenben.

Úgy kellett nekik! Elérték méltó büntetésüket! Miért let-
tek hazaárulók?! Miért bátorkodtak a határrendőrség éber sze-
meit kikerülni?! Más országokban termelnek, más országok-
ban fogyasztanak, s így nem érdemlik hazájuk gondoskodását. 
És több ezekhez hasonló szentenciák voltak és maradtak a 
volt kormányok, az úgynevezett „intézőkörök” nézetei, felfo-
gásai e kérdésben egész a jelenig. De az ekként elítélteknek, 
hazaárulóknak bélyegzett, idegenbe tévelygő, küszködő, csak 
Észak-Amerikában élő két és fél millió lélekszámú volt magyar 
állampolgárnak és azok gyermekeinek küzdelmekkel, nélkülö-
zésekkel, csalódásokkal, szenvedésekkel, keservekkel megkere-
sett, összekuporgatott és Magyarországra küldött dollármilliói 
mégis örömmel lettek fogadva a hazában minden időben.
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Széll Kálmán a postahivatalok hiteles adataival mutatta 
ki a kivándorlás jogosultságára vonatkozólag, hogy minisz-
terelnökségének egyik évében 90 millió korona (18 millió 
dollár) készpénznél többet küldtek családjaiknak Magyaror-
szágra az Unióban élő kivándoroltjaink az ajánlott levelekben 
küldött pénzeken kívül, aminek összege természetszerűleg 
megállapítható nem volt, de bizonyára tetemes összegre rú-
gott az is évente. Így tartogatták a messze idegenből Magyar-
országon maradt családjaikat sokan, akiket hazájukban ma-
radva s ott élve eltartaniuk teljes lehetetlenség volt. S mint a 
legtermészetesebb kötelességet e világon várta el és igényelte 
a jelenlegi fehér magyar kormány is az említett módon elítélt 
kivándoroltjaink pénzügyi támogatását. Avagy nem azok dol-
lárjaira vadászott-e dr. Hegedűs Loránt 1920/21. évi pénz-
ügyminisztersége idejében egy egész apparátussal, Ameriká-
ba e célra kiküldöttekkel? Mit tettek azonban a volt magyar 
kormányok kivándoroltjaink érdekében? Hazaárulóknak bé-
lyegezték azokat. Mit tett a jelenlegi fehér magyar kormány 
azok érdekében, hogy kivándorlási céljukat, anyagi boldogu-
lásukat elérhessék? A feleletet az olvasóra bízom. Kivándo-
rolt, idegenben tévelygőink nagyon jól tudják, mert érzik azt.

A népvándorlás korszakának záróköveként a többszöri 
hazacserélés után megélhetésükben a szomszédos néptörzsek 
által ismét szorongatott Álmos s a többi vezérek által vezetett 
ősmagyarok hallomás utáni bizonytalanságban indultak neki 
a nagyvilágnak, a réginél jobb hazát, vagyis jobb megélhe-
tést keresni. De ezek nem lettek hazaárulóknak bélyegezve, 
hanem honfoglaló hősöknek dicsőíttettek a mai napig ma-
gyarországi utódaik által. Miért? Mert fegyveres hatalommal 
hódították el más, náluknál gyengébb néptörzsek területeit, 
hogy azokon ,,új hazát”, vagyis saját maguk és  állataik szá-
mára jobb megélhetést erőszakoljanak ki, ama más néptör-
zsek rovására, kiket uralmuk igája alá kényszerítettek, fél rab-
szolgaságra. Nem természetes-e, hogy ama leigázott néptör-
zsek nem honfoglaló hősöket, hanem erőszakos elnyomókat 
láthattak csak Álmos és Árpád népében? 

Ha azonban az egy koronás napi munkabér elől mene-
külni vágyódó szegény nélkülöző, éhező, nyomorogva szen-
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vedő mezei munkás és törpebirtokos, az éhbérért dolgozó 
ipari vagy szellemi munkás és a megélhetését az országban 
meg nem találó néhány ,,volt” békés szándékkal léptek be egy 
más országba, hogy abban izmaik verejtékes termelő mun-
kájáért a réginél magasabb munkabért, jobb megélhetést, 
emberibb számba való menést, mind munkájuknak, mind 
egyéniségüknek több megbecsülést találjanak, azokat haza-
árulóknak bélyegezték a régi Magyarországban. 

De akik más országból vándoroltak be Magyarországra, 
azokat hozsannával üdvözölték, ölelték s büszkélkedtek reá-
juk, mint új magyarokra; még Magyarország vámpírcsaládjá-
ra, az átkos emlékű Habsburgok hóhérgenerálisára, Haynau-
ra s az új földesurakra is. 

Kik és miért? Azok, kik attól féltek, hogy a kivándor-
lás által megcsappan egyéni jövedelmük, hogy előbb-utóbb 
nem lesz senki, aki nekik éhbérért dolgozzék a jövőben. Akik 
elrémültek ama lehetőségtől, hogy ők is olyan hazafias mó-
don saját maguk műveljék földjeiket, és termeljék meg élelmi 
szükségleteiket, mint az ilyen hazafiságra sarkallt, buzdított 
tömegek, s a haza, hazafiasság, közgazdasági termelés stb. dí-
szes mezébe, hangzatos frázisaiba takargatták önző érdekei-
ket, mert nekik olcsón robotoló tömegekre volt szükségük. 
Ezen vádolók és ítélők között voltak sokan olyanok is, kik-
nek elődjeik, valamely ,,ősük” a Balkánról (a gróf Csekonics, 
Keglevich, Pejacsevich, Festetich, Draskovich, Somssich stb. 
családok) vagy Európa valamelyik más országából vándorol-
tak be, mint pénzért bárkit ölni, gyilkolni kész zsoldos kato-
nák vagy inasok, solymárok, kutyapecérek, lovászok, lóku-
pecek, disznóhajcsárok, sertéskereskedők, ott, ahol ivadékaik 
hivatalnokokká, katonatisztekké, földbirtokosokká, neme-
sekké, mágnásokká, főrendiházi tagokká tettek idővel, ara-
nyaik révén, amelyeken nem érzik ma a szag, miként szerez-
tetett annak idejében. De ezek ,,ősei” nem voltak hazaárulók. 
Dehogy! Azok is ,,honalapítók” voltak az ő egyéni részükre.

De az ilyen ,,honalapítás” lehetőségét, bár látszólag a 
nyilvánosság előtt engedélyezték ugyan, az asztal alatt meg-
tagadták, megnehezítették, ahol lehetett, megakadályozni 
igyekeztek másoknál, s hazaárulóknak nevezték azokat, akik 
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éhbérért nem voltak többé hajlandók verejték, nélkülözés, 
nyomor, kínlódás, szenvedés közepette az ő egyéni érdekük 
számára robotolni tovább, hogy őket a terhes fizikai munka 
alól felmentsék, gazdagítsák és a túltengett bürokrácia ten-
gernyi hivatalnokait tartsák.

S csoda-e, ha ilyen gondolkodás és felfogás mellett kiván-
doroltak legtöbbje nem tér vissza többé Magyarországra, ame-
lyet azért hagytak el ideiglenesen, hogy külföldön boldogulva, 
oda visszatérhessenek. Ha idegenben maradtak, s irtózattal, 
gyűlölettel gondoltak hazájukba visszatérni azok, kiket családi 
kötelék már ahhoz nem fűzött. Mert visszatérni is csak azok 
tértek vissza, kiket szeretteik kötöttek oda. De semmi esetre 
sem vonzották, csábították azokat Magyarország politikai, köz-
igazgatási, társadalmi, közgazdasági viszonyai.

Azok a szegény magyar egykori s jövőbeni kivándorlók 
éppen úgy nem hazaárulók, mint a több ízben hazát cserélt 
s utoljára Magyarországon megtelepedett Álmos és a többi 
vezérek által kivándorlásra vezetett ősmagyarok nem voltak 
azok. Mindegyike azoknak csak az önfenntartás természetes 
ösztönéből eredő emberi jobblétet kereste és kutatta, amint 
az ősmagyarok s más nemzetiségű néptörzsek a népvándorlás 
korszakában tették volt.

Sem az isten, sem a természet nem jelölték ki semmiféle 
néptörzs, nemzet, ország határait. Azt a legkorlátlanabb ön-
zésből fakadó intézkedések által tették az ősemberek elsősor-
ban, az egyes családjaik és a vad állapotukból megszelídített 
s házi állatokként használt jószágaik számára egy megfelelő 
nagyságú területnek az ősi foglalás kihatárolása által az ön-
fenntartás lehetőségének nagyobb mértékben való biztosítása cél-
jából. Később több rokoncsaládoknak egyesülésével a család 
legidősebbje által kormányzott családtörzsek, majd nemzet-
ségek (klánok Skóthonban) nagyobb területeken teltek fogla-
lást ugyanazon célból, s területeiket idegen betolakodók ellen 
fegyverrel védelmezték meg minden esetben.

Később a családtörzsek és a nemzetségek elszaporodásá-
val – vezérek, fejedelmek és más címeket felvett – uralkodók 
vezetése, kormányzása alatt a néptörzsek, nemzetek még na-
gyobb területen ugyancsak azon okoknál fogva.
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Pedig a valóságban az egész földgömb felülete, a közbeeső, 
kisebb-nagyobb vízterületekkel együtt, egy nagy ország csak, 
amelyben minden abban élőlénynek teljesen egyenlő termé-
szetes joga van azon nagy ország ugyanazon napjának verőfé-
nyében melegedni, annak azon részén, pontján élni, ahol jobb 
megélhetést, emberibb jobblétet lelhet a maga és családja szá-
mára, ott, ahol az az illetőnek egyénileg legjobban megfelel.

Sajnos, ezt a volt magyar kormányok gátolhatták a múlt-
ban, önző érdekeikből kifolyólag, és nyers, durva erőszakkal 
gátolhatja ma még a jelenlegi fehér kormány, de semmiféle 
más joguk arra, azt tenni soha nem volt, a jelenben sincsen, 
csak a maguk által, a maguk számára önző, kizsákmányoló, 
kiszipolyozó célból felállított, ,,a hatalom az igazság”, vagyis 
az ököljog elvénél fogva. Tehát a nacionalizmus, a sovinizmus 
voltaképp nem egyéb, mint egoizmus. 

Milyen szerencsések az erdőn, mezőn, a vizekben, a föld 
fölött és alatt élő állatok, mivel az ő szabadságukban áll ott 
élni, ahol az nekik egyénileg legjobban megfelel. Csak a fej-
lettség legmagasabb fokán levő emlősállatnak, a homo sapi-
ensnek (közönséges ember) nem volt s a jelenben sincs meg 
ezen természetes joga teljes mértékben Magyarországon. Ott 
a ,,kivándorlókat védelmező bizottság”, az Országos Kiván-
dorlási Tanács óvja ettől meg. Soron kívül ennyit az önfenn-
tartás természetes jogának igazságáért.

Mennyivel többet szolgálhatott, kereshetett, takaríthatott 
volna csak ama 2 1/2 millió, Észak-Amerikában küszködő volt 
magyar állampolgár és azok gyermekei 1900 óta, a kivándorlá-
si kérdésnek abban az időben való helyes megoldása által?

Bár idegen fönnhatóság alatt, de magán földbirtoktulaj-
donban és lélekszám szerint a magyarság uralkodhatna ma 
2–3, sőt talán öt oly ország területén, amelyeknek éghajlata, 
talaja hasonló, sőt többje azoknak kedvezőbb, s így több-
ágú gazdasági termelést lehetővé tevő, mint Magyarorszá-
gé. Amely öt ország összterülete háromszor akkora, mint a 
régibb Magyarországé s – az 1911-i népszámlálás szerint – 
azoknak együttesen nem volt annyi lakosságuk, de még a je-
lenben sincs, mint az 1848 óta a szélrózsa minden irányában, 
a földgömb öt világrészében szétszórtan tévelygő, bolyongó 
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magyarországi kivándoroltak és azok szaporulatának száma, 
kiknek összességét az írók cirka 4 millió lélekre becsülik.

A földbirtokreform-kérdés önmagától oldódott volna 
meg már réges-régen, s ma nem volnának társadalmi bajok, 
osztályharcok az országban, mert minden elégedetlen talál-
hatott volna bőven teret s alkalmat magának az önálló, füg-
getlen anyagi jólétet biztosító egyéni érvényesülésre legtöbb 
biztosítékot nyújtó ingyen földbirtok alakjában, a szabad 
halászat, a vadászat, a legelők, kaszálók, tűzi- és építészeti cé-
lokra való ingyen fa jóvoltából, aki ezt Magyarországon nem 
találhatta meg.

Kettő, három, sőt talán öt új Magyarország alakulhatott 
volna ki azon idő óta, magyar iskolákkal, lapokkal, hivata-
lokkal, azokban az országokban, a magyarságnak mint ál-
lamalkotó elemnek minden tekintetben szupremációjával, 
a magyar kivándorlók és a földgömbön szerteszéjjel szórtan 
tévelygő-vándorló régebbi kivándoroltaknak koncentrálása 
által, miként azt 24 évvel ezelőtt javasoltam.

Mennyi segítségére lehettek volna azok csak ez elmúlt két 
évtizedben az anyaországnak, lehetnénk a jelenben és a jövő-
ben a termelési különbözetekben egymáséitól eltérő áruszük-
ségletek kölcsönös kicserélésén kívül sok más tekintetben is.

Az eddigi magyar gondolkodásmód, életfelfogás, világné-
zet következtében pedig mind az eddigi kivándoroltak, mind 
a jelenbeli kivándorlók – a szél által felkapott és szerteszét 
szórt levelei lettek és lesznek az anyafának –, kiknek legna-
gyobb része nyomtalanul tűnik el más nemzetiségek közt, 
azok által felszívatva, és vesznek el ekként örökre a magyar 
nemzet, állam, a sokat idézett ,,haza” számára. Anélkül, hogy 
azok 90%-a az általuk remélt kivándorlási céljukat, anyagi 
boldogulásukat, s azzal a hazájukba való visszatérhetést elér-
hették volna. Anélkül, hogy a magyar nemzetnek, államnak 
bármily csekély szolgálatot, segítséget tehettek volna eddig 
– s ha ekként továbbra is magukra hagyatnak –, tehetnének 
valaha a jövőben.

Az ilyen, a nemzet életerejét fogyasztó további vérvesztesé-
geknek kellene megszűnni a kivándorlási kérdés gyakorlatilag 
helyes megoldása által, a jövőbeni kivándorolni tervezők s a már 
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kivándoroltak koncentrálása, koncentrációs telepítése által, hogy 
az anyafának messze távolban kifejlődött sarjhajtása az anya-
törzzsel szervi összeköttetésben levő, összetartozó egészet, egységet 
képezzen a jövőben, mint több kivándorolt az egyes szülői csa-
ládokkal Magyarországban azt ma még képezi. (De meddig?) 
S ezen köteléket örök időkre állandósítani kellene.

E cél elérésére szólaltam meg 24 éve is. De hangom gyen-
ge volt, elveszett a magyar pusztában... A tévesen felfogott, 
ázsiai értelemben értelmezett egyéni érvényesülésnek hazai 
süket és vak tülekedésében... A bégek, pasák, szultánok, ká-
nok, emírek és maharadzsák gondolkodásmódjában, életfel-
fogásában, világszemléletében nem talált az megértésre...

Pedig mennyivel eredményesebben érvényesülhettek vol-
na minden kétséget kizárólag mindazon érvényesülni vágyók 
másként és máshol, és velük együtt a földtekén szétforgácsol-
tan tévelygő-bolyongó, küszködő cirka 4 millió főnyi volt 
magyar állampolgár és azok gyermekei, kik jelenlegi hely-
zetükben semminemű erő, befolyás, akció kifejtésére nem 
képesek a kivándorlási kérdés annak idejében való praktikus 
megoldása által.

Hát még minő eredmények, érvényesülési lehetőségek 
lettek volna elérhetők a magyarság által, ha Európa nyugati 
és északnyugati országainak példáit lelki szemei előtt lebeg-
tető, magyar szellemi óriás, Kossuth Lajos buzdító szózata, 
Tengerre magyar a kellő megértésre talált volna annak idején 
hazájában... 

De a semmittevéshez, élvhajhászathoz, az önuralom he-
lyett a másokon való uralkodáshoz szokott ázsiai gondolko-
dásmódnak, életfelfogásnak, világnézetnek könnyebb volt az 
1867-i kiegyezés után az 1850-es, 60-as évek beamter szel-
lemébe belefeküdni, s az akaraterő hiányában elmerülni, el-
süllyedni abban a keleti tunyasággal és kényelemszeretettel 
párosult uralkodási, pasáskodási hajlamnak, vágynak, amely 
előbbre helyezett egy darab szolgakenyeret, s öregségére en-
nek kegyelemdíját, mint a körültekintéssel, gondolkodással, 
munkával járó, önálló, független anyagi jólét igazi érvényesü-
lésének megszerzését. S végzetessé tette ezen munkakerülési 
irányzatot az adott példa által az, hogy ezen gondolkodás-
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mód, életfelfogás, világnézet, mondhatni, országosan nem-
zeti ideállá lett Magyarországon. Kalauz, kocsifékező, erdőőr, 
csősz, éjjeliőr stb. titulás, egyenruhás ,,állások”-ká kívántak 
lenni és lettek is a volt magyar kormányok politikai taktikája 
következtében, az emberiség legnagyobb gyengéjét, a hiúságot 
legyezgetve az emberben, amely tulajdonság már eredetétől 
fogva rendkívüli nagymértékben van meg a magyarságban: 
a hivalkodásra, ki-ha-én-nem-re való hajlam. Mesterségesen 
szántszándékosan növelték akként a magyarság egyik legna-
gyobb fogyatkozását, hibáját – annak kiirtására való törekvés 
helyett – mert evvel vélték bekötni a nép szemét, hallgattat-
ni el a síró gyermeket az államilag szentesített katonatiszti 
egyenruha-utánzatokkal is. Így lett a tisztes magyar szóból 
csőszmezőhadnagy. Kár, hogy darutollas, szűzmáriás, nemzeti 
színű vitézkötéses egyenruha nélkül, mert, oh, milyen bol-
dog lett volna olyaténképp az a sokat elsírt ,,haza”. Mindenki 
„hivatalnok úr” kívánt lenni, s annak tekintetni ebben – ázsi-
ai értelmében a szónak – a keleti cifrálkodás, úrhatnámság-, 
cím- és rangkórság, feltűnési viszketegség és szereplési vágy, 
nagyzási hóbort, mindig csak a látszatnak való élés és mun-
kakerülés országában, ahol mindenki mindenkinél mindent 
jobban akar tudni, s mindent egy kaptafára akar húzni: az 
övére. Volt magyar állampolgárok és ezek gyermekeinek mil-
lióit engedték minden további nélkül elveszni a sokat szavalt 
,,hazára” nézve. Miért? Mert úgy a sokat idézett ,,haza” és az 
abban élő többiek, valamint a kivándoroltak millióinak léte 
és sorsa érintetlenül, teljesen közömbösen hagyta az ázsiai ér-
telemben vett egyéni érvényesülés önzésükben határt nem is-
merő lovagjait, kiknek csak az önző egyéni és családi érdekeik 
kielégítése volt a ,,haza” fogalma minden időkben Magyar-
országon. Bizonyítja ezt Magyarország múltja s annak törté-
nelme. Kiknek a magyar nemzet, a magyar nép volt és még 
meglevő milliói csak eszközül szolgáltak a múltban s szolgál-
nak a jelenben is arra, hogy azokon élhessenek, azok hátán, 
azok munkájának segítségével emelkedhessenek fölfelé az ő 
ideológiájuk szerinti egyéni érvényesülési céljuk elérésére, 
amely céljuk elérésére eszközökben, módokban éppen nem 
válogató, egyéni önzésükben határt nem ismerő eljárásokkal 
egyéni és más érdekeik által egy érdekkörbe vont osztályukat 
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védő törvények, rendeletek által körülbástyázni vélték magu-
kat örökre. Ezen irányzatukkal azonban nemcsak magukat, 
hanem a népet, nemzetet, az országot oda juttatták, ahol az 
utóbbi három a jelenben áll.

S hol állnak voltaképp a még élő, hazaárulással vádaskodott, 
a hazafiságot törvényes jeggyel kisajátítottnak igényelő lovag-
jai az érvényesülés tülekedésében? És ama védszabadalmazott 
nagy hazafiak minő nagy nemzeti eredményeket, vagy csak 
azok egyét is érték el eddig akár egyénileg részükre, avagy osz-
tályukéra, a szolgakenyéren s ennek kegydíján kívül – a nem-
zetre, államra nézve – sajátos gondolkodásmódjuk életfelfogá-
suk, világnézetük és cselekedeteik által? Azt, hogy ha idejében 
be nem látják eddigi tévedéseiket, és másként nem alakul ide-
ológiájuk, egyszerre csak azon megváltoztathatatlan állapotra 
fognak felébredni elvakultságukból, hogy minden talpalatnyi 
föld kicsúszott a lábaik alól, és a hivatalok még annyit sem 
fognak sajátjuknak nevezhetni, hogy a fejüket nyugalomra 
hajtsák, s kényszerülve lesznek meggyőződni ama közmondás 
igazságáról: Ki szelet vet, vihart arat.

Addig járták az önző, egyéni érvényesülésnek fejüket 
megzavaró, szemeiket elvakító, füleiket siketté tevő táncot, 
amíg ezen kedv – Darwin elméletét igazolólag – átragadt 
a tömegekre, és most azok, a nép kíván érvényesülni és ezek 
mindegyike egyénileg. Ismétlem: a példa hat mindenkor, min-
denhol, a jó – de a rossz is. Hasonlítsuk e tekintetben Angliát, 
Amerikát, Dániát, Hollandiát stb. össze Magyarországgal.

De az érdekelteknek olcsón robotoló tömegekre, adóala-
nyokra, ágyútöltelékekre és állami jobbágyokra volt szüksé-
gük azon céljuk elérésére, hogy mind egyéni, mind osztály-
uralmukat éppen Magyarországon tarthassák fönn Magyar-
ország népmillióinak rovására, azok munkája árán.

S hol áll ma maga a magyar nemzet, hol áll az állam, 
Magyarország?

Meddig lesz lehetséges ezen az úton továbbhaladni a teljes 
megsemmisülés felé?

Az 1918. októberi forradalom óta kialakulóban levő 
s eljövendő új Magyarországban sem maradhat többé régi 
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állapotában a kivándorlási kérdés. A jövőben nem lehet az 
többé olyan közömbös a magyar nemzetre, államra, annak 
mindenkori kormányára, mint az a múltban volt, hogy az 
ország legvállalkozóbb szellemű, legakaraterősebb, legerélye-
sebb, legszívósabb s ezek következtében a legmagasabb fokú 
termelőképességgel bíró egyénei, a kivándorolni akaró fizikai 
munkások teljesen tájékozatlanul hagyják el az országot és 
szóródjanak szerteszéjjel, a szélrózsa minden irányába a nagy-
világban, s ki legyenek téve minden eshetőségeken kívül még 
annak is, hogy régi hazájuk, az oly sokszor hangoztatott „drá-
ga jó anya” közömbössége, nemtörődömsége által és amiatt 
azok legnagyobb része haraggal, gyűlölettel szívében örökre 
elszakadjon a már nagyon is megnyirbált, megcsonkult Ma-
gyarországtól, amelynek otthon és idegenben is a legnagyobb 
mértékben van szüksége a már nagyon elmosódott, elhomá-
lyosult nemzeti, állami érdekek és ideálok mentől gondosabb 
ápolására, ha mint állam, nemzet akar tovább élni.

Tudjuk, mennyi évbe, költségbe, agygyötrésbe, idegrend-
szer- s így életerő-elgyengítésbe kerül az intelligencia megszer-
zése. Az ország értelmiségének, a szellemi munkások egy részé-
nek elvesztése, azok teljes elmúlása, elenyészése az idegenben 
nem lehet többé oly közömbös a magyar nemzetre, államra, 
annak mindenkori kormányára, mint az a jelenig volt.

A kivándorlási kérdés kellő időben előrelátó, gyakorlati, 
okszerű megoldásának országos, nemzeti nagy jelentősegét – 
az eddigi érveléseimen kívül – bizonyítják még a következők is.

Az, hogy a magyar kormány a lehető legtökéletesebben, 
a népet a legjobban kielégítőleg szövegezi meg a földbirtokre-
form-törvényt s gyakorlatilag hamarosan meg is valósítja azt, 
csak olaj lesz a háborgó tenger hullámaira Magyarországban, ide-
ig-óráig képes lecsillapítani, de nem tudja véglegesen megszüntetni. 

Magyarország termelésre alkalmas területét csak egyszer lehet 
felosztani akként, hogy a földnélküliek legnagyobb része megélhe-
tésükre elegendő földhöz jusson. Többször nem. Ha pedig min-
den földnélkülire az országban, aki földet kíván bírni mint 
legbiztosabb megélhetést nyújtó forrást, osztatnék fel az egész 
ország összes mezőgazdasági termelés alá vehető területe, egy 
családra azon esetben nem juthatna annyi föld, hogy a maga 
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művelte talaj terméséből a legszűkösebb életmód mellett meg-
élhetne, nemhogy eladásra való felesleggel rendelkezhetne.

A föld pedig nem szül új termőföldeket ivadékról ivadékra, 
hogy az ország lakosainak számával és földszükségletével egyenlő 
arányban szaporodhatna. De igenis szaporodik normális viszo-
nyok között az ország lakossága évenként és pedig annak helyi 
közgazdasági viszonyaival való arányban, amint erre a kevésbé 
jó vagy jobb alkalom van adva. Még általánosabban fokozódó 
számban, ha erre a jó vagy jobb jövő lehetősége kínálkozik. 
Ezt bizonyítja az emberiség múltjának története. Így például 
Franciaországban egy évszázaddal ezelőtt a jelenleginél köny-
nyebb, jobb, biztosabb megélhetési viszonyok között nem volt 
évente fogyó számú a lakosság, Magyarországon viszont nem 
volt még a magzatelhajtással járó, erkölcstelen, gyermekgyilkos 
anyákat teremtő egykerendszer, hanem a szaporodó, nagyobb 
számú család megelégedettsége öröme, boldogsága.

Kérdem: mely földeket fognak parcellázni a jövőben Ma-
gyarországon azok gyermekei számára, akiknek szülői közt már 
feldarabolták Magyarország összes termés alá vehető területeit, 
akik számára családonként alig juthat annyi termőföld, hogy 
maguk a szülők megélhessenek abból? És mily termőföldeket fog-
nak még azután feloszthatni az unokák részére, akiknek nagy-
szülői közt felosztották volt Magyarország összes művelés alá 
vehető szántóföldterületeit?

Kérdem: avagy hasonló állapotokat akarnak-e teremteni 
Magyarországon, mint Olaszország egyik bizonyos tartomá-
nyában a múlt század 90-es éveiben, ahol ha a gazdának 1–2 
napszámos kellett, más 5–6 egyén erőszakkal lépett a mun-
kába, csakhogy 4–5 fillért kereshessen éhenhalása ellen, ahol 
a nők nyilvánosan kínálták magukat egy szeletke kenyérért 
úton-útfélen. Amely állapotok tanulmányozására angol s más 
nemzetbeli közgazdászok utaztak a helyszínre. 

Hivatalosan akarják-e támogatni az egykerendszert? Fran-
ciaország fogyó lakosságú irányzatára akarják-e kényszeríteni 
Magyarország népét? Malthus, Mantegazza s mások hasonló 
teóriáit kívánják-e már a jelenben megvalósítani Magyaror-
szágon egypár ezer közép- és nagybirtokos családnak – véle-
ményem szerint tévesen felfogott – egyéni érdekéért s kedvéért, 
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a magyar faj, nemzet, állam rovására, mikor még ezer és ezer 
milliónyi hold ősi állapotban heverve várakozik az Emberre, 
hogy azokat termővé tegye? 

Amely magyar kormány nem akarja ezt tenni, annak mi-
hamarabb kezébe kell venni a kivándorlási kérdés rendezését, 
s megoldani azt a magyarországi közép- és nagybirtok parcel-
lázását és a tengerentúli földbirtokszerzést, az eddigi kivándo-
roltak érdekeinek támogatása, megvédése általi célzattal, mert 
azoknak érdekei nemcsak szoros kapcsolatban vannak, hanem 
teljesen azonosak a magyar faj, nemzet, állam – a sokat kesergett 
,,haza” érdekeivel.

Hogy a kivándorlást semminemű erőszakkal nem lehetett 
megakadályozni, példa rá a múlt. Azt megakadályozni, a mai 
kiélesedett osztályharcok, az érzelmek és indulatok, az izzó 
kedélyek ezen kohójában, a mai általános országos elégedet-
lenség közt és ennek ellenére, még kevésbé lenne lehetséges, 
az annyira világos, hogy bővebbi bizonyításra nem szorul.

Nyomás mindenkor ellennyomást szül a természet meg-
cáfolhatatlan törvénye szerint, éspedig a nyomás nagyságá-
nak arányában. A múlt erőszakosságai is, mint olvassuk a 
világtörténelemből, megszülték hatásaikat: akik erőszakot ve-
tettek, erőszakot arattak minden időben.

Az igazi kormányzati bölcsesség: a bajok megelőzése. A 
forradalmak okai mindenkor az azok kitörése előtt hatalmon 
voltak megbocsáthatatlan hibáira vezethetők vissza. A főbű-
nösök mindenkor azok voltak, kik könnyelmű cselekedeteik 
által a forradalmakat szükségessé tették.

Tehát a jövőben való kivándorlást megakadályozni is le-
hetetlenség lesz, bárminemű ellenző erőszakot alkalmazna az 
ellen a mindenkori magyar kormány. De ezt cselekedni sem-
miféle kormánynak joga nincs, mert az erőszakkal visszatartot-
taknak sem egzisztenciát nem adhat, sem azok gyermekeinek 
jövőjét nem biztosíthatja semmiféleképpen. Azért ezeknek jö-
vőbeni létkérdése gyakorlati, reális, gyors megoldást követel.

Miután a jövőbeni kivándorlást megakadályozni lehetet-
len lesz, elejét kellene és lehetne venni okkal-móddal annak, 
hogy az eléggé nem tájékozott, a különféle kivándorlási röp-
iratok, ügynökök által leírt módon befolyásolt, megtévesztett 
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kivándorolni szándékozók a jövőben ne induljanak akként 
vakon a nagyvilágnak, amint az eddig történt volt. Ki kelle-
ne ábrándítani az illetőket a képzelt világból a valódi helyzet 
megismertetése által. Erőszak alkalmazása helyett a józan ész 
meggondoltságához az értelemhez kellene szólni, a minden 
egyes kivándorolni tervező érdekének minden tekintetben 
való megvédésének szemmel tartásával, mert ezáltal a magyar 
faj, nemzet, állam érdekei védetnének meg tulajdonképpen.

Gyakorlati példával szolgálhatok ennek eredményességé-
ről. Néhány év előtt egyik magyar minisztériumban cirka 30 
év óta állásban lévő volt iskolatársam közölte velem, hogy ő és 
vele együtt 14 intelligens család egy bizonyos országba tervez-
nek kivándorolni, amelyről Jules Verne egyik regényéből vette 
információit, a fantáziaképeket. Meglepetve az általa előadot-
takon, rögtön a kellő felvilágosításokat tártam elébe, ami után, 
bízva egyéniségemben, lemondott az oda való kivándorlásról. 
Ha még egy ily állású egyén is egy Verne-regény képzelet al-
kotta képei után akar 14 más családot világgá vinni: ugyan 
minő információk után mentek a múltban, vagy mehetnek a 
jelen s a jövőben a magyar kivándorlók a nagyvilágnak.

Ezen esettel való beható foglalkozásom és sok kivándo-
rolni szándékozóval való eszmecserém adta meg nekem azt a 
gondolatot, hogy ezernyi és ezernyi család lenne megment-
hető a meggondolatlan és könnyelmű kivándorlás keserves 
következményeitől, ha a kivándorlás szempontjából tekintet-
be vehető tengerentúli országok viszonyait akár együttesen, 
akár bővebben külön-külön könyv alakban leírnám és meg-
ismertetném most, mikor a helyzettel való elégedetlenség, a 
jövőtől való aggódás, a kivándorlási láz oly általános, aminő 
megelőzőleg soha nem volt. De ezek közzétevését, különböző 
okoknál fogva, későbbre halasztottam, s egyelőre csak nagy 
általánosságban tárgyalom e műben a kivándorlás kérdését.

Oly nagy szerencsétlenség lenne-e a kialakulásban levő új 
Magyarországra nézve, ha magyar állampolgárok tulajdonába 
kerülne ugyanakkora, vagy tízszer, húszszor, százszorta nagyobb 
mezőgazdasági terület az alig lakott tengerentúli országok föld-
jeiből, mint amennyi magyar föld a nem magyar állampolgárok 
birtokában volt a régi nagyobb Magyarországon a világháború 
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kitörése előtt? Oly elriasztók-e a műben felsorolt példák, a külön-
féle országok nagytőkéseinek vagy kivándoroltjainak földbirtok-
szerzési politikája, hogy azok követésétől irtózni kellene?

Kérdem: mi lett és mi volna a mai Angliából, Ameriká-
ból, Belgiumból, Dániából, Hollandiából, Németországból, 
ha lakossága nem akként gondolkozott és cselekedett volna 
a múltban, cselekedne a jelenben, amiként azt tette és teszi. 
Gyarmatokat nem foglalhattunk a múltban (hisz Magyaror-
szág volt Ausztria es a fekete lelkű Habsburgok gyarmata), a 
jövőben sem hódíthatunk, létesíthetünk ilyeneket. De igenis 
szerezhetünk más országokban a magyarországihoz hasonló, 
sőt kedvezőbb éghajlat alatt fekvő többoldalú termelést lehe-
tővé tevő, nagyobb jövedelmet adó, őserőben levő, dúsgazdag 
talajú földbirtokterületeket magunk és utódaink számára, ma 
még igen olcsó vételárért, sőt ingyen ajándékul is.

S ezt sürgetem 25 év után ismét, most újra és ismételten, 
amikor a még valamelyest megmaradt Magyarország számára 
is könnyen hozzáférhető, ama még egyedüli területekből a 
földtekén, amelyekért nagyon is érdemes valamit tenni, fára-
dozni, dolgozni, hogy a magyarok és azok utódjai tulajdoná-
ba kerülhessenek.

A természetben megállás nincs, az holtpontra nem jut. 
Vagy fejlődés, vagy visszaesés lehet csak abban. A nemzetekkel 
is ekként van. Példák vannak erre bőven a világtörténelemben. 
Ha nem, fejlődünk, enyésznünk kell nekünk, magyaroknak is a 
nemzeteknek a létért való mai nagy küzdelmében. Ma még teljes 
mértékben kezünkben a választás a két irány közül. S mi élni, 
boldogulni, virágozni óhajtunk: előre tehát, és cselekedjünk!

A kivándorolni tervezőket két osztályba csoportosíthatjuk. 
Az elsőbe sorolhatók ama fizikai és szellemi munkások, 

akik különféle, de való igaz okok miatt abszolúte nem ta-
lálhatnak Magyarországban nemhogy állandó, de még ele-
gendő keresetet se megélhetésükre, se családtagjaik emberi 
fenntartására. Akik ekként nemcsak saját maguknak, hanem 
a társadalomnak, az államnak terhére esnek csak. Ezen nélkü-
lözők a nyomorogva szenvedők, a társadalom páriái. Ezeket 
állandó, biztos megélhetéshez kell juttatni mielőbb. Ezek a 
kényszerkivándorlók.
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A nagyobb Magyarországnak a háború előtt volt cirka 
250 000 köztisztviselője, az államvasutak altisztjein, napidíjas 
című, de nyugdíjigényes alkalmazottjain, a leszerelendő hadse-
reg tisztjein kívül. Azt hiszem, magyarázat nélkül érthető, vi-
lágos az, hogy az alig egy harmadra összezsugorodott Magyar-
ország ezek mindjét alkalmazni, fizetni és ezek valamennyié-
nek nyugdíjigényeit kielégíteni képtelen lesz. Jelenlegi állami 
túlterheltsége már-már oly mérvű, hogy az állam teherbíró 
képességét majdnem túlhaladja. Milliárdokra megy ennek kö-
vetkeztében az államháztartás deficitje évente, ami valutájának 
állandó csökkenését süllyedését vonja maga után, s mielőbb az 
állami csőd szélére juttatja az országot, ha ez így tart tovább.

Az adózó városi polgárság és a birtokos osztályok pedig az 
eddiginél még nagyobb adóterheket az említettek kitartásáért 
többé nem lesznek hajlandók viselni. S ha azon célból adók-
kal mégis túlterhelhetnének, ezen eljárás által előbb-utóbb, 
de biztosan azok lappangó elégedetlenségének kirobbanása 
elé állítanák az országot. Tudjuk, hogy ez mit jelentene kö-
vetkezményeiben. Az említettek közül tehát igen sokan, úgy-
szintén az elkerülhetetlen birtokparcellázás következtében 
számos gazdatiszt is ebbe az osztályba fog kerülni, növelni 
kell a kényszerkivándorlók számát. Ezen szellemi munkások 
nagy számának jövőben létkérdéséről is sürgősen gondoskod-
ni szükséges, mert a legkonzervatívabb számítás szerint cirka 
100 000 ily család vált fölöslegessé Magyarországon, de való-
színű, hogy félmillió lélek.

A legnagyobb hajó csak teherbíró képességével arányban 
álló súlyrakományt bír a víz felszínén fenntartani. Túlterhel-
ten elsüllyed maga a hajó is. Az okos fuvaros, ha útjában ész-
reveszi, hogy szekere roskadozik a teher súlya alatt, elővigyá-
zatból megkönnyebbíti igás szekerét az azt széjjelnyomással 
fenyegető túlsúlytól, és valamely védett helyen lerakja azt. 
Ekként biztosítja kocsiját az összetöréstől, áruját a romlástól, 
melyet majd egy más útjában újra felvesz és saját magát okos 
előrelátással megóvja az anyagi kártól, a tehetetlen helyzetbe 
való jutástól.

Óhajtandó az állam hajójával, szekerével is ily előrelátással 
eljárni. Tehermentesíteni azt a magában többféle veszedelmet 
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hordozó túlsúlytól. Ez elérhető lenne egyrészt a nem produk-
tív elemeknek termelő energiákká való átváltoztatásával a kö-
zép- és nagybirtok parcellázása útján azokat földhöz juttatva 
farmerekké átváltoztatni; a szociális alapon dolgozó állami 
gyárak létesítésével az ipari termelés termelőivé tenni, másrészt 
a kivándorlás korlátlanul teljesen szabaddá való tétele által az 
országban megélhetésüket meg nem lelhetőket állami felügye-
let és irányítás által a földgömb egy más részére áthelyezni, 
ahol a nép az üres, alig lakott országok egyikében-másikában 
vagy ezek többjében biztos létet, jövőt találhat. Amelyekben 
az őserőben gazdag, buja talajok, évezredek óta várják az Em-
bert, hogy szunnyadó termőképességeiket életre keltse.

Lerakni és biztosítani a hajó, a szekér ez idő szerinti túl-
terhét azon tervezettel, hogy alkalmilag ismét fel lehessen 
venni oly közgazdasági viszonyok megteremtése által az or-
szágban, amelyek majd annak idejében lehetővé fogják azt 
tenni, s a lehetőségig megszüntetik hosszabb időre a kiván-
dorlás szükségességének tárgyi okait. 

Teljességgel azonban a kivándorlás sohasem lesz meg-
szüntethető az országban. Egy agrárállamban, mint Magyar-
ország, a termőföld szükséglete, az úgynevezett földéhség, állan-
dó fog maradni örökre, s párhuzamban fog haladni a lakosság 
szaporodásával. Ez megváltoztathatatlanul áll bármi néven 
nevezendő államformára. A bolsevizmus és a kommunizmus 
sem képes szántó-, termőföldeket gyárilag vagy vegyi úton 
előállítani. A kivándorlási kérdés ezen államformák alatt is 
állandóan függő kérdés maradna Magyarországon mindazon 
időig, míg Ruskin szerint a földtekének emberek által lakható 
minden része benépesítve nem lesz, s Semmler szerint Afrika 
nem fogja képezni a világ éléskamráját.

Azért ajánlatos előre nézni a jövőbe s jó előre földbirto-
kokat szerezni a földgömb azon részein, ahol a jelenben még 
kedvező éghajlatok és feltételek mellett az lehetséges. Habár 
a jelenben már nincsenek azok a meseszerű lehetőségek, amik 
30–50 év előtt még megvoltak, s kínálva kínáltak a tengeren-
túlról, melyeket a mindenkori kormányok, mint az uralkodó 
osztályok megbízottai és azok érdekeinek képviselői elzártak, 
eldugtak Magyarország lakói elől, önző egyéni érdekeiknek 



106

ferdén, tévesen felfogott okánál fogva, de földbirtokszerzési 
lehetőségek még bőven kínálkoznak a tengerentúlon.20 Egy 
ország, hosszabb, keményebb téllel, de igen egészséges ég-
hajlattal, mint a régi Magyarország északibb, volt keleti és 
erdélyi megyéi, felajánl ma még minden 18 évet betöltött en-
nél idősebb embernek, vagy 18 éven aluli gyermekekkel bíró 
özvegy nőnek 50 holdat ingyen, ha azon két évig lakik s ezen 
idő alatt két holdat művelés alá vesz. Pénzért 50 holdon felül, 
640 hold maximum birtokhatárig, holdját minőség szerint 
1 és fél koronától 3 koronáig, 5 évi törlesztésre, 6 százalékos 
kamatlábbal, nem- és nemzetiségi kérdés nélkül, bárkinek. 
Bizonyos feltételek teljesítése mellett 5000 holdat ingyen, ha 
10 év alatt ama feltételeket teljesítette. Jószágtenyésztésre is 
igen alkalmas.

Egy másik 160 holdat ingyen. Egy harmadik, negyedik 
100–200, 600 holdat három kataszteri osztályban, a talaj 
minősége és felülete szerint 50, illetve 25 koronáért holdját 
1 évtől 14 évi törlesztésre Egy ötödik 30 holdat, 3 tehenet, 
vetőmagot, gazdasági eszközöket, a család számára egy évig 
tartó élelmezést, a tengerentúli kikötőből a telepedés szín-
helyére való szállítást ingyen kínált, még 1914-ben. Pén-
zért a sík, róna földeket 5–50 korona árban, holdját. Ötven 
korona árban holdját az igen értékes fanemeket tartalmazó 
erdőföldeket, tetszés szerinti nagyságú kiterjedésben. A ha-
todik, hetedik teljesen sík, róna földeket, amelyeken alig lát-
ható egy cserje, csak zöld fűtenger, holdanként 5–10 korona 
árban, 200 hold birtokmaximumig. Ugyanott igen értékes 
őserdőket ugyanoly feltételek mellett. E birodalom némely 
tartományában több négyzetmérföldnyi területek is vásá-
rolhatók vagy bérelhetők vásárlási előjoggal (egy darabban  
20 000 hektárig), mesésen olcsón. És még több más alkal-
mak. Mindezen országok bővelkednek forrásokban, cserme-
lyekben, patakokban, folyókban, kisebb-nagyobb tavakban, 
halban, vadban, alig néhány méter mélységben található jó 
kútvizekben. Az elsőt kivéve, a többiben egész éven át a sza-

20    Szándékosan nem említek neveket, nehogy esetleg valaki kísértésbe jőve, 
éppen általam vándoroljon idegenbe, amidőn én leginkább ellenzem az 
egyes családonkénti ki-ki magának való települést a kellő felvilágosítás és 
útmutatás nélkül.
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badban legel mindennemű jószág, s így az istállózás felesleges-
sé válik, de azok mindegyikében, a téli 1–2 hónapban leszáll 
némelykor 1–6 fok hidegre zéró alá az egyes tartományok 
lokális éghajlata szerint. Mindenféle magyarországi és olasz-
országi termény és még sok másféle is díszlik azok felséges 
éghajlata alatt. Valamennyiében teljesen szabad és ingyenes 
halászat, vadászat mindenkinek, minden területen, ami még 
nem magántulajdon, úgyszintén ingyen fa is, azok többjében 
(van kivétel is) tüzelőre és építkezésre, az állami területekről. 
Megjegyzem, hogy ezen adatok 1913-ból valók, s a korona-
érték azon időbeni valuta szerint értelmezendő. 

Ha valamely nemzetnek, államnak valójában érdekében 
állna az, hogy lakosságának szaporulatát saját határai között 
erőszakkal visszatartja, s abban összezsúfolja és arra kénysze-
rítse, hogy egymás szájából tépjék azok ki a kenyeret a meg-
élhetésükre, úgy a többiek közül a hazaszeretetéről világhíres 
kis Svájc azt bizonyára megtette volna. De amint más nyugati 
és északnyugati európai államokban nem, úgy Helvéciában 
sem gondolkodnak magyarországiasan, hanem épp oly céltu-
datosan irányítja már régebben kivándorlóit, mint az idézet-
tek, s Németország is azt tette a háború kitöréséig.

Idejekorán belátták azok, s más országok is kezdik be-
látni az eddig közgazdásági elméletek több tévedése közt 
azt is, hogy minden tekintetből üdvösebb a kevesebb számú, 
de megelégedett, s ennek következtében békességes jólétben elő 
lakosság egy ország számára, mint durva, nyers erőszakkal 
előidézett kényszeruralom alatti nagyobb számú lakosságnak 
állandó elégedetlenségéből származó egymás elleni ellenségeske-
dése, gyűlölködése, egymást üldözése, osztályharca a megélhetés 
lehetőségéért, aminek okául rendesen az illető vezető osztályokat, 
kormányokat, uralkodókat okolják, vádolják s idővel ezek ellen 
gyülemlik meg a nép lelkében az elkeseredés, utálat, gyűlölet, s 
az ezekből eredő forradalmi hangulat. És ez utóbbi mindaddig 
úgy lészen, míg az állat az emberben meglesz, s meg nem fog 
születni a szellemi ember. Azon időig pedig még évszázadok fog-
nak leperegni az örök mulandóságba.... Avagy nem mondtak-e 
teljesen csődöt az eddigi összes nemzetgazdasági teóriák a vi-
lágháború alatt és után?
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Nem feudális, ellenkezőleg csakis szociális, éspedig radiká-
lisan szociális alapon lehet a jövőt megoldani Magyarországon, 
mert csak ilyeténképpen lehet a népmilliókat kielégíteni ott is 
ma már!

Más birodalmak külképviseleti hivatalai évtizedek óta 
hívják fel kormányaik, nemzeteik figyelmét a nyilvánosság-
nak közreadott jelentéseikben, figyelmeztetve azokat mind-
azon jó alkalmakra, amelyek az országaik nagytőkéseinek és a 
különböző foglalkozású és társadalmi állású lakosai számára 
is a földgömb különböző részein kínálkoztak, hogy azokat 
nemzetük fiai saját javukra felhasználják. Ugyancsak azt tet-
ték ugyanazon célból azok tudós kutatói, utazói speciális le-
író műveik által különösen a jelenben még meglevő ezen leg-
utolsó jó alkalmakról. A látottak és olvasottak által sarkallva, 
ugyanazt óhajtom tenni e művemben, mielőtt azon területek 
különleges leírásait közrebocsátanám.

Magyarország és – szerencséjére ma már néhainak mond-
ható – Osztrák-Magyar Monarchia külképviseleti hivatalai pe-
dig azon idő alatt csak reprezentáltak. A legmagasabb eszmény 
jelszava volt: Representieren. Mit? A megboldogult Osztrák-
Magyar Monarchia belső hibáit, fogyatkozásait, gyengeségeit 
leplezni, eltakarni hivatott gazdagság, fény, pompa, a nagyha-
talmi pozíció Potemkin-látszatának spanyol etikettetje.

Különösebben Magyarországon pedig, bár látszólag en-
gedélyezték a kivándorlást, az asztal alatt azonban minden-
nemű úton-módon korlátozni, akadályozni igyekeztek azt.21

Kíméletlenül reámutattam az igazságra, hogy miért tör-
tént az. Amíg a nagy francia forradalom utófájdalmainak 
mondható 1848-i európai forradalmak után más európai 
államok nagytőkései, tudósai, intelligenciája a félig vagy egé-
szen vad állapotban volt országokat nyitottak meg s tártak 
fel az emberiség számára, hajózással, vasutak építésével, bá-
nyászat, faipar, jószágtenyésztés kezdő termeléseivel az em-
bereknek nemzetiség és vallásra való tekintet nélkül oda való 

21    A. Holitscher Amerika Heute und Morgen című művében a következőket 
írja a 145. oldalon: „Die Regierung untersag also stillschweigend und 
mit Nachdruck die Auswanderung nach Kanada. Das ist ein amüsantes 
Exempel.”
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megtelepítésével, a kezdetleges mezőgazdasági termelésnek és 
civilizációnak törtek utat azokban, fáradozásaiknak bőséges, 
dús rekompenzációja mellett, addig ugyanazon idő alatt a 
régi Magyarországon a vezető osztályok közéleti tevékenysé-
ge közjogi vitákban, törvények gyártásában, teoretikus jogi 
és akadémiai absztrakt kérdések szőrszálhasogatásában, fel-
hő-meszelésekben, politikai párttusákban, a jobban fizetett 
és több hatalmat adó hivatalok elnyeréséért való törtetésben, 
eszközökben, utakban-módokban nem válogató, bármikép-
pen, bármi áron, könyökkel, ,,aki bírja, marja” jelszóval ma-
gának utat törni akaró egyéni érvényesülés süket és vak tüle-
kedésében, ezek versenyében merült ki a jelenig.

Hetven év óta csak búsultak, érzelegtek, sírtak, beszéltek, 
ankett-banketteztek, ünnepélyeket, díszfelvonulásokat rendez-
tek, pezsgő, dínomdánom és cigány mellett szónokoltak, ettek, 
ittak, vigadtak a ,,hazáért”, egyéni érdekeiknek istápolásáról 
egy percig sem feledkezve meg az öblös torkú és szájú kortesek, 
a beszédversenyek, a népámítás, butítás és népcsalás, a társa-
dalmi és politikai svihákok eme hazájában, ahol a társadalmi 
és politikai betyárok (political bucaneers), kalózok és brigantik 
sajátságos és különleges specimenjei találhatók néhány év óta, 
amíg emez irányokba sodorták bele a népet, az egész ország 
lakosságát: a politika szennyes vizű mocsarába, posványába, az 
alkotás, teremtés, gyarapítás munkája helyett. És ma nyakukra 
nőtt a nép az említettek utánzásában. Hatottak, de nem ak-
ként, mint Deák Ferenc gondolta s értelmezte volt azt. A példa 
pedig mindenkor hat, amint azt már említettem: a jó, de a rossz 
példa is. Ez teremtette meg a mai Magyarország hivatalbeli ke-
nyéririgységét, a hivatalnokélet magyarországi gyönyörűségeit 
(?), amelyet mindenki ismer, aki egyszer hivatalnok volt abban 
az országban. Ez teremtette meg a mai Magyarország társadalmi 
és politikai és ezek jelenlegi erkölcsi állapotát.

A téves ferde gondolkodás, életfelfogás, világnézet. A kiván-
dorlási kérdés impraktikus kezelése, minek következményei: ön-
érzet, önbecsülés, meggyőződés, lelkiismeret megtagadása, bér-
beadása, a csúszó-mászó szolgalelkűség, uszályhordozás. Álhim-
nuszok zengedezésébe kényszerítették bele a fizikai és a szellemi 
munkásságot a kenyérért, megélhetésért, s eldugták, elzárták 
előtte az önálló, független, emberibb jobblét megszerzését, saját 
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egyéni és osztályérdekük önző kielégítéséért. Ezért az uralkodó 
osztályoknak éppen ilyen tömegre, ilyen országos állapotra 
volt szükségük.

A kivándorlás a társadalmi, politikai túlfeszültségeknek 
éppoly jótékony biztosító szelepe, mint amilyen az utóbbi 
a gőzgépnek. A kivándorlási kérdésnek annak idejében való 
okszerű, gyakorlati rendezése által ma Magyarország társa-
dalmi, politikai, közgazdasági, erkölcsi összképe egészen más 
koncepciójú lett volna, mint aminő az a jelenben. 

Ha az említett – ma már kisebb mértékben – de még 
meglévő, mondhatni, a földteke legutolsó jó alkalmát is el-
múlni hagyja Magyarország, anélkül hogy azokat saját javára 
fordítaná, minden kétséget kizárólag javukra fogják felhasz-
nálni más nemzetek fiai, akiknek ottani kezdő, építő munká-
jának máris szép eredményeket elért példái láthatók. Ameri-
ka, Anglia, Belgium, Németország milliárdokat fektettek be a 
tengerentúli vasutak, bányák, faipartelepek, jószágtenyésztés, 
gyárak, kereskedelem kezdő, úttörő vállalataiba, azon orszá-
gok feltárására, természeti kincseinek kihasználására.

Miután az ember által megváltoztathatatlan természeti 
törvényeket Magyarországon sem változtathatja meg semmi-
féle politikai klikk, párt az ilyenek által összeállított törvé-
nyek és államformák által, az ország népének, a nemzetnek 
még hosszú ideig eltartható gyötrése, sanyargatása, nyomor-
gatása, lerongyolódása után a kivándorlási kérdés rendezésé-
nek szükségességéhez fognak végül elérkezni ott is, az ázsiai 
provincializmus porában, sarában megfeneklett s ott vergődő 
próbálgatások, kísérletezések után. De félő, hogy majd már 
akkor, midőn tévedéseikből kijózanodva látni fogják, hogy a 
kellő időszakot elmulasztották, s a kívánatos éghajlat, dúsgaz-
dag őstalaj, valamint az azok által kínált jövedelmezőség kel-
lemes, biztos létforrásai örökre elmúltak számukra, s a jövőre 
csak azon területek maradtak meg részükre, amelyeket más 
nemzetek a jelenben meg rájuk nézve mint nem kívánatosa-
kat kikerülve meghagynak. Szemesé a világ. 

S akkor jó lesz ott is búsulni hona és a saját maga álla-
potán a kesergő magyarnak (mint az idegenben tévelyegve 
küszködő volt magyar állampolgárok milliói legnagyobb ré-
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szének a jelenben is az a sorsa), aki a jelenben – mint eddig –  
a múltban él elmerülve, elvakulva, neuraszténiásan, beteges 
érzelgősségében22, mert a jövőbe előre nem látott kellőkép-
pen, mert abba soha merően bele nem nézett, patópálságánál 
fogva (a közép- és dél-amerikai indiánok mananája – ejtsd: 
manyanája) azzal komolyan nem törődött, ha ma még tűr-
hető volt a sorsa. Éppen akként, mint ázsiai honfitársai, az 
onnan kivándorolt, mongol fajhoz tartozó indiánjai Ame-
rikának23 (kikhez faji tulajdonságokban a föld összes népei 
közt minden tekintetben a legjobban hasonlít) és éppúgy el 
fognak enyészni idővel a többi életképesebb nemzetek közt, 
mint ama ázsiai honfitársai lassacskán, de biztosan elenyész-
nek (bár számuk négyszerte több, mint az összmagyarságé) a 
többi nemzetiségek által felszívatva, az amerikai kontinensen 
minden hősködéseik dacára, elmúlnak a vérkeveredésben.

A fejlődésbeli különbség a vázolt kettős irányzat között 
feltűnő volt a más európai országok eddig elért haladásain 
kívül a Magyarországhoz közel eső Németország fejlődésében 
is, amely az 1870–71-i egységessé való alakulása után Angli-
át és Amerikát vette mintaképül a jövőbeni továbbfejlődésé-
hez, s 4 évtized alatt elért bámulatos fejlődése már végzetessé 
kezdett válni példaadóira, amiért is annak pusztulni kellett 
egyelőre a nemzeteknek a létért való mai nagy küzdelmében. 
Nem sokáig. Mert a germánok faji és nemzeti tulajdonságai, 
amelyek vénát, tulajdonképpeni életerőt adók az angolszász 
vérkeverékű népeknek is, előbb-utóbb, de biztosan felszínre 
hozzák azt a kevésbé életképes tulajdonságokkal felruházott 
nemzetekkel szemben.

Magyarország számára is a gyakorlati élet eredményességé-
nek példáit lehet csak mintaképül választani a jövőre: az eddigi 
magyarországi lehetetlenségek lehetőségének országait. 

22    Dr. Moravcsik Endre budapesti egyetemi orvostanár A neurasthenia 
c. könyve szerint Magyarország összlakosságának 50 százaléka 
neurastheniás, miután az agyvelő az idegek csomópontja, az idegek 
állapotától függ a kedélyhangulat. Abnormális, beteg idegek 
következménye az abnormális beteges érzelgősség, akaraterő nélküli 
ingadozó szélsőségekbe csapongó kedély, a magyar szalmaláng és 
higanyérzékenységű temperamentum, és ezek következtében a nem 
eléggé józan gondolkodásmód.

23    Lásd a mongol tradíció leszármazási táblázatát, családfáját.
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Magyarország nagy katasztrófájában van egy enyhítő 
esemény: az országot cirka 400 éven át gyötört, minden jó 
érzelmű átkozottan gyászos emlékű Habsburgok és ezek go-
nosz szellemétől való megszabadulás, Magyarország önállósá-
gának, függetlenségének visszanyerése. Ma, mint ilyen, sza-
badon cselekedhet saját javára minden téren a kivándorlási 
kérdésnek praktikus megoldásában is.

A kivándorlás rendezésére, az állam által való céltudatos 
irányításra létesítendő lenne egy állami kivándorlási iroda. 
Angliában már több évtized óta működik egy ilyen állami 
iroda.

Az az iroda más országokat, ha nem is teljesen, de meg-
lehetős mértékben tekintet nélkül hagy, s főleg az angol gyar-
matokba irányít, azok mindegyikének szangvinikus, opti-
mista irányban írt, azok által hivatalosan kiadott, s milliónyi 
számban terjesztett bevándorlásra csábító röpiratai által. Ami 
érthető. Mindegyike az angol gyarmatoknak azzal az igyeke-
zettel fáradozik s áldoz nagy pénzösszegeket, hogy minél több 
bevándorló települőt fogjon benépesítésére, közgazdasági fej-
lődésének emelésére.

Eltérőleg eme iroda célzataitól, a magyar állami kiván-
dorlási irodát egészen más szellemben és más irányúnak kép-
zelem megvalósítandónak. Feladatához tartozna:

a)  A bevándorlásra szoruló, a magyar kivándorlás érdeke-
inek szempontjából tekintetbe vehető országokat kivá-
lasztása.

b)  Helyszíni szemle által, revízió útján azoknak az orszá-
goknak meghatározása, amelyekbe a magyar kiván-
dorlást, megtelepítést ajánlani lehetne.24

c)  Az ekként meghatározott országok kormányaival ha-
ladék nélkül tárgyalásba kell bocsátkozni a kivándor-
lóink számára elérhető legkedvezőbb bevándorlási, te-
lepedési feltételek elnyerése céljából, s a legkedvezőbb 

24    Hasonlítsuk össze Magyarország fejlődését az 1867-i kiegyezés óta 
Németországnak 1871 óta tartó fejlődésével, és gondolkodjunk rajta, 
mert ezen a miérten nagyon érdemes elgondolkodni, s a miértjét 
megtalálni. Erre a helyszíni szemlére készséggel vállalkozna csekélységem 
is a 16 éven át látott tapasztaltak alapján.
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viszonyokat, körülményekét kínáló országba, esetleg 
ezek többjébe irányítani azokat.

d)  A kivándorlásra, településre legalkalmasabb orszá-
gok közgazdasági viszonyainak igaz, hű, lelkiismere-
tes leírása által a kivándorolni tervezők számára való 
felvilágosítások, útbaigazítások, tanácsok nyújtása 
Magyarországon, hogy a kivándorolni tervezők még 
kivándorlásuk előtt kellőképp tájékozódjanak, hogy a 
tulajdonképpeni kivándorlási céljukat, anyagi boldo-
gulásukat minél kevesebb csalódás, nélkülözés, keserv, 
szenvedés nélkül, minél kevesebb idő-, pénz-, mun-
kaveszteség elkerülésével, minél jobb eredménnyel 
érhessék el.

e)  Ugyanazon célból érdekeiknek megvédése az idegenben. 
f )  A földgömbön szétszórva bolyongó, tévelygő magyar-

ságnak propaganda által eme kiválasztandó helyre vagy 
helyekre összpontosítása.

g)  Az eddig Magyarországról kivándorolt és kivándorlan-
dó telepesekkel állandó kapcsolat fenntartása a jövőben.

Ha oly rengeteg sok milliárdot, a soha meg nem gyógyuló 
betegek és nyomorékok, az elhalt életek százezreit, együtt több 
mint egy millió embert áldozhatott Magyarország az imperia-
lista politikát űzött gróf Tisza István és klikkje, s ezek ruhasze-
gélyeibe kapaszkodó25 néhány gentry és főúri család kedvéért; 
ha békében, amikor arra már semmi szükség nem volt és ma 
sincsen, egy hadsereg, különböző nevű katonai különítmény 
és alakulat fenntartására az előirányzott költségvetésen kívül 
csak a bevallott26 14–20 milliárd koronát lehetett egy évben 
Magyarországnak elkölteni egy osztály érdekéért, hogy azon 
osztály kormánya zsarnokoskodhasson az ország többi milli-
óin; ha egy volt tengerésztisztnek, Horthy Miklósnak, a volt 
magyar koronás királyok civillistájának több mint háromszo-
ros összegét, 64 millió koronát lehetett egy évi háztartására 
megszavazni, úgy akkor kell hogy lehetséges legyen a magyar-
országi gazdasági és társadalmi bajok enyhítése, rendjének 

25    Címek, rendjelek, hitbizomány-alakítás stb.
26    És mennyi be nem vallottal!
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biztosítása, az állami teher nagy részének megszüntetése, az 
általános emberi jobblét bizonyos fokának elérésére, a nép- 
és gyermekhalálozási százalék lehető kisebbítésére, az évente 
milliókra menő magzatelhajtások, gyilkolások megszüntetésé-
re az általam javaslatba hozott módon eljárni, és ha még azon 
áldozattal is, hogy a nélkülözők, nyomorogva éhező szenve-
dők útiköltségeit a magyar állam előlegezze azok jövőbeni 
megélhetése, a magyar faj, a nemzet, az állam érdekében, a 
humanitásra való tekintettel, amikor azok számára más orszá-
gok ingyen földet, ingyen halat, vadat, tűzifát, ingyen legelőt, 
kaszálót, teljes vallásszabadságot, adó- és katonamentességet 
kínálnak, teljesen biztos megélhetést, létet és jövőt. Nemcsak 
emberi létet nem adhat, még kevésbé biztosíthat azoknak, 
gyermekeik, unokáik számára Magyarországon, csak a nagy-
számú ember- és gyermekhalálozási statisztikát publikálhatja 
az évente milliókra rúgó magzatelhajlást – a gyilkosságokon 
kívül (miknek számát szerencséjükre pontosan megállapítani 
nem lehet) – a téves, ferde, rossz, a vég nélküli hazugságok 
rendszerét égbekiáltóan vádoló tetemre hívásul. És mindezt 
néhány ezer család egyéni és osztályérdekéért, uralkodni vá-
gyásáért, a nép millióinak szenvedése és gyötrése, kínlódása, 
a tömegnyomor árán! 1919. augusztus 5-e, vagyis az 1918. 
októberi forradalomban adott becsületszavát, esküjét, foga-
dalmát arcátlanul, hitványul, jellemtelenül megszegett Habs-
burg József kormányzósága idejétől kezdve 1922. év júliusáig 
a magyar államháztartásából származó deficit túlhaladja a 60 
milliárd koronát, s ennyivel szaporodott csak e tétel címén 
Magyarország államadóssága e rövid idő alatt. Százezer család 
(átlagonként 3 lelket számítva) tengerentúl való megtelepítése 
alig került volna annyiba, mint Magyarország államháztartá-
sának egy évi deficitje. Így elúszott 60 milliárd korona a kü-
lönítményekre, állami kitartottakra, a panamákra, s a tömeg-
nyomor megmaradt és nőttön-nő.

Javaslatom lehetséges, csak akarni, tenni kell. Példa erre 
a zsidóüldözésekből kifolyólag a magyar kormánynak 1920-
ban tett azon ajánlata, miszerint Anglia hajlandó az összes 
magyarországi zsidókat megtelepíteni, ha azok a vagyonukat 
magukkal vihetik. Ezen ajánlatot a magyar kormány nem fo-
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gadta el, mert attól féltek, hogy ennek elfogadásával kidőlt 
volna Magyarország két erős oszlopa: a pénzügy és a kereskede-
lem. Az országban megélhetésüket meg nem lelhető szűkölködők, 
nyomorgók, éhezve, kínlódva, senyvedve elveszők elhelyezésével 
ez nem dőlne ki. Ellenkezőleg: ez az államteher megkönnyebbí-
tését, a társadalmi bajok enyhülését, a társadalmi rend nyugal-
mát, békéjét jelentené.

Javaslatom lehetőségére még egy másik példa: Francia-
országnak 1920–21-ben a Vrangel-féle fehér hadsereg cirka 
150 000 főnyi maradékának tett azon ajánlata (amikor már 
azokat nem használhatta, szélnek eresztette és kellemetlen 
terhére kezdtek esni más európai országoknak), hogy hajói-
val átviteti és megtelepíti őket a tengerentúlon. Ennek meg-
történése csak a világpolitikában beállott fordulaton múlt. A 
harmadik és negyedik példám megtörtént, konkrét esetekre 
mutat rá, s ezek a következők. A Canadian Pacific Railway 
Company-nak Kanadát az Atlanti-óceántól a Csendes-óce-
án partjáig átszelő fővonalának kiépítése 1885-ben lett be-
fejezve teljesen. E vasútvonal építésénél alkalmazásban volt 
magyar munkások többjét megtelepítette a vasúttársaság ama 
vonal mentén elterülő Eszterház telepen. A kanadai birodal-
mi kormány (van provinciális kormánya is minden egyes 
tartománynak) adott minden egyes telepes családnak 160 
acres homstead földet ingyen – a telepes választása szerint. 
A vasúttársaság építtetett minden egyes telepesnek a földjén 
(tanyarendszerben) fából, deszkából készült egyemeletes há-
zat, s adott neki egypár ökröt szerszámostul, szekeret, ekét, 
boronát, ezenkívül egy évre való élelmicikkeket előlegképp 
20 évi törlesztésre. Tessék ma megnézni az eredményt. 1900. 
augusztus hónapban is voltam ott (legutoljára 1911 nyarán) 
Dr. Paikert Alajos kíséretében, aki a m. kir. földminisztéri-
um gazdasági attaséja volt az Unió és Kanada számára, az O. 
M. követségnél Washington D. C.-ben. O. is beszélhet róla. 
Ezenkívül Kanadának Alberta tartományában a szervezett 
vasúttársaság Ready Made Farms-a, amelyeken ház, istálló, 
kút, feltört ős préri 40, 80, 160 acre nagyságú szántóterü-
let sodronnyal bekerítve, mesterséges öntözésre berendezve 
várja a vállalkozó szellemű gazdálkodót némi kezdő tőkével 
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a törlesztésre való gazdálkodásra. Ekként téve termelhetővé 
a rendkívül száraz éghajlatú vidéket, ahol a televény gazdag 
őstalaj nem termelhetett csapadék hiányában.27

Habár azon kedvező feltételek már nem lelhetők meg 
soha többé, amelyeket 3–4 évtizeddel ezelőtt kínálva kínáltak 
a tengerentúlról, de felhasználni – téves felfogásból – elmu-
lasztottak Magyarországon, vannak még őserőben lévő, dús 
talajjal, egészséges éghajlattal bíró országok, amelyekben a 
Madách eszkimója által óhajtott állapotok a legteljesebb mér-
tékben megtalálhatók, amelyekben sokkal több a fóka, mint 
az eszkimó. Ezek kezdetleges államok, de a jövő országai. 

A kialakulóban levő új Magyarországon, mint minden 
másnak, úgy a kivándorlási kérdésnek is új mederbe kell te-
relődnie a jövőben.

A régi feudális jobbágyok felszabadításának első lépése 
volt a szabadköltözködési jog törvénybe való iktatása. Az új, 
modern állami jobbágyok, a fehér rabszolgák e korlátlan, 
teljesen szabad költözködési jogát is törvénnyé kell tenni a 
kialakulóban levő új Magyarországon – a közbeeső közegek 
asztal alatti ijesztgetésének, hatalmaskodásának, akadékosko-
dásának, zsarolási lehetőségének teljes kizárásával. Mindad-
dig, míg ez meg nem történik, modern állami jobbágy ma-
rad ez egyén, az állami önkényuralom jobbágya, legyen az 
államforma akár királyi, monarchista, nemzeti, köztársasági, 
bolsevista, kommunista vagy bárminemű néven nevezendő, 
amíg a teljesen korlátlanul szabad költözködési jog az egész 
világon nincs az egyénnek törvényileg biztosítva.

Nem adóalanyok, ágyútöltelékek, robotoló és gyötrő-
dő, kínlódva vergődő, szenvedő tömegek, állami jobbágyok, 
fehér rabszolgák szaporítása, tenyésztése lehet többé a jövő-
beni cél a kialakulóban levő Magyarországon, sem egy pár 
ezer család kedvéért, egyéni hasznáért, uralkodni vágyásáért, 
hanem az ember számára emberibb jobblét megteremtése, a 
természetes egyenlőség, a természetes egyenjogúság alapján. 

A kivándorlók második osztályába tartoznak azok, akik 
bár biztos megélhetést, létet találhatnak az országban, de 

27    Nem ajánlom e vidéket senkinek.
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egyik vagy másik képzelt ok miatt nem képesek magukat a 
megváltozott és láthatólag a közeljövőben még radikálisab-
ban megváltozandó viszonyokba beleélni. Helyesebben talán 
– nem akarnak abba beilleszkedni. Részben pedig a köny-
nyűszerrel való gyors meggazdagodás és kellemesebb élet csa-
lóka képe, az ilyen irányú autoszuggesztiós ösztönök viszik 
kísértésbe a tengerentúlra. Ezek számára utalok az I. és II. 
fejezetekben megírtakra, s ezenkívül a rövidség kedvéért még 
a következőket mondhatom: 

Megszakítás nélküli 16 évet éltem a tengerentúli orszá-
gokban. Mint volt kivándorolt, keresztülmentem a kiván-
dorlás mindenféle megpróbáltatásain. Tapasztalásból mond-
hatom: a mesebeli Eldorádó sehol nem található. Sehol a pénz 
az utcán nem hever a bevándorló által zsákba való lapátolást 
várva. Minden országban csak a nehéz fizikai munka vár az 
oda pénz nélkül érkezőre, vagy elegendő tőkével nem ren-
delkezőre. De még a kellő nagyságú tőkével bírók számára is 
elengedhetetlen feltétel az irányítás, útmutatás a kivándorlás 
előtt itthon, amint ez e mű 1. fejezetében említett példákból 
megérthető. 

A kis csónakok csak a sekélyvizű partok közelében van-
nak biztonságban. A világóceánokra csak az azon célra ké-
szült nagy hajók bátorkodhatnak, s hajózhatnak azokon, de 
még azok sem mindenkor teljes biztonságban, mint azt a va-
lóságban a példák igazolják. 

Maradjanak az országban. Dolgozzanak ott, ismerős, 
megszokott viszonyok között. Legyen elég lelkierejük, s dob-
ják le magukról erős elhatározással a bégek, pasák, szultánok, 
kánok, emírek, maharadzsák idejét és korszakát, múlt előíté-
leteket, ferde gondolkodásmódot, életnézetet, világfelfogást, 
s akarjanak alkalmazkodni az új viszonyokhoz, körülmények-
hez, s igyekezzenek magukat azokba beleélni, ami szülőhazá-
jukban könnyebben megtehető, mint az attól nagyon eltérő, 
nagy különbözőségekkel bíró tengerentúli országok bárme-
lyikében. Amely országok nyelvét előbb meg kellene tanulni-
uk, mielőtt ott valakivel megértethetnék magukat. Ahol még 
a kenyér, hús, tej, sőt még a hazai gyümölcsfajoknak is más 
az íze, mint hazájukban, s a megszokottat még ezekben is ál-
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landóan nélkülözi az idegenben élő. Gondoljanak a koszorús 
költő eme való, igaz szavaira: ,,Hosszú hervadás emészti azt a 
fát, melyet nagy korában ültetnek idegen földbe át.”

És ha minden intő, óvó szavaim dacára mégis találkoz-
nának olyanok, kiknek akár képzelt, vagy valódi okok miatt 
elviselhetetlennek látszik az országban való továbbmaradás, 
arra kérem ezeket, ne induljanak magyar jóhiszeműség, hi-
székenység, naivitás és optimizmus által vezéreltetve, s ne 
vérmes reményekkel telve, tájékozatlanul – és főleg ne egyes 
családonként – a tengerentúlra. Vegyék figyelembe az általam 
írtakat és szívleljék, mérlegeljék tanácsaimat: szervezkedjenek 
kivándorlásuk előtt, s állapítsák meg ekként településük szín-
helyét. Települjenek meg együttesen, mint egy erős méhraj, 
munkás telepes gyarmat, egymás támogatására. Magyar isko-
lával, egylettel, hogy fajilag, nyelvileg egységesek maradhas-
sanak, hogy el ne szóródjanak a szélrózsa minden irányába, s 
idővel el ne tűnjenek, enyésszenek nyom nélkül a nagy meny-
nyiségben. A mindenkori magyar kormány pedig terjessze ki 
pártfogását, erkölcsi támogatását az ilyen telepgyarmatra, 
esetleg azok többjére, amint ilyen alakul és jelentkezik, és a 
„haza”, az annyiszor mindenféle hangnemben szavalt és idé-
zett „haza” ne tépje le kebléről és ne dobja el magától az új-
szülött csecsemőt…

Tartson fenn azokkal többirányú állandó összeköttetést, 
mint Németország tette azt a múltban a világháború előtti 
idő ilyen kivándorolttelep gyarmataival. Amely birodalom-
ban minden időkben voltak nemzeti ideálok s a jelenben is 
vannak, amely birodalomnak minden egyes kivándoroltja 
valóságos rendelője, fogyasztója, üzleti kivitele, ügynöke, 
világreklámja lett hazájának a távol idegenben, ekként hó-
dítgatva üzleti összeköttetéseket, piacokat hazája, nemzete 
számára. Ahol már 1812-ben megalakult az első magánjelle-
gű kivándorlási egyesület a kivándorolni tervezők tanácsára, 
útmutatására, érdekeiknek az idegenben való megvédésére.28 

28    S mégis hol áll ma Németország – Magyarországhoz mérten. Ugyanazon 
50 esztendő minő különbséget mutat a haladásban és a fejlődésben a két 
párhuzamba állított ország közt, dacára Németország 100 éves szabad 
kivándorlásának. Miért? Ezen a miérten is nagyon érdemes gondolkodni.
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Amíg a jelenleg Magyarországon létező Kivándorlókat Védel-
mező Bizottság és az Országos Kivándorlási Tanács – ekla-
táns példájául a Magyarországon jelenben uralkodó „fehér” 
kormány hazugságrendszerének – a kivándorlástól igyekszik 
megvédeni a jobblét után törekvőt29 az említett egypár ezer 
család egyéni és osztályérdekében, olcsó robotoló tömegeket 
szerezni annak. Az ottani 1848-as forradalom után pedig 
1852-ben ugyanazon célból, de sajnos csak osztályérdekből 
a Nemesek Kivándorlási Tanácsa.30 Ez utóbbi az Uniónak 
Texas államába irányította akkori időben kivándorlóit, kik 
többjének leszármazottjával beszéltem 1913 tavaszán, ami-
kor legutoljára utaztam be az Uniónak a Mexikói-tengeröböl 
mentén elterülő államait. Ezek a magánegyesületek később 
beszüntették működésüket, amint 1871 után az egységessé 
lett német birodalom kormánya vette kezébe a kivándorlási 
kérdés megoldását. A kivándorolni tervezők szervezkedése út-
ján Magyarországon is hasonló egyesületet kellene létesíteni 
addig, amíg lesz magyar kormány, amelyik idővel megoldja a 
kivándorlási kérdés rendezését, ami nem szükségszerű, hogy 
sok időt vegyen igénybe, mert könnyen és gyorsan megold-
ható lenne egy elhatározással, csak akarni kell. 

Ezer és ezer példát mutat az emberiség története. De ne 
menjünk olyan messze vissza az időbe, csak XIV. Lajos idejé-
től kezdve vegyünk sorra néhány példát. 

A francia forradalom előtt a francia nemesség garázdál-
kodása határt nem ismert. A múlt jogrendjét felvázolva írják, 
hogy a francia földesúrnak, ha vadászatról hazatért, joga volt 
jobbágyának meleg vérében üdíteni fel fáradt lábait… Hol 
van ma az egykori földesúr, hol az egykori jobbágy?

Magyarországon is jogában állott a hatalmasabb neme-
si famíliáknak, a pallosjoggal bíróknak jobbágyaikat csekély 
vérdíj ellenében büntetlenül kivégezni. Ha 10–20 évvel 1848 
előtt valaki megjósolta volna, hogy a nemesi jogok legneme-

29    Csak az kap útlevelet, aki az ő emberük vagy akit az országból mint 
pénznélküli „numerus clausus” embert akarnak eltávolítani, a pénzeseket 
pedig megtartják, hogy fejhessék azokat.

30    A jobbágyság megszűntével válságos helyzetbe kerültek a német junker és 
főúri családok is.
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sebbjére az elmúlás vár 10–20 év múlva, azt bolondnak, utó-
pistának nevezték volna. S hol van ma a pallosjog?!

Mikor felsőbüki Nagy Pál a pozsonyi országgyűlésen szót 
emelt a jobbágyak 125 robot-napja, mint mégiscsak sok ellen, 
követtársai felháborodva kiáltoztak feléje: ne bolondozzon az 
úr, és ne beszéljen utópiákat. S 23 év múlva, 1848-ban, mi 
lett a jobbágyból, a „ius feudale”-ból, „úri székből”, a „ius 
primae noctis”-ból (a férjhez menő jobbágyleány első éjjele a 
földesurat illette), s a többi kiváltságokból, amelyekről még 
1825-ben az volt az általános felfogás, hogy isten rendeltetése, 
szent dolgok, örök életűek. S akik a bekövetkezendőket előre 
látták, s azt megjósolták, azokat utópistáknak, bolondoknak 
nevezték még 1830-ban is, mikor herceg Batthyány elsőként 
felszabadította jobbágyait, s megkezdte azok közt a földkiosz-
tást – kopácsiasan ,,mérést” –, vagyis szegregációt.31 S hol van 
ma az egykori jobbágy, író, költő, törvényszéki bíró, földbir-
tokos uraság, államtitkár, miniszter.

Ha valaki megjósolta volna annak idejében, hogy a hatal-
ma tetőpontján állott Robespierre-t a francia nemzetgyűlésen 
Mirabeau-nak egy óráig tartott támadó beszéde miatt elhur-
colják a nemzetgyűlésből a nyaktiló alá, hogy Marat, a ret-
tegett vérengző zsarnok demagógot egy fiatal leány (Corday 
Sarolta) tőrdöfése fogja örökre elnémítani, hogy a minden 
oroszok cárja és földi istene, II. Miklós, a német birodalom 
világuralomra törő volt császára, II. Vilmos és az ősei bűne-
iért, vétkeiért megbűnhődött Habsburg Károly oly véget ér-
nek, mint értek, utópistának bélyegezték volna. S lám, íme, 
megtörténtek…

A nagyképűsködő korifeusok hazugságrendszerének az 
indiánirigység, gyűlölködés és egymást üldözés országában, 
ahol tövises sodronykerítéssel körülzárt nyílt terű fogolytábo-
rokba internálják, vagy sötét, penészes tömlöcökbe börtönzik 
be és ott sínylődtetik, vagy különféle kínzásokkal gyilkolják 
meg az ellenkező véleményűeket, akik nem a hatalmon le-
vők szemeikkel néznek s látnak, nem az ő céljaikat szolgálják, 
az egykori autodafék inkvizítorának malasztos szemforgató 

31    Úrbéri elkülönítést.
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ítéletéhez hasonló nagy fölényeskedéssel intenek le mindent, 
mint utópiát, ami az uralkodó osztály s ennek végrehajtó esz-
köze, a mindenkori kormány érdekével, gondolkodásmódjá-
val, világnézetével ellenkezik.

Mi sem természetesebb, mint hogy e műben foglaltak, 
a közép- és nagybirtok parcellázása, a birtokmaximum, 
kisbirtok hitbizományok létesítése a fizikai és szellemi 
munkásproletárok érdekében való – hozzá még – állami cse-
lekvés a legsúlyosabb ítéletet fogja provokálni a velem nem 
ugyanazon nézeten levő érdekeltek részéről, úgy a műre, 
amely azokat javasolja, hirdeti, érte küzd, valamint egyé-
niségemre. El vagyok arra készülve, hogy utópiának fogják 
javaslataimat minősíteni minden valószínűség szerint, maga-
mat pedig utópistának. Utópista alatt értjük személy szerint 
a futóbolondot. De ha még kivégeznének is azzal, testemet 
némítanák el csak (mint annyi sokét már elnémították), de 
eszméim megmaradnának s tovább élnének – míg elérkezik 
azok valóra válásához az időknek teljessége...

Ha valaki annak idejében megjósolta volna, mivé fog 
lenni a nagy Perzsa birodalom, világhódító Nagy Sándor 
Makedóniája; a világuralomért versenyzett római császárok 
országa; az V. Károly császár alatti Spanyolország, kinek vi-
lágbirodalmában sohasem ment le a nap, s azokká lesznek 
mindezek, amivé lettek: kinevették, őrültnek, utópistának 
nyilvánították volna. Pedig íme, látjuk, mivé váltak azok. 

Az ó- és középkorban utópiának, emberfölöttinek, is-
tenkísértésnek, ördöggel cimborálónak tartottak mindent s 
mindenki olyat, aki a meglévőn túl merészelt gondolkodni, 
arról beszélni, s a legkegyetlenebb halálbüntetéssel kínozták 
az ilyeneket, elölni akarván az emberekben a gondolkodást, 
mint a királyokat, császárokat is félelemben, rettegésben tar-
tott papi és pápai hatalom legnagyobb, legveszedelmesebb 
ellenségét. S dacára ama több millióra menő agyonkínzott, 
elégetett emberéletnek: hol áll ma mégis a gondolkodás és az 
általa elért eredmények minden terén?! Ha ezt annak idején 
megjósolta volna valaki, utópistának, őrültnek nyilvánítot-
ták, megégették volna. Én többször elmélkedtem a Mexikó 
fővárosában levő Alameda nevű városi parkban ezen, ahol 
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1810-ben, 96 évvel ott időzésem előtt tartották meg az utolsó 
autodafét – embereknek máglyán való megégetését – gondol-
kodni merésük büntetéséül, amely helyet városi parkká alakí-
totta át az utókor kegyelete. S szinte hallani véltem ama sok 
ezer ember kínjának hörgését, sóhajtását, kiáltását a fák, cser-
jék lombjai s a virágágyak közt, kiknek bizonyára porrá vált 
csontjaik fölött a múlton elmerengve sétálgattam, míg egy 
villamoskocsi, az automobil füttye, kürtje, villamosvilágítás, 
a szabadban levő kinematográf a jelenbe vissza nem hozott. 
Mi mindent teremtett csak 1810 óta az emberi gondolkodás, 
amit még 2–3 évtizeddel ezelőtt utópiának tekintettek. Oh! 
Embertársaink, gondolkodjatok!

Így olvadt lassan a folyton változó világrend az utópi-
ák világába! A réginek el kell múlni, legyen az fa, fű, virág, 
ház vagy ember. Szokás, divat, korszellem, még a kőhegyek 
is elmállnak, s új alakulat jő azok helyébe: róna, szántóföld, 
szőlő, erdő stb. 

A bekövetkezendő események előre vetik árnyékukat. Ezt 
meglátni nem kell valami nagy ördöngösség, csak éles meg-
figyelő, logikus következtető tehetség. A magyar közép- és 
nagybirtok parcellázása sem nagyobb – de még akkora „utó-
pia” sem –, mint az idézettek. Több évtizedes kérdés, amely 
minden ellenkezés dacára szintén meg fog érni a maga idejé-
re, mert végezetül mégiscsak a nép milliói fognak erősebbnek 
bizonyulni ama két-háromezer családnál s az ezek köpenye-
geibe kapaszkodó rokonsággal szemben, és meg fog történi a 
földbirtokreform, a közép- és nagybirtok parcellázása Magyar-
országon is.

Így fog történni a közép- és nagybirtokkal is Magyarországon.
A kanadai birodalom Észak-Alberta tartományának az 

akkori időben 28 fatörzsek és deszkából készült házikóiból ké-
pezett Wetaskiwin32 városkájában élt, az ottani anglikán egy-
ház magas korú, hófehér hajú-szakállú, nagy tudású lelkésze, 
aki fiatalabb korában sok országban volt misszionárius, majd 
Kanadában teológiai egyetemi tanár, ki öregségére a világtól 

32    A Cree indián szó, békehalmot jelent, ahol két indián törzs hosszú, véres 
háború után békét kötött egymással.
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visszavonultan csendes nyugalomban, nőtlen, magányos re-
meteségben élt nyelvészeti búvárkodással (28 nyelvben volt 
járatos) töltve idejét ama vadonságban a nekem örökké ked-
ves emlékezetű angol nyelvtanítóm: Rev. Andrew Andrews.33 
Ő mondotta nekem 1897–98 telén, amint az 51–52° zéró 
alatti hideg estéken a vörösen izzó kályha mellett teázgatva 
eszméket cseréltünk, a következőket:

Az embereket bölcsességre megtanítani nem lehet. Mert 
bármi történt is meg másokkal az emberiség létezése óta, hi-
ába tárja és tartja az intelmül és óvó például a többi ember 
elméje, lelki szemei elé, hogy azokból okuljanak. Mosolyog-
nak csak azok a tanulságos példákon, minden egyes egyén 
fölényes önhittséggel azt válaszolja nyíltan vagy hallgatagon 
saját magának az óvó intelemre: vele ez nem történhetik meg, 
mert ő majd okosabban, jobban csinálja az ő dolgait.

Az 1922. évi washingtoni konferencia után Lloyd 
George, Anglia volt miniszterelnöke elkeseredésében a követ-
kező szavakra fakadt: „Az emberek azon állatokhoz tartoznak, 
amelyek a legnehezebben tanulnak.”

Különösen a magyarokat illetőleg igen találó Benes cseh-
szlovák külügyminiszter eme mondása: a „magyarok javítha-
tatlan romantikusok”, vagyis regényes hajlamú képzelődésben 
élők.

Bár szívlelnék meg kivándorolni akaró magyar társaim az 
e könyvben írtakat, hogy mások kárán okulva megmentsék ma-
gukat azok csalódásaitól, veszteségeitől, szenvedéseitől és keser-
veitől.

33    Andrások András az Andorásoktól származtatta magát.
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Végszó
Mindennemű politikai pártok és államformák fölé emel-

kedett madártávlatból szemléltem a témát, az emberiséget 
átölelő szeretet látószögéből nézve s nagy körvonalaiban vá-
zolva azt.

Fekélyt, nyílt sebet érinteni fájdalom okozása nélkül le-
hetetlenség. Ezt én sem kerülhettem el. Még kevésbé lehet-
séges a legegyszerűbb sebészeti műtétet végezni metszőeszköz 
és ilyenek nyomában járó érzés nélkül. Üdvösebb azonban a 
fekélyes, gyógyíthatatlan testrészt egy darab egészséges szö-
vetű hússzövettel együtt, bár fájdalom árán egy jótékony ha-
tású műtéttel eltávolítani, mint a fájdalomérzet okozásának 
félelmétől vezéreltetve kíméletet gyakorolni, s ezáltal az egész 
testet elpusztulni engedni.

A magam megszakítás nélküli, 16 évi világjáró, kutató, 
megfigyelő tapasztalataim alapján, s 25 évi speciális tanul-
mányaimból eredő egyéni felfogásom szerint foglalkoztam a 
kérdéssel.

Foglalkozzék ki-ki azzal ember- és honfitársai, nemzete 
érdekében felebaráti szeretettel, egyéni felfogása s a kérdés 
közgazdasági és kulturális fontosságának, jelentőségének ér-
demei szerint. 

S azután térjünk magunkba. Elmélkedjünk. Gondolkod-
junk. Gondolkodva cselekedjünk. Az állam a polgáraiért. A 
nemzet a fiaiért. A nemcsak külsőjében, de lelkében is Ember 
az Emberért. 

(A szerző kiadása alapján, Rajcsics Etelka könyvnyomdája, 
Szabadka, 1922.)
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