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A nagyváradiak kivándorlása 
az Amerikai Egyesült Államokba a XX. század elején

A kivándorlásról általában

A statisztikai adatok szerint 1901 és 1913 között Nagyváradról 1151 személy ván
dorolt ki. Közülük 1057-en Amerikába. Ezek közömbös számok, száraz adatok, 
amelyek mögött azonban hajdan élt emberek rejtőznek, vágyakkal, álmokkal. 
Mennyi reményt, mennyi várakozást, mennyi örömöt, mennyi keserűséget rejte
nek ezek a számok, és a kivándorlást szabályozó „rideg” törvények. A nagyváradi
ak kivándorlása szervesen illeszkedett az egész Magyarországot, sőt Európát átfo
gó népességmozgásba. Míg a 19. század első felében a nyugat-európaiak vándo
roltak ki tömegesen Amerikába, addig a század végén és a 20. század elején a 
kivándorlók legnagyobb része Kelet- és Dél-Európából származott.

A Pallas Lexikon meghatározása: „Kivándorló az, aki egy bizonyos politikai 
egészet képező területről (állam, ország, tartomány stb.) más ily területre költözik, 
azzal a céllal, hogy ott új otthont alapít magának.”1 Az 1903-as kivándorlási tör
vény 1. §-sa szerint „... kivándorlónak tekintetik az, aki tartós kereset céljából 
bizonytalan időre külföldre távozik”. Az 1909-es törvény hasonló meghatározás
sal él, és kihangsúlyozza, hogy aki „más okból (pl. tanulás, szórakozás, egyes üz
leti ügyek lebonyolítása végett) utazik külföldre, nem tekinthető kivándorlónak”.

A tömeges kivándorlás befolyásolja a népeesség számbeli alakulását és szerke
zetét. Ez az oka, hogy a magyar politikusok, közgazdászok is sokat foglalkoztak a 
kivándorlás problémájával. Ezt bizonyítja, hogy 1903-ban és 1909-ben törvényt 
alkottak a kivándorlásról. A belügyminisztérium számtalan körrendeletben fordult 
a vármegyék vezetőihez. Tanulmányok jelentek meg a kivándorlásról. A sajtó fi
gyelemmel kísérte a kivándorlással kapcsolatos minden hírt. Különböző elméle
tek, vélemények születtek, melyek egymásnak teljesen ellentmondtak. Egyesek

1. Pallas Nagy Lexikona. Bp. 1895. X. k. 612-613.
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azt állítpották, hogy a kivándorlás nem jelent veszteséget a magyar állam számára, 
mivel egyrészt a kivándorlók meggazdagodva térnek haza; másrészt a fizetésük 
legnagyobb részét hazaküldik. Sőt, felvetődött a kérdés, hogy az ország szempont
jából is nem előnyösebb-e a kivándorlás, „ha rendszeresen történik, mint a haza 
földjén való munkátlanság, tétlenség, tengődés és éhenhalás?”2

A kivándorlás ellen foglalt állást Thirring Gusztáv, aki szerint „a kivándorlás 
úgy a népesség fejlődésére, mint az állami életre nézve kedvezőtlen, káros tüne
mény, mely -  ha idejében ellen nem súlyozható -  alapjaiban is megtámadhatja az 
állami létet, s veszedelmet rejt magában az állam további egészséges fejlődése, 
hatalmi állása tekintetében.”3 Ugyanezt hangsúlyozta Szunyogh Szabolcs a Sza
badságban megjelent cikkében: „A kivándorlás már mint szimptóma is igen ag
gasztó dolog, mert rövid szólammal élve, azt jelenti, hogy »nem boldog a magyar« 
, mert ha boldog volna, akkor nem vennének ezrek és ezrek évenkint vándorbotot a 
kezükbe, nem hagynák itt családjukat hosszú évekre árvaságban.”4

A kivándorlással összefüggésben a szocialista propaganda hatását tükrözi a 
Szabadság egyik cikkírója, aki szerint a mérhetetlen és kielégíthetetlen fogyasztás 
utáni vágy hajtja a kivándorlókat, akik szerint „a latin közmondással élve, »ubi 
bene, ibi patria«,... hazám nekem ez az ország, ameddig itt élvezni tudok, de mi
dőn szenvedni, tűrni, nélkülözni kellene, rögtön itt hagyja ezt a hazát, kivándo
rol...”5 A szociáldemokrácia megölte az emberek szivében az istenfélelmet, a ha
zaszeretetei, ledöntötte az erkölcsi korlátokat, ezért vesznek olyan könnyen ván
dorbotot a kezükbe, elmélkedett Helvey Lajos a Tiszántúlban, hozzátéve, hogy a 
kivándorlás betegség, a mostoha gazdasági viszonyok tették beteggé az embere
ket, aminek következtében „aranylázba estek és áthajóztak Amarikába”.6 Rácz 
Gyula 1909-ben megjelenő könyvében a kivándorlást Magyarország negyedik „szo
morú nevezetességének” vélelmezte, a „Hungara-export”, a tüdővész és az „ab- 
normis gyermekhalálozás” mellett.7 Hasonlóan vélekedett Bolgár Elek: „Magyar- 
ország népmozgalmi tényei háromféle eredményben nyernek kifejezést: a gyer
mekhalandóság, a mindjobban terjedő egygyermekrendszerben [sic!] és a kiván
dorlásban.” Szerinte a kivándorlás „eleven erőket, életenergiákat von el” az or
szágtól, fejlettebb, gazdagabb országok javára, növelve ott is a gondokat.8

2. Szabadság, 1900. 193. sz. 2. p.
3. Thirring Gusztáv. A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Bp. 1904.5.
4. Szabadság, 1902. 92. sz. 1-2 p.
5. Uo. 1902. 265. sz. 1-2. p.
6. Tiszántúl, 1903. 121. sz. 1-2. p.
7. Rácz Gyula: Pusztuló Magyarország. Bp. 1903. 53-53
8. Bolgár Elek: A kivándorlás. Huszadik Század, 1908. 12. sz. 493-499.
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Kovács Imre „néma forradalomnak” minősítette a jelenséget. A társadalmi fe
szültség levezetésének egyik módját látta benne. Véleménye szerint: „A huszadik 
század civilizációjának bilincseibe vert parasztság nem tud megmozdulni, és ezért 
más utakon keresi a feszültség levezetését. Ez a birtokos parasztságnál az egylcé- 
zésben, a nincstelen parasztságnál a háború előtt a kivándorlásban, a háború után 
a szektázásban nyilvánul meg. Egy elsüllyedt nép mélyen a történelmi idők színe 
alatt csinálja a maga forradalmát, de ez a forradalom -  néma forradalom...”9

A kivándorlás törvényi szabályozása

A 19. században megbolydult Európa lakossága, s a század végén és a 20. század 
elején ez a bolydulás felkavarta a Kárpát-medence lakosságát is. Két-három évti
zed alatt Magyarország átmenetileg vagy véglegesen útra bocsátotta lakosságának 
10-15 %-át. Ehhez a mérhetetlen migrációhoz, grandiózus népmozgalomhoz, mint 
az európai államok és értelmiségiek, a magyar állam és az ország értelmisége is 
többféleképpen viszonyult. Voltak idők és elemzők, amikor és akik korlátozni óhaj
tották a migrációt, fontos gazdasági erőforrásnak tekintvén a munkaerőt. A diadal
ra jutó liberalizmus ha nem is ösztönözte, de szabadjára engedte az emberek ilye
tén szándékát és mozgását. A háborúk árnyékát előrevetítő 19. század végi milita- 
rizmus tiltotta a kivándorlást, az erős hadsereg szükségességének okán. Mindeköz
ben a világgazdaság élelmes szereplői -  busás haszon reményében -  hajóstársasá
gokat szerveztek a végtelen számú kivándorló tengeren túlra juttatása céljából. A 
mérhetetlenül áradó emberfolyam útjába legfeljebb remekül kiképzett és jól fel
szerelt hadseregek állhatták volna, de liberális vagy szabadelvű politikusok sem
miképpen. Ezért hát inkább mindenütt -  nálunk is -  inkább szabályozni, némileg 
ellenőrizhető mederbe terelni kísérelték meg a kivándorlást. Magyarországon elő
ször az ügynök-törvény kísérelte meg szabályozni, vagy legalább a bűnözés me
legágyává vált kivándorlást szervező ügynökök munkáját törvényi keretek közé 
szorítani. Mivel ez a halottra szórt szenteltvíznél is hatástalanabb volt, 1903-ban, 
majd 1909-ben magát a kivándorlást szükségeltetett törvénnyel szabályozni. Vé
gül is a 20. század elején a magyar kormány -  hosszas tárgyalás követően -  a 
három kivándorlást bonyolító hajótársaság (Continental Pool, International 
Mercantile, Cunard Line) közül a CunardLine-nal kötött szerződést állampolgára
inak tengeren túlra szállítása céljából.10

A Magyarországról a tengeren túlra irányuló nagyarányú kivándorlást a hatósá
gok a Balkánon kirobban háborúk kapcsán kísérelték meg korlátozni. Nem sok

9. Kovács Imre: A néma forradalom. 1908. 15.
10. Puskás Julianna: From Hungary to the United States (1880-1914). Bp. 1982.
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sikerrel. Az I. világháború kirobbanása azonban határozott és kényszerű tiltást ered
ményezett. A belügyminiszter 145.650/1914-es rendeletével betiltotta a kivándor
lást. 1914. október 26-án a nagyváradi rendőrkapitány már azt jelenthette a polgár- 
mesternek, hogy „városunk területén a kivándorlás teljesen megszűnt”. 11

Az ügynökök

A kivándorlás szervezésére, lebonyolítására hatékony ügynökhálózat szerveződött. 
A politikusok és az államhatalom képviselői kezdetben úgy gondolták, hogy az ügy
nökök működésének eltiltásával, szabályozásával korlátozhatják, vagy legalábbis 
ellenőrizhető mederbe terelhetik a kivándorlást. A nagyváradi levéltár vonatkozó 
dokumentumai arról tanúskodnak, hogy a közigazgatás alkalmazottai élénk figye
lemmel kísérték a Bihar megyében tevékenykedő ügynökök munkáját. A helyi sajtó 
is rendre közölt az ügynököket megbélyegző cikkeket. 1907 februárjában Gránát 
Sándor (Sámuel?) kivándorlási ügynök került a hatóság és a sajtó látószögébe, aki 
tömegesen csábította Amerikába az embereket. Tevékenységéért 36 napi börtönre 
és 360 korona pénzbírságra ítélték.11 12 1908-ban Gránát tevékenysége ismét foglal
koztatja a hatóságokat és a sajtót. Az ellene elrendelt házkutatás során különböző 
hajóstársaságoktól kapott leveleket foglaltak le.13 Az országos és megyei hatóságok 
is egyre élénkebben érdeklődtek az ügynökök tevékenysége iránt. A belügyminisz
ter 1908-ban Bihar megye főispánjától kér tájékoztatást bizonyos ügynökök tevé
kenységéről: „Bizalmas úton nyert értesülés szerint Neumann Sándor bikácsi, Raduj 
Lőrinc értarcsai és Groze Karácsony görbedi lakosok a Fáik és Társa hamburgi cég 
javára a kivándorlásnak titkos közvetítésével foglalkoznak”- írta.14 Az alispán gyor
san jelentett és pontosított: „Neumann Sándor nem Bikácson, hanem Nagyváradon 
Nagytewleki utcán, a kaszárnyákkal szemben lakik, hol egy szatócs üzlete van: ezen 
üzletben a bikácsi parasztok különösen heti vásári napokon gyakran megfordul
nak”. Az alispán a főispántól kéri Neumann rendőri megfigyelését, mivel lehetsé
gesnek tartja, hogy „titkon kivándorlást közvetít.”15 A rendőrkapitány rövid úton 
kiderítette, hogy a hatóságok gyanúját felkeltő ügynök Neumann Gábor, nem Sán
dor, s valóban foglalkozik a kivándorlás szervezésével. „1906 évben Bikács köz
ségből több ember az ő közvetítésével vándorolt ki Amerikába”, sőt a hírek szerint 
újabb csoportot szervez Bikácson, ezért „szoros megfigyelés” alá helyezték.

11. FiliaArchivelor Statului Jud. Bihor (a továbbiakban: FASJB.), Polgármesteri hivatal 
iratai, 142/202. csomag

12. Szabadság, 1907. 31. sz. 5. p. és 33. sz. 5. p.
13. Uo. 1908. 258. sz. 6. p.
14. FASJB. Prefektusi hivatal iratai, 24/146. cs. 21. p.
15. Uo. 23-26. p.
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A hatóságok olykor aktív, máskor elnéző közbeavatkozása mellett rendre fogla
kozott a kivándorlással a publicisztika is. Folyamatosan tájékoztatta a lakosságot 
arról, hogyan viszonyul az Egyesült Államok kormánya a bevándorláshoz. Míg a 
század első felében erősen támogatták a bevándorlást, addig az 1870-1880-as évek
től megváltozott az államok kormányának és lakosságának a véleménye. Piványi 
Jenő a Társadalomtudományi Szemlében közölt tanulmányt erről a fordulatról. Be
vezetésként Emerson gondolatait idézte, aki tágra akarta nyitni a kapukat az Egye
sült Államokba érkezők előtt: „Ez ország géniusza kijelölte helyes politikánkat: az 
alkalomnyújtást. Nyissuk tágra kapunkat, nyújtsunk alkalmat a polgári jogok kifej
lesztésére, a tanulásra, a személyes képességek érvényesítésére, valamint a vagyo- 
nosodásra,... Ez az ország elég tágas, és földje kenyeret adhat valamenny inek” (már
mint népnek -  Darvas Enikő). Ez a hangulat és államszervezési elv változott meg az 
1880-as évtizedben. A már több generáció óta Amerikában élők számát a 19. század 
első felében angolok, írek, németek gyarapították. A 19. század utolsó harmadában 
azonban Európa keleti régióiból érkeztek a bevándorlók, akik ellen sorra fogalma
zódtak meg a vádak: az iparilag fejletlen területekről érkezők olcsó bérért is hajlan
dók voltak munkát vállalni, s leszorították a béreket. Alacsony műveltségű, analfa
béta munkások özönlötték el a kikötőket, akik nehezen sajátították el az angol nyel
vet, nehezebben vagy egyáltalán nem asszimilálódtak. Szívesebben vállaltak mun
kát az ipartelepeken, a bányákban, s kerülték a mezőgazdasági munkát. Nemzetisé
gek szerint kolóniákba szerveződtek, szennyes és egészségtelen környezetben él
tek. Nem ismerték az ország politikai intézményeit, idegen volt tőlük a demokrácia, 
s könnyen behódoltak a demagógoknak. Többségük katolikus vallású volt. Megta
karított dollárjaikat hazaküldték a családjuknak, aminek következtében hatalmas 
pénzösszegek vándoroltak ki Amerikából. Arányukhoz képest sokkal többen kötöt
tek ki a börtönökben, elmegyógyintézetekben, ami külön terhet jelentett az állam 
számára. Anarchista, felforgató eszméket terjesztettek. Testileg satnyák voltak, 
rosszabb munkabírásúak, mint az Európa nyugati és északi térségeiből érkezők.

A szociológiai és politikai ihletésű fenntartások ellenére a bevándorlók száma 
rohamosan gyarapodott, vele párhuzamosan a lakosok elégedetlensége növeke
dett. Ennek az egy irányban erősödő kettős folyamatnak volt az eredménye, hogy 
1907-ben új bevándorlási törvény lépett életbe. Ez megtiltotta a hülyék, az értelmi 
fogyatékosok, a gyengeelméjüek, az elmebetegek, a hivatásos koldusok, a tuber
kulózisban, egyéb undorító vagy ragályos betegségben szenvedők, a bűnözök, a 
poligámisták, az anarchisták, a prostituáltak, a kerítők, a 16 éven aluli gyermekek 
bevándorlását.16

16. / ’/váwyJewó: Az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási politikája. In: MagyarTár- 
sadalomtudományi Szemle, 1914. 3. sz. 184-201.
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A megszorítások ellenére sem csökkent a Kelet- és Dél-Európából érkező be
vándorlók száma. Hoffmann Gézáné adatai szerint 1910-1911-ben a bevándorlók 
33 %-a származott csak Nyugat-Európából, 65 %-a jött a kontinens keleti és déli 
térségeiből. A magukat honosnak érzők minden tiltakozása ellenére sem csökkent 
a bevándorlók áradata. A gazdaság gyors fejlődése nemcsak kívánta, megkövetelte 
a munkaerőt. Az elemző közgazdászok, publicisták gyakran hangoztatták a beván
dorlás szükségességét. Észrevették ezt a magyarországi elemzők is: „... nincs egy 
kilométer vasúti vonal, országút, csatorna, amelyiket amerikai munkás keze te
remtett volna. Amikor az Erie-csatornát ásták, az ott dolgozó 13.000 munkás közül 
12.000-nél több született Olaszországban. A new-englandi óriási fúrógyárakban 
lengyelek, francia kanadaiak, olaszok, szíriaiak dolgoznak; a kőszén és vasbányákból 
olasz, tót, magyar, lengyel kezek hozzák napvilágra az ipar fő nyersanyagát; a 
szabóműhelyekben orosz zsidók »izzadnak«, ruhát a kínaiak, japánok és franciák 
mosnak, cipőt a görögök és olaszok tisztítanak, gyümölcsöt a japánok és kínaiak 
szednek... Megannyi munka, amire amerikai a jelenlegi munka és fizetési viszo
nyok közt nem vállalkoznak”17

A kivándorlás okai

Az Amerikába való kivándorlás okai a 20. század elején rendkívül összetettek vol
tak. A vitathatatlanul kecsegtető nagyobb jövedelem, a remélt meggazdagodás 
mellett számos motívum befolyásolta az embereket. Ezek között elsőként említjük 
a néptömegek tudatában a publicisztika és a szóbeszéd formálta „Amerika-képet”, 
a jó- vagy rosszhiszemű kivándorlásra való csábítást is.

Ahhoz, hogy megértsük azt az irracionálisán felszaporodott vándormozgalmat, 
ismernünk kell a tömegek pszichózisát. A tömegek könnyen befolyásolhatók. A 
látható tettek mögött gyakran láthatatlan okok hullámoznak. „Gyakran úgy tetszik, 
hogy a népek lelkében valami titokzatos erők lappanganak, s ezek irányítják őket.”18 
Ezt a titokzatos tömegpszichózist is figyelemmel kísérve, a kivándorlás okainak 
elemzését tudományos szinten, sokakkal egy időben Neményi Bertalan kísérelte 
meg. Neményi szerint a „műveletlen kivándorló nem tudna kielégítően számot 
adni se magának, se másnak arról, hogy voltaképpen miért is határozta el magát 
amaz életbevágó nagy lépésre... Idegen példa vonzza, jó vagy rosszhiszemű csábí
tás elkábítja, és ha kérdésünkre elő is adja fölényes, öntudatos ábrázattal, hogy 
odakünn könnyebb pénzt szerezni, s azzal ő majd hazajön és itthon földet vesz 
magának, egy kis pszichológiai érzékkel mindjárt tisztában vagyunk vele, hogy ezt

17. Huszadik Század, 1911. XXIII. kötet, 89-91.
18. Gustav Le Bon: A tömegek lélektana. Bp. 1913.5.
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nem maga kombinálta így ki, de hallotta másoktól”19 így vált a kivándorlás divattá, 
epidémia-szerüen terjedve az élet feltételeivel elégedetlen tömegek között. „Aki a 
kivándorlásnak hólabdaszerű jellegét figyelmen kívül hagyja, aki nem gondolja 
meg, hogy a kivándorlás egyik legfőbb oka maga a kivándorlás, az nem lehet jó 
diagnoszta ebben a kérdésben.”20

Alá kell húznunk, hogy a tömeges kivándorlás föltétele az elégedetlenség. Sem 
a kalandvágy, sem a pénzéhség nem elégséges ahhoz, hogy a tömegeket mozgásba 
hozza. Ehhez az kell, hogy a társadalom egy rétege elviselhetetlennek érezze azt a 
nyomort, elnyomást, amelyben él. Ugyanígy vélekedik Neményi Bertalan is: „A 
gazdasági viszonyok mostohasága a nép lelkében csak ritkán hat közvetlenül, majd
nem mindig közvetve, olyképpen, hogy a kedvezőtlen körülmények lelkében köz
vetlenül csak mint az elégedetlenség... érzése tükröződnek vissza, és az a nyugta
lan érzés determinálja őket szinte öntudatlanul a kivándorlásra.”21 A Szabadság 
1906-ban a következőket írta erről: „Jellemző tünet a kivándorlás okainak kutatása 
körül, hogy egyáltalán nem azok a vidékek mutatnak nagyobb hajlandóságot a 
kivándorlásra, ahol a megélhetési viszonyok a legalacsonyabb színvonalon álla
nak, ahol a kultúra majdnem a nulla fokán áll. A lakosság a megyének inkább azon 
vidékein veszi kezébe a vándorbotot, ahol jobb a megélhetés, és a kulturális viszo
nyok is fejlettebbek... Szóval a statisztikai adatok összeredménye mutatja, hogy 
nem egyedül a megélhetés nehézsége nyit kaput a kivándorlásnak, hanem még 
egyéb tényezők is közrehatnak ebben a pokoli munkában... Ott azonban, hol már 
a megélhetés jobb, ahol a kulturális igények emelkednek, de a mérlegben a kiadá
sok fedezésére megfelelő fedezetet a munkaviszonyok nem nyújtanak, ott jelent
kezik a vágy a jobb munkaviszonyok felkeresése után, és ezzel megnyílnak a ki
vándorlás zsilipéi a »jobb« haza felé...”22

Az Amerika-kép

A kivándorlás elterjedésének egyik legfőbb oka az az Amerika-kép, amely a töme
gek képzeletében egyre inkább felerősödött. „A történelemben mindig nagyobb 
jelentősége van a látszatnak, mint a valóságnak. Az irreális van fölényben mindig 
a reális fölött.”23 S ami egyszer felkelti a tömegek képzeletét, egyre inkább befér- 
közik a gondolatvilágukba, mígnem valós alakot ölt. Különösen így van ez a pozi-

19. Neményi Bertalan: A magyar nép állapota és az amerikai kivándorlás. Bp. 1911.3-4.
20. Uo. 6. o.
21. Uo. 16. o.
22. Szabadság, 1906. 153. sz. 3-4. p.
23. Gustav Le Bon, i. m. 59.
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tív ígéretű képzetekkel, a szerencse hajszolásával, a meggazdagodást, jólétet ígérő 
triódákkal. „Az ész és érvek hasztalan küzdenek bizonyos szavak és formák ellen”. 
A mondai elemek a „lelkekben nagyhatású és határozatlan képeket képeket hínak 
elő, és épp ez a homályosság, mely őket beburkolja, növeli titokzatos erejüket”.24 
Amerika a 19-20. század fordulóján úgy jelent meg az emberek szemében, szívé
ben, mint a szabadság országa, a korlátlan lehetőségek hazája, egy új Kánaán, az 
ígéret földje. Bryce így nyilatkozott erről: „Mióta Tocqueville 1822-ben kiadta az 
amerikai demokráciáról szóló emlékezetes müvét, az Egyesült Államok nem csak 
úgy állt az európai gondolkozók és államférfiak előtt, mint az a föld, ahová az 
óvilág népeit a boldogság és szabadság reménye vonzza, hanem mint annak példá
ja is, hogy mit jelent a nép uralma ott, ahol a nép magára van hagyatva, és hogy mi 
lesz egy népből, ha megindul a demokratikus intézmények végzetes ösvényén”.25 
Tocqueville könyvét azonban csak kevés művelt ember ismerte Magyarországon. 
Mi ragadta meg mégis a néptömegek figyelmét? Neményi Bertalan leírt egy fiu
mei jelenetet, két kivándorló beszélgetését. Az egyik már volt Amerikában, s a jól 
értesült és tapasztalt emberként szólt társához: „Barátom, te csak bámulni fogsz 
odakünn. Egész máskép nézik ott a munkás embert, mint idehaza,... itthon csak 3- 
dik osztályon utazik a munkás, az urak pedig 1-ső osztályon. Ottan csak egy osz
tály van a vonaton, s a »harmadosztályú munkás«... a milliomos mellett ül”, majd 
hozzátette: „Itthon a milliomáros henceg a millióival, és lenézi a munkást. Ameri
kában pedig megbecsüli a munkást, és nem henceg a pénzével, csak »örül neki«”26 
Az Amerika-képet fényesítette a dollár csodálatos ereje, amely nagy hatással volt a 
magyarországi munkásokra. Mailáth József a dollárt véli „a legerősebb kivándor
lási ügynöknek”, s ezt „mindaddig le nem küzdhetjük, míg azt a rengeteg különb
séget, ami a hazai és az amerikai munkabérek között, de a pénznemek között is... 
tátong...”27 A dollár erejéről Neményi is megemlékezett. Olyan kivándorló szájá
ba adta az értékítéletet, aki immár másodszor hajózott át a tengeren. Arról beszélt, 
hogy naponként másfél dollárt keresett, s ötven centből naponként háromszor ehe
tett húst, s megmaradó napi egy dollárhoz csak kivételesen kellett hozzányúlnia. 
Ennek köszönhetően egy év alatt 1500 koronát tudott összegyűjteni. A honvágy 
hazahozta ugyan, de most újra nekiindult, s egy-két évig távol lesz, aztán újra 
hazajön, hogy tervei szerint majd ismét újra meg újra megismételje vándorútját.28

24. Uo. 93.
25. James Bryce: Az Amerikai Egyesült Államok demokráciája. Bp. 1920. 1.
26. Neményi, i. m. 7-8.
27. Mailáth József. Akivándorlásról. Katolikus Szemle, 1907. 21. k. 653.
28. Neményi, i. m. 36-37.
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A szociográfiai leírásokra, szociológiai tanulmányokra minduntalan ráerősített 
a sajtó. Nemcsak az országos lapok, a helyi sajtó is fölösen cikkeztek Amerikáról. 
A nagyváradi sajtó rendszeresen közölt amerikai híreket, útleírásokat, cikkeket, 
előadásokon elhangzott Amerika-ismertetéseket. Gyémánt Jenő írásának már a címe 
is mozgósító erejű: Tanuljunk Amerikától. A cikk tulajdonképpen Szávay Gyula 
Túl a tengeren című könyvét ismerteti. Eszmei megközelítése szociáldemokrata 
alapállású. Amerikát osztály nélküli társadalomként idealizálja, ahol az ipar, a ke
reskedés és az „öntermelés” határoz meg mindent. Amerikában „minden munka 
nemes” állítja, s a munkás nem nézi le a hivatalnokot, és a hivatalnok sem a mun
kást. Külön hangsúlyozza Gyémánt Jenő, hogy az amerikai társadalomban nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a gyermekek nevelésének. Már „kicsi korban szabad
ságra és önállóságra szoktatják... Férfit nevelnek ők és nem bábokat.” Őszintének, 
szókimondónak, bátornak tünteti fel az amerikai polgárokat, szemben a magyaror
szági lakosokkal. Igencsak idealizálja az amerikai állapotokat. „A munkás elneve
zés ott amily általános, olyan tiszteletre méltó és díszes... Az amerikai, ha meg
gazdagodott is, nem szégyelli, hogy őse munkás volt... Munkáskérdés nincsen oly 
mértékben, mint nálunk, mert minden munkás megkereshet annyit, amennyiből 
tisztességesen megélhet.” Ingyenes az oktatás, nyilvános olvasó, rajzoló intézetek 
állnak a polgárok rendelkezésére. „Könyvtárakkal... fel van szerelve egész Ame
rika.”29

A „gazdag” Amerika-képet mélyítették azok a hírek, mende-mondák, amelyek 
az „amerikai nagybácsik” után maradt örökségekről kószáltak közszájon és a saj
tóban. A nagyváradi Szabadság 1904-ben arról cikkezett sokáig, hogy Pomucz 
György után milyen busás örökséghez jutott Lökösházi Ferenc. 1913-ban 
Gajzsinszky Pál esetéről cikkezett a lap hosszan, aki az egyik amerikában elhunyt 
nagybácsijától 375.000 koronát örökölt.30 375 ezer korona a 20. század elején elég 
nagy összeg volt ahhoz, hogy megmozgassa az emberek fantáziáját, különösen 
akkor, ha azt az összeget a viszonylagos jólét, napi háromszori hústáplálék mellett 
-  legalábbis a magyarországihoz hasonlítva -  munkabéréből takarította meg vala
ki. Ezért már érdemes volt hajóra szállni.

Legtöbb az újságírók fantáziája sem ismert határt. A tagadhatatlan előnyök fö
lött is kiszínezték a híreket, felnagyították a sikereket, az álmok eldorádójának 
mutatták be a tengeren túli világot. 1907-ben több nagyváradi varrónő vándorolt ki 
Amerikába. Talán még meg sem ki sem kötött a hajójuk az álmodott kontinens 
demokratikus államában, amikor a Szabadság című lap publicistája szabadjára eresz
tette a fantáziáját. Addig „kutatott, nyomozott”, amíg kiderítette, hogy „a férjhez

29. Gyémánt Jenő: Tanuljunk Amerikától. Nagyvárad, 1900. 112. sz. 1-2. p.
30. Szabadság, 1904. 218. sz. 6. p. és 1913. 157. sz. 7. p.
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menési vágy” hajtotta tengeren túlra a lányokat. „A múlt évben -  tudósított az 
újságíró -  mintegy huszonnégy, nagyobbrészt csinos varrólány ment ki Ameriká
ba, hogy ott tisztességes kenyékeresethez jusson. Csupán kenyeret akartak a leá
nyok, de a sors feltűnően kedvezett nekik: rövid időn belül majdnem valamennyi
en férjhez mentek, mégpedig nem is közönséges módon. Több varrólány ugyanis, 
akiknek a szerencse különös módon kedvezett, olyan férjhez jutott, akik még a 
legkényesebb igényű hölgyek ízlését is kielégítették volna. Az Amerikában fogott 
férjek egy része ugyanis nemcsak hogy gazdagnak mondható, hanem egyik-másik 
valódi hamisítatlan milliomos. Abból a fajtából, amely még Amerikában is számot 
tesz. A nagyváradi leányok természetesen nem tartották titokban férjhezmenetelü- 
ket, hanem áradozó levelekben tudatták nagyváradi hozzátartozóikkal, hogy mi
lyen váratlan szerencse érte őket. A meglepő hírek természetesen gyorsan elterjed
tek, különösen a katonavárosban, a szerencsés nők szükebb hazájában, és valósá
gos forradalmat idéztek elő a katonavárosi varróleányok körében, akik most egyébről 
sem ábrándoznak mint egy milliomos amerikai férjről.”31 Politikai és társasági 
uborkaszezon lehetett Nagyváradon és Bihar megyében, ha a lap főszerkesztője 
egy ilyen banális történetet több hasáb terjedelemben szerepeltetett az újságban. 
Vagy talán éppen Amerikában volt szüksége egy Váradon hajdan jártas varroda 
tulajdonosának néhány ügyes kezű lányra, s külön honoráriummal díjazta az új
ságírót, a dráguló hirdetések elhelyezésére szánt összegnél kevesebbel, remélve, 
hogy így sereglenek majd a hajóra s onnan az ő üzemébe a leánykák. A varrónők 
bizonyára elhitték a mesét, s talán még fehér lovat is álmodtak az amerikai milli
omos alá, s a fejére koronát. Ilyen bolond mesék úgyis csak milliomos amerikaiak
ról, s a vénebb magyar asszonyok agyában megfogant legfiatalabb királyfiakról 
szólhattak. Mivel itthon megritkultak a királyfiak, érdemes volt értük áthajózni a 
tengeren. Ha milliomos férjet nem is, tisztes megélhetést remélhettek munkájuk 
után. Az alighanem közszájon is forgó mese a végtelen képzelmü Ady Endrét is 
megihlette, de az ő fantáziája jobban tapadt a valósághoz. Az ő Tari Janka nevű 
varrónője tudatosan ment férjet keresni Amerikába, de öt év múlva férj helyett egy 
fiúgyermekkel tért haza.32 Lett légyen sorsa bármi a nagyváradi varrónőknek, a 20. 
század elejére igazak Wechsberg szavai: „Amerikának nagy előnye van Európával 
szemben: lehetőségeket tud nyújtani. A helyzet nem olyan reménytelen, mint Eu
rópában ... Európa a múltban él, Amerika a jövőben.”33

31. Szabadság, 1908. 120. sz. 3-4.
32. Ady Endre: Janka férjet akart. Szabadság, 1908. 161. sz. 1-2.
33. Joseph Wechsberg: Amerikai vízum. Bp. é. n. 27.
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A korabeli sajtó és a hatóságok egyformán az ügynökök gátlástalan haszonszerző 
tevékenységét okolták a nagyarányú tengerentúli kivándorlásért. Amint a források 
tanúskodnak róla, százezernyi más ok is közrejátszott ebben. Talán ahány kiván
dorló, annyi egyéni, pszichológiai, emberi ok ösztönzött, kényszerített embereket 
a vándorbot megragadására. Egy szerelmes csalódása, a Kánaánnak festett távoli 
ország, a kalandvágy, a nosztalgia, a meggazdagodás vágya, az intéző, az erdőfel- 
ügyelö durvasága, a feleségtől, férjtől való elhidegülés, a mester szadizmusa, a 
mesterasszony fukarsága, a családfő túlzott szigorúsága, a már kint lévők hívó, 
csábító levele, üzenete, a hazaküldött pénz növekvő mennyisége, egy új ház építé
sének a vágya, néhány hold földdel való gyarapodás nosztalgiája, a besorozás elől 
való menekülés, az ügynökök pénzszerzéstől fütött durva agitációja, a Neményi 
által oly fontosnak tartott Jóhiszemű rábeszélés”, ... hagy ne soroljuk tovább. 
Ezek az egyéni döntésekben fontos szerepet játszó mozzanatok azonban társadal
milag csak színezik, felékesítik, tarkítják, kivirágoztatják a történelmi-, társadalmi 
valóság domináns folyamatát, és egyáltalán nem gyengítik a történetírás azon állí
tását, hogy a kivándorlás roppant volumene mögött általánosan jellemző társadal
mi és gazdasági okokat kell keresnünk. Ez pedig a polgári haszonelvűség általános 
társadalmi elfogadottsága mellett a hazai lakosságnak az iparfejlődéshez, a tech
nológiai modernizáció üteméhez viszonyított túlnépesedése, az ország perifériális 
térségeinek infrastrukturális hiánya, az országosan felkínált munkahelyek és a 
mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő számbeli aránytalansága. Igazuk van a 
társadalomkutatóknak, történészeknek, amikor azt hangsúlyozzák, hogy zömük
ben nem a legelesettebbek, nem a tehetetlenek, inkább a bátrabbak, a munkájukból 
szegényesen megélni itthon is képesek vettek kezükbe vándorbotot, s a legnagyobb 
húzóerőt az jelentette, ha egy-két rokon, családtag odakinn sikereket ért el. Ezt 
bizonyítják a levéltárakban részben fennmaradt kivándorlás iránti kérelmek. 
Magyari Sándor 1913 májusában útlevélkérelmét a következőkkel indokolta: „Ame
rikában, ahol testvérbátyám lakik, jövedelmező állásom van biztosítva...” Két 
hónappal később Fluerás Illés érvelt hasonlóan: „Mivelhogy családom, illetőleg 
rokonaim is minnyájan [!] Amerikában telepedtek le, és itt megélhetésem, illetőleg 
jövőm biztosítva nincsen, én is kénytelen vagyok kivándorolni.” Ugyanilyen in
dokkal kért útlevelet Böszörményi Mihály is: „Két testvérem él Amarikában, akik 
jó keresethet juttathatnak, amíg itthon a mindennapi kenyeremet sem tudom meg
szerezni.”34

A kivándorlás gazdasági-, társadalm i okai

34. FASJB. Polgármesteri hivatal iratai, 142/224. cs. 138-139. p., 149-57. p.
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A szegénységre, a megélhetésre hivatkozás hordozhat »abszolút és relatív« igaz
ságot. Szinte bizonyosság, hogy a legszegényebbek, a sorsukba beletörődöttek, 
azon változtatni önerejükből nem tudók vagy nem akarók nem mozdultak. Találó
an elmélkedett erről a nagyváradi Szabadság korabeli publicistája: „Az ember sze
génysége és nyomora mindig viszonylagos, s a magyar parasztnak még csak oka se 
volna az elkeseredésre, ha az indiai éhínség áldozataival vetné össze sorsát. De az 
ö összehasonlító mértéke az amerikai munkabér, amely felöl kivándorlási irodák 
ügynökei világosítják fel. E mérték alkalmazása mellett itthoni helyzete nyomasz
tónak tűnik fel, talpa alatt égni kezd a magyar föld, és végül vándorbotot fog kezé
be. Kétségtelen, hogy az állam senkinek sem parancsolhatja meg, hogy hazaszere
tetből koplaljon. A viszonylagos szegénység azonban nem azonos a szegénység 
valódi állapotával. A mi bankárunk koldus nép az amerikai vasút- és petróleumki
rályhoz képest. A mi bíráink a miniszteri fizetést élvező angol bírákhoz képest 
nyomorgó hivatalnokok. A mi íróink a szerencsésebb francia írókkal való összeha
sonlításban éhenkórász diákok számába mennek. Épp így parazitáknak tűnhetnek 
fel 60 krajcártól 1,5 forintnyi napszám mellett dolgozó munkásaink is, szemben az 
amerikai munkásokkal, akik napi 2-3 dollárt (5-6 forintot) megkereshetnek. De ez 
a ránk nézve kedvezőtlen eredményű összehasonlítás csak annyit jelent, hogy itt 
kisebb karéj kenyérrel kell az embereknek beérniök, mint amott. Azt azonban nem 
jelenti, hogy itt megélni lehetetlen.”35

A nagyváradi sajtó ilye és hasonló érveinek tükrében érdemes vizsgálat tárgyá
vá tenni azokat a kivándorlási kérelmeket, amelyek a nagyváradi levéltárban még 
fellelhetők. Hendzsel Miklós napszámos így indokolja útlevélkérelmét: „A meg
nehezült megélhetési viszonyok nyomása alatt kényszerítve érzem magam arra, 
hogy rövid időre Amerikába költözzem, munkakeresés céljából...” Arany József 
1913 augusztusában az itthoni munkahely hiányára hivatkozott: „Kérelmem támo
gatásául legyen szabad megemlítenem: Magyarországban általános munkahiány 
miatt magamat fenntartani képtelen vagyok”. Erdei Gyula a számára elviselhetet
len gazdasági viszonyokra hivatkozott, Dohány Flórián pedig a napszámos sorsán 
szeretett volna változtatni. Grósz Márton gépész indokai: „Utólagos években ér
zem, becsületes mesterségemből megélni nem tudok, sem családomat eltartani nem 
tudom. Ezen mostoha helyzetem arra kényszerítettek, hogy idegen államba mene
küljek, hogy jobban érvényesíteni tudjam mesterségemet, mert itt csak egy nagy 
nyomornak vagyok kitéve, és velem nélkülöző szegény feleségem és négy kiskorú 
gyarmekem...” Bancsi Gyula 1910-ben már megjárta Amerikát, s 1913-ban újra 
menne: „Igaz ugyan -  érvel útlevélkérelmében - ,  hogy 32 éves koromig katonakö
teles vagyok. Tekintettel azonban arra, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok mel-

35. Szabadság, 1900. 172. sz. 1. p.
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lett megfeszített munkával sem vagyok képes családom részére a legszükségeseb
bet sem megszerezni, esedezem kérésem kegyes meghallgatásáért.” Veres Károly 
és fia együtt kértek útlevelet. Mindketten kőművesek voltak. Érveik: „már egy 
éve, hogy a kőműves ipar pang, s így Magyarországban megélhetésem nincs bizto
sítva, s így a munkahiány következtében, hogy magam a téli hónapokban a nyo
mortól megmentsem, kénytelen vagyok fiammal, ki szintén már kőmíves segéd, 
kivándorolni addig, amíg itt, Magyarországon a munkaviszonyok megjavulnak.” 
Dágó Aurél lakatossegéd szülei és testvérei nyomorúságán szeretne segíteni: „mint
hogy édesatyám és anyám 4 kiskorú testvéreimmel 840 korona tanítói nyugdíjból 
tengetik életüket, én ezen nyomorúságon akarnék segíteni... Én a haza földjéhez 
nagyfokú szeretettel ragaszkodom ugyan, és ha hazámat veszély fenyegeti a világ 
bármely tájékáról katonai kötelességem teljesítésére visszasietek...”36

Adatok a nagyváradi kivándorlásról

Már említettük, hogy 1901 és 1903 között Nagyváradról 1151 ember vándorolt ki, 
s ezek 92 %-a Amerikába ment. Ugyanakkor Nagyvárad népessége 1900 és 1910 
között 14.016 lélekkel gyarapodott. A két adat közötti különbség szinte betakarja 
azt az 1151 embert, akik elhagyták a várost és a hazát. Egy ilyen dinamikus válto
zás árnyékában alig-alig érzékelhető az a veszteség, amit Nagyvárad lakossága és 
gazdasági élete a kivándorlás révén elszenvedett.

A hivatalosan számon tartott kivándorlás Nagyváradról 1901-ben kezdődött. 
Ebben az évben összesen kilenc ember hagyta el a várost más országba telepedés 
szándékával. Ezek közül hárman mentek Amerikába. Nem véletlenül lelkendezett a 
Szabadság című lap cikkírója: „Nálunk, a mi megyénkben, hála a meglehetős jó 
közgazdasági viszonyoknak, még nem öltött oly veszedelmes mérvet a kivándorlási 
mánia...”37 Az évek múltával azonban szaporodott a vándorbotot ragadók száma. 
1906-ban már 223, majd ezt követően 1907-ben 243 ember költözött más országba. 
Ez utóbbi 466 ember közül egy kivételéven valamennyien Amerikába hajóztak. A 
nagyváradiak növekvő kivándorlási hajlandósága magával ragadta Bihar megye la
kosságának egészét. A terebélyesedő kivándorlási mozgalom szükségessé tette Bi
har vármegyében is a „kivándorlási ügyosztály” felállítása. Balogh Jenő aljegyző 
ugyanis, egyéb munkája mellett, nem bírta a ránehezedő „óriási munkát elvégezni”.

Az 1907-es nagyváradi kivándorlási csúcsot hamarosan apály követte, s 1913-ban 
már csak 101 ember hagyta el a várost kivándorlás céljából. Az apály elsődleges oka az 
Amerikai Egyesült Államok 1907-es gazdasági válsága. Ezzel függhetett össze, hogy

36. FASJB. Polgármesteri hivatal iratai, 142/178 cs. 17. p. és 142/224. cs. 1-4., 28-31., 
65-68., 106-112., 113-138. pp.

37. Szabadság, 1900. 163. sz. 2. p.
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1908-ban minden korábbinál többen tértek vissza a Nagyváradról és Bihar megyéből 
kivándoroltak közül. 1912-től a balkáni háború csökkentette a távozni akarók számát.

A Nagyváradról kivándorlók 52 %-a férfi volt, míg a nők 48 %-kal képviseltet
ték magukat. A távozók foglalkozási megoszlása a következőképpen alakult:38

Foglalkozás 1905-1907 1911-1913
Bihar m. Nagyvárad Bihar m. Nagyvárad

őstermelés 80% 8% 83% 10%
bányászat, ipar 9% 52% 6% 72%
napszámos 8% - 6% 1 %
cseléd 1 % 6% 2% 5%
egyéb 2 % 34% 3 % 12%

A kivándorlók társadalmi tagozódásával, nemek és foglalkozási ágak szerint meg
oszlásával nemcsak a történeti irodalom, s a történeti statisztika foglalkozik. A kortár
sak is figyelemmel kisérték ezt. Különös érdeklődést mutatott e tárgyban a publiciszti
ka. A nagyváradi Szabadság több-kevesebb rendszerességgel közölt statisztikai kimuta
tásokat, elemezve a kivándorlók nemek, vallások, foglalkozások szerint megoszlását, 
rendszeresen közölve a városból és a megyéből kivándorlók és visszatértek számát. A 
rideg számsorokhoz minden esetben kapcsolódtak az újságírók politikai és nemzeti ér
zelemmel átfűtött elemzései. A Szabadságban 1906 februárjában keserű hangvételű írást 
-  Hol a fejlődés? -  közölt. A cikk írója nem közli a ki- és visszavándorlók számár, de 
éles bírálatot mond Nagyváradról. A „városban -  állítja -  nem is növekszik, nem is 
fejlődik semmi, dagad a nyomorúság tengere, szaporodnak a közsegélyre szorulók, erő
södik a tolongás a szegényüggyel foglalkozó tisztviselők ajtajai előtt... A nóta vége 
pedig az, hogy a fejlődéssel, az utolsó esztendő adatai szerint aligha áltathatjuk megunkat. 
Új lakások, új házak épülnek, de a munkának nem nyílnak új és állandó forrásai. Nincs 
szó a termelés szaporodásáról, és nincs szó immár ama sokat emlegetett akcióról sem, 
amely szerint tervszerű hatósági gondoskodás venné kezébe Nagyvárad gyáriparát... 
Amerikába a kémény-erdő, a gépek sokasága, a nyűgöző munka zaja vonzza, csábítja 
ellenállhatatlanul a parlagon lévő erőt.”39 Ezzel a kritikus hanggal szemben gyakran 
olvashatunk optimista, a város dinamikus fejlődéséről beszámoló cikkeket. 1906 de
cemberében a következő hangnemben: „Ha lehet helyesen következtetni a rendőrségen 
fekvő adatokból, melyek az idei kivándorlás és bevándorlás hullámzását foglalják össze, 
Nagyvárad a legboldogabb városa széles Magyarországnak... A falusi népességnek a 
városok felé húzódása természetes jelensége a fejlődésnek, de az a bevándorlás, mely 
Nagyvárad felé özönlik, már szinte abnormis tünet.”40

38. Izvoare de demografie istorikca, II. k. Bukarest, 1987. 710-717.
39. Szabadság, 1906. 35. sz. 1-2. p.
40. Uo. 299. sz. 5. p.
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Nincs most terünk arra, hogy mérleget vonjunk Nagyvárad ki- és bevándorlási 
egyenlegéről. Arra sem, hogy alaposabban mérlegeljük a város nyereségét és veszte
ségét ebben a folyamatban. Arra még kevésbé, hogy elemezzük a publicisztikai spe
kulációkat, dicséreteket és elmarasztalásokat. Arról azonban vázlatosan ejtenünk kell 
néhány szót, hogy ez az oda-vissza világjárás milyen hatást fejtett ki az élet néhány 
területén. Sokat cikkeztek már arról, hogy hány meg hány értelmes, szorgos, dolgos 
ember gazdagította Amerikát. Sokan vizsgálták a kivándorlás demográfiai hatását is. 
Itt-ott szó esett a kivándorlók elkallódásáról, itthon nyomorgó családtagjaikról. Még
is úgy érezzük, a történelem ezen megmásíthatatlan folyamatának itthoni hasznát 
leglelkesebben és legösszetettebben Neményi Bertalan foglalta össze. Szerinte az 
Amerikából érkező pénzküldemények nyomán „a házak oly rohamos egymásutánban 
épülnek, mintha a földből nőnének ki, s nemcsak az amerikai pénz, de az amerikai 
vállalkozási szellem nyomait is mutatják... És hogy milyen nagy fontossággal bírnak 
ezen amerikai pénzek, az kitűnik abból, hogy -  »azok, kiknek családjából senki sincs 
Amerikában, az évi adót sem képesek fizetni, s táplálékuk egész éven át paszuly és 
krumpli« -  gazdaságaikat jól felszerelték, új házakat derüre-borúra építenek, jól él
nek, ruházkodnak; százezrek vannak befektetve állatokba és házakba. Közterheiket 
pontosan fizetik. Iskolák állíttatnak, s a nép nevelteti gyermekeit. Szóval Amerika 
emelte az általános jólétet: a kivándorlás nélkül elpusztult volna a nép.”41 Neményi 
Bertalan véleménye mellett érdemes idéznünk a Szabadság című nagyváradi lap egyik 
elemző írását, amelyik A drágaságról és a kivándorlásról címmel elemzi a kivándor
lás váradi és bihari következményeit. Ez az írás szorosan összekapcsolódik a Föld
művelésügyi Minisztérium kérdőíves felmérésével, melyre a járási szolgabíróknak 
kellett válaszolniuk. Ezek alapján készítettük el az alábbi táblázatot:

Járás A kivándorlók által évente 
hazaküldött pénz

Központi 6000-7000 korona
Szalárdi 500 korona
Berettyóújfalusi 1000-1200 korona
Vaskói 516 korona
Mezőkeresztesi 500 korona
Székelyhídi 300 korona
Béli 500-600 korona
Tenkei 1000 korona
Cséffai 100 korona
Belényesi 1000 korona

A föld értékének 
emelkedése holdanként 
300 koronával 
20 %-kal 
200 koronával 
40 %-kal 
50 %-kal 
200 koronával 
30 %-kal 
30 %-kal 
70 %-kal 
50 %-kal

41. Neményi Bertalan, i. m. 41.
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Bár a kortársak és a publicisztika sok végig nem gondolt következtetést vont le 
az ilyen jellegű adatokból, végig sem gondolva, hogy mennyire labilisak és a való
ságot elrejtök ezek a kalkulációk. Nehéz lenne azt állítani, hogy az Amerikából 
hazaküldött pénzek végzetesen megdrágították a földet, mikor a Tenkei járásba 
érkező 1000 koronás küldemény mindössze 30 %-kal, ugyanez az összeg a Belé
nyesi járásban 50 %-kal növelte volna a szántóföldek holdjának értékét, míg a 
mindössze 100 koronát bevalló Cséffai járás lakosai 70 %-kal vásárolhatták drá
gábban a szántóföldek holdját, mint korábban. Egyéb szempontok is közrejátszot
tak e folyamatban még akkor is, ha a tendenciát színezte is, olyik-olyik helyen 
merészen befolyásolta is a kivándorlók pénzküldése.

Szólnunk kellene még a visszavándorlásról, az Amerikát megjárt emberek gaz
dag tapasztalatairól, ezek körében a vállalkozói kedv növekedéséről, az eszmei-, 
politikai nézeteik megváltozásáról, szellemi, szakmai gyarapodásukról..., ezernyi 
más dologról. Mindezekről azonban egy újabb tanulmányban essék szó.

Résum é

Enikő Darvas: Immigration of Nagyvárad people to the United States of 
America

At the turn of the 19th and 20th centuries about two and a half million people immi
grated to the United States from Hungary, temporarily, or, rather, for ever so as to 
find a job and make a living. This wave of immigration reached Nagyvárad as 
well. The paper examines the rational and irrational factors stimulating immigra
tion. It explores in detail the views generally held in the contemporary Nagyvárad 
press of immigration, together with articles of political motives. It gives an analy
sis of the activity of the so-called immigration agents disclosed in the local press 
and denounced through measures taken by municipal or government authorities. 
Finally, it also discusses the demographic and economic losses related to immigra
tion and takes that economic, social and mental or ideological returns into consid
eration that have emerged in economic, sociological and political literature through 
a positive approach treatment of immigration.
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