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Pálvölgyi Balázs

A kivándorlás 
ellenőrzésének 

lehetőségeit keresve
Állampolgársági jog 

és a katonaköteles személyek 
kivándorlásának problémája 

Magyarországon (1870-1914)

A magyar kormányzat a századforduló időszakában 
intenzívebben kezdett foglalkozni a kivándorlás 
kérdésének megoldásával. Úgy tűnik, hogy az in
tézkedések a rendkívül összetett probléma rendezésének 

lehetséges módjai közül a legegyszerűbb, a kivándorlás 
folyamatával közvetlen kapcsolatban álló elemekkel, a 
kivándorlás útvonalával, a kivándorlási ügynökségek en
gedélyezésével, illetve a nem engedélyezett kivándorlási 
ügynöki tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket célozták. 
Noha a jelenséggel komolyan foglalkozó kortársak szinte 
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valamennyien rámutattak arra, hogy elsősorban gazdasá
gi jellegű intézkedéscsomagra volna szükség ahhoz, hogy 
az állam érdemben befolyásolni tudja a folyamatot, a ha
tékony megoldás kidolgozásával, jobban mondva annak 
országos szinten történő bevezetésével a vizsgált korszak
ban a kormány adós maradt.1

Ezért, mivel a probléma kezelésének útja elsősorban 
jogi és adminisztratív, a közvélemény számára nagyobb 
sajtónyilvánosságot kapó szimbolikus, illetve a nyilvá
nosság számára hozzáférhetetlen titkos akciók keretei kö
zött vezetett,2 jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon a 
kivándorlás kezelésének eszközrendszerében milyen sze
repet kapott az állampolgársági jog. Ez pedig természe
tesen nem csak a legnagyobb tömeget megmozgató ten
gerentúli kivándorlással kapcsolatban merült föl, hiszen a 
XIX. század utolsó harmadában felerősödő hazai migrá
ciós folyamatok -  az állampolgársági jog szempontjából 
is fontos -  első hullámai a birodalom másik felébe történt 
kivándorlással indultak meg.3

Az első fontos lépést a kivándorlók, köztük természe
tesen a katonaköteles kivándorlók állampolgárságának 
rendezése terén nem a kiegyezést követő évek átalakulá
sának jogalkotási hullámához kapcsolódó 1879-es állam
polgársági törvény megalkotása képezte,4 hanem az Egye
sült Államokkal 1870-ben kötött szerződés.5 E szűkszavú 
jogforrás nem csupán azért érdemel kiemelt figyelmet,
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mivel olyan fontos kérdésekre és igényekre kínált meg
oldást, mint amilyen az állampolgárság elvesztésének 
kérdése vagy a visszahonosítás problémája, hanem mert 
a katonaköteles kivándorlók speciális -  és a korszakban 
jelentős -  csoportjának helyzetére gyakorolt hatása miatt 
megkerülhetetlenné vált a hazai kivándorlási politika 
szempontjából.

I.
A kivándorlók állampolgárságának kérdése, elsősorban a 
kötelező katonai szolgálat letöltése miatt, ekkor már év
tizedek óta megoldatlan problémát jelentett az Egyesült 
Államok és a nagyobb kivándorló államok, ezen belül is 
elsősorban Poroszország, illetve Anglia között. Az euró
pai államok számos esetben besorozták, illetve a katonai 
szolgálattal kapcsolatos mulasztás címén megbüntették az 
amerikai állampolgárságot megszerzett korábbi polgáru- 
kat.6 A katonai szolgálat elkerülésének kérdése kétségte
lenül érzékenyen érintette az európai kivándorló államok 
érdekeit, s ezen belül 
is kifejezetten hangsú
lyosan jelent meg Po
rosz-, később Német
ország és Anglia ki-, 
illetve visszavándorló- 
kat érintő eljárásában.
A hosszú kötelező ka
tonai szolgálat telje
sítése alól -  ahogy az 
máshol is megfigyel
hető volt -  számos 
esetben próbáltak az 
érintettek mentesülni, 
melyre kiváló alkal
mat kínált a kivándor
lás egyre könnyebben 
elérhető lehetősége.
A tengeri utazás gyor
sabbá és olcsóbbá vált, 
az amerikai gazdaság prosperitása miatt pedig szinte min
denkinek akadt munka, ahol a fiatal, azaz katonaköteles 
férfiak még könnyebben találhatták meg számításukat az 
Atlanti-óceán másik partján.7 Ugyanakkor mindez azzal 
járt, hogy a katonai szolgálat alól is mind többen és többen 
vonták ki magukat, vagy azért, mert éppen emiatt próbál
tak szerencsét Amerikában, vagy pedig azért, mert -  akár 
családjukkal, gyerekként kivándorolva -  katonaköteles 
korukban már nem tartózkodtak eredeti hazájukban.

Az érintett államok reakciója kettős volt: egyrészt en
gedélyhez kötötték a katonaköteles személyek kivándor- 
lását,8 másrészt a hatóságok, azon túl, hogy a gyakorlatban 
figyelmen kívül hagyták az időközben megszerzett vagy 
akár a születéstől fennálló amerikai állampolgárságot, az
zal az előfeltevéssel jártak el, hogy a korábbi állampolgár
ság ténye megalapozza a katonai szolgálat teljesítésének 
kötelezettségét. Így végeredményben az érintett amerikai 
állampolgár az Egyesült Államok védelmét csakis harma-

dik államok területén élvezhette, mivel e felfogás szerint 
a korábbi hazához kapcsoló természetes kötelékek nem 
enyésznek el soha.9 A hivatalos amerikai álláspont új ál
lampolgárainak korábbi hazájukkal kapcsolatos ügyeiben 
kezdetben igen tartózkodó volt, tulajdonképpen elismerve 
azt, hogy minden állam joga, hogy saját területén hazai 
törvényeit végrehajtsa, melyből szükségképpen követke
zett az, hogy a korábbi állampolgárok katonai kötelezett
ségével kapcsolatos eljárás alapja és módja sem tartozott 
volna az Egyesült Államok érdekkörébe. Ez az álláspont 
azonban a század közepe felé kezdett megváltozni. A saj
tóban újra meg újra megjelentek a hazatérő honosított 
amerikai állampolgárok hányattatásai, s részben ennek 
nyomán fogalmazódott meg, hogy az európai államok 
gyakorlata végeredményben korlátozza az amerikai pol
gárok állampolgársággal kapcsolatos jogait. Ennek meg
felelően az amerikai kormány az európai kivándorló or
szágokkal szemben 1859-től már határozottan képviselte 
azt, hogy a bevándorlókat korábbi hazájukhoz fűző kap
csolat amerikai állampolgárságuk megszerzésének pilla
natában megszakad, s védelmüket -  mivel a született és

honosított amerikai 
polgárok állampol
gárságának tartalma 
között az amerikai 
felfogásban sem volt 
semmi különbség 
-  az Egyesült Álla
moknak ezekkel az 
államokkal szemben 
is biztosítania kell.10

Az Egyesült Álla
mok álláspontjában 
történt változás sa
ját állampolgársági 
jogát is érintette: az 
1868-as törvénnyel 
tényegében világos
sá téve bevándorlási 
politikájának alapját, 
s újraszabva az ál

lampolgárság megszerzésére vonatkozó szabályait, meg
fogalmazta a kivándorláshoz és az állampolgári kötelé
kekből való elbocsátáshoz való jogot.11 Ebből kiindulva 
az összes nagyobb európai kivándorló állammal hasonló 
tartalmú szerződés kötésére tett javaslatot.12 Így került 
sor az Egyesült Államok berlini követéről elnevezett, 
úgynevezett Bancroft-szerződések megkötésére előbb az 
Északnémet Szövetség államaival, illetve Bajorországgal, 
Hessennel, Badennel és Württemberggel 1869-ben, mely 
később mintaként szolgált több európai állammal, köztük 
Angliával, Belgiummal és az Osztrák-Magyar Monarchi
ával kötött szerződés számára.13

Önmagában a szerződés megkötése mégsem szüntette 
meg teljes egészében azt a sérelmezett gyakorlatot, hogy 
a hatóságok a katonaköteles korú, állampolgárságot szer
zett visszavándorlótól katonai kötelezettségének teljesíté
sét várták el, s nem adtak teljes biztonságot az őket hátrá
nyosan érintő, egyéb hatósági lépésekkel szemben sem.
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Továbbra is előfordultak olyan esetek, melyekben az érin
tett állampolgárságának nem kellő tisztázottsága miatt a 
visszavándorló, vagy visszatérő korábbi hazája eljárt a ka
tonai kötelezettségek teljesítésével összefüggésben, ami
vel kapcsolatban azonban az Egyesült Államok immár a 
nemzetközi szerződésre hivatkozva léphetett fel.14

Más államokkal, mindenekelőtt a Poroszországgal és 
Angliával kialakult konfliktusokhoz hasonló helyzettől a 
magyar kormánynak ugyan ekkor még nem kellett tarta
nia, s a politikai köröket azok az aggályok, melyek miatt 
az amerikai kormány szándékaival szemben más európai 
államok állást foglaltak, még nem terhelték, továbbá a 
szerződés alapcélja nem kérdőjeleződött meg, de a kor
mányzat a helyzet rendezése, illetve a kilátásba helyezett 
ellenlépések elkerülése miatt mégis célszerűnek látta a 
szerződés megkötését.15 Az ebben foglalt rendelkezések 
több szempontból is igen nagy fontossággal bírtak. A szer
ződés, azzal, hogy a magyar állampolgárság elvesztéséről 
is rendelkezett, a magyar jogban korábban nem szabályo
zott megoldást épített a hazai szabályozásba, ezen túl pe
dig e szerződéssel sor került a kivándorlást megelőzően 
elkövetett cselekményért való felelősség kérdésével, a 
visszatérés-, illetve visszahonosítás során követendő el
járással, végül pedig a katonai kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos problémák rendezésére is.16

A szerződés szerint a kivándorlók ötéves ott-tartózko- 
dás után állampolgárságot szereznek az adott országban, s 
ezen időszak után a szerződő felek úgy tekintenek a kiván
dorolt személyekre, mint a másik állam polgáraira, azaz 
a jogforrás rendelkezett az eredeti állampolgárság elvesz
téséről is. Ez a Monarchia esetében ez persze kényes te
rületet érintett, amire élesen rávilágított többek között az, 
hogy a képviselőházban, a szerződés becikkelyezésével 
kapcsolatban folyt tárgyalások során az egyik legnagyobb 
problémát a szerződés által alkalmazott „osztrák-magyar 
monarchia polgárai” formula okozta, melyből az egysé
ges osztrák-magyar állampolgárságra, s ebből követke
zően az osztrák-magyar közjogi helyzet általános magyar 
megközelítésétől eltérő értelmezésére lehetett következ
tetni. Ezen túl, a képviselőházban elhangzott kritikák sze
rint a dokumentumban szereplő „birodalom kancellárja” 
kifejezés sem felelt meg a tényleges közjogi helyzetnek, 
illetve szerződés alapvető hibája az állampolgársági ren
delkezések terén az osztrák, illetve a magyar állampolgár
ság megkülönböztetésének hiánya.17

Kétségtelen, hogy ekkor, a kiegyezést követő időszak
ban ez a kérdés különös súllyal bírt, azonban a szerződés 
igazi jelentőségét egyáltalán nem az egységes osztrák
magyar állampolgárság léte vagy nemléte, illetve az arra 
való utalás adta. A kivándorlók már ekkor is túlnyomó 
többségében a fiatal férfiakból kerültek ki, azaz éppen a 
katonaköteles korcsoport jelent meg a kivándorlásban, s 
az is világos volt, hogy az Egyesült Államok más európai 
államokkal szembeni lépéseinek oka is végeredményben 
ezen kivándorlói körrel kapcsolatos eltérő szabályozás és 
eljárás alkalmazása volt. A szerződés büntethetőséggel 
kapcsolatos rendelkezéseinek fontosságát is kifejezetten 
ennek a kivándorlói csoportnak a helyzete adta. A katona
köteles korban lévő kivándorlók ugyanis szinte törvény-
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szerűen megsértették a vonatkozó szabályokat, ha másért 
nem, azért mindenképpen, mert Amerikában nem sok le
hetőségük volt felvenni a kapcsolatot a Monarchia hatósá
gaival helyzetük rendezése érdekében.

A védkötelezettség alóli kibújás megelőzésére a szer
ződés rendelkezett arról, hogy a kifejezetten ilyen okok
ból kivándoroltakkal szemben az Osztrák-Magyar Mo
narchia hatóságai még a kivándorlás után is elj árhassanak, 
azaz számukra mind vizsgálat lefolytatása, mind pedig 
büntetés kiszabásának lehetősége biztosított legyen. En
nek feltételeit a szerződés taxatíve felsorolta: ha a kiván
dorlásra akkor került sor, amikor a kivándorlót újoncként 
már besorozták a hadseregbe, amikor már ténylegesen 
szolgálatba lépett, és szabadsága alatt vándorolt ki, illet
ve ha határozatlan időre bocsátották szabadságra, vagy ha 
mint tartalékos, már behívójának kézhezvételét követően 
távozott, végül ha háború esetén nyilvános felhívásban ér
tesült arról, hogy teljesítenie kell védkötelezettségét. Ezen 
eseteken kívül az osztrák-magyar hatóságok a védkötele- 
zettség egyéb megsértése esetén, a kivándoroltak vissza
térését követően sem rendelhették őket szolgálattételre, 
illetve nem folytathattak sem vizsgálatot, sem pedig bün
tető intézkedéseket nem foganatosíthattak velük szemben. 
Vagyis a szerződés lényegében azt a lehetőséget biztosí
totta a katonaköteles kivándorlóknak, hogy ha még a tény
leges szolgálat megkezdése előtt sikerül kivándorolniuk, 
és az Egyesült Államok területén ötéves tartózkodással 
megszerzik az állampolgárságot, akkor nemhogy a védkö- 
telezettség megsértéséért nem vonhatók itthon felelősség
re, hanem mint amerikai állampolgárok, nem is kénysze
ríthetők arra, hogy korábbi hazájukban katonai szolgálatot 
teljesítsenek. Mindez pedig, tekintettel arra, hogy ekkor 
az Egyesült Államokban nem volt kötelező katonai szol
gálat, azt biztosította a kivándorlóknak, hogy a szerző
désben meghatározott időt Amerikában töltve mindenfé
le katonai szolgálat teljesítése alól mentesülnek. A hazai 
kivándorlási folyamatok megítélése szempontjából pedig 
nem szabad elfeledkezni arról, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchia az európai államok többségével ilyen tartalmú 
szerződést nem kötött, illetve természetesen arról sem, 
hogy számos európai országban, mindenekelőtt a magyar
országi kivándorlás célországának számító Németország
ban, illetve Ausztriában létezett hadkötelezettség, így a 
kivándorlóknak azzal kellett számolniuk, hogy ha esetleg 
új állampolgárságot szereznének is, a katonai szolgálatot 
nagy valószínűséggel nem tudják elkerülni. Az 1870-es 
szerződéssel az Egyesült Államok mindenképpen csábí
tóbb volt a kivándorlók szemében, hiszen a kivándorlással 
megszabadultak az itthoni kötelezettségeiktől, miközben 
nem kellett új hazájukban sem katonai szolgálatot telje
síteniük.

Az Amerikába irányuló kivándorlás alapvető jellemző
je volt a korszakban, hogy akik útra keltek, legtöbbször a 
visszatérés szándékával, sok esetben családjukat is Euró
pában hagyva hajóztak át az Atlanti-óceánon.18 Ezeknek 
a kivándorlóknak egyáltalán nem volt közömbös, hogy 
hazatérésük után mi vár rájuk, tehát a szerződésnek azok 
a rendelkezései, melyek a katonai kötelezettség teljesíté
sével kapcsolatos mulasztásokért való büntethetőségről
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rendelkeztek, igen fontossá váltak. Másrészt pedig, sza
bályozni kellett a korábbi állampolgárság esetleges visz- 
szaszerzésének eseteit is, hiszen az amerikai állampolgár
ság megszerzése a szerződésben meghatározott idejű, az 
Egyesült Államok területén való tartózkodással történt, 
melyhez hozzákapcsolódott a magyar állampolgárság el
vesztése is. A szerződésben szabályozott visszahonosítás 
intézménye a korábbi állampolgárság afféle „könnyí
tett” visszaszerzésének lehetőségét adta meg. Kimondta 
ugyanakkor, hogy a már a másik állam polgárának tekint
hető kivándorló visszatérése után nem kötelezhető eredeti 
állampolgársága felvételére, viszont megadta a lehetősé
get a korábbi állampolgárság megszerzésére úgy, hogy az 
általában a megszerzés feltételeként megszabott ideig tar
tó, az ország területén való tartózkodás követelményének 
nem szükséges megfelelnie. Vagyis az Amerikában állam
polgárságot szerző kivándorlók miközben mentesülhettek 
a katonai szolgálat teljesítése alól, ha később visszatértek, 
és magyar állampolgárságukat vissza kívánták szerezni, 
akkor azt könnyen meg tudták tenni úgy, hogy a felelős
ségre vonástól nem kellett tartaniuk. Más kérdés persze, 
hogy ekkor ismét felmerülhetett a katonai szolgálat tel
jesítésének kötelezettsége, viszont a korábbi időszakkal 
kapcsolatban felelősségre vonásról ekkor sem lehetett 
szó. A kérdés gyakorlati súlyának megítéléséhez talán a 
legjobb támpontot azok a statisztikai adatok nyújtják, me
lyekből kiderül, hogy a korszakban elenyésző számban 
került sor honosításra, vagyis okkal feltételezhető, hogy 
a visszavándorlók nem kívántak az amerikai állampolgár
ság által biztosított előnyöktől megválni.19

Az amerikai állampolgárságot szerzett kivándorlók 
hazatérésével kapcsolatos problémák azonban nem csak 
a védkötelezettség teljesítésének ügyében merültek föl, 
annak ellenére, hogy a kormányzat felismerte, hogy a ki
vándorlók egyik célja az amerikai állampolgárság meg
szerzésével a katonai kötelezettségektől való mentesülés. 
Úgy tűnik, hogy a magyar hatóságok a nemzetközi szer
ződés ellenére nemigen kívánták figyelembe venni, hogy 
az amerikai állampolgárságot megszerzett személyekkel 
szemben már nincs helye semmiféle eljárásnak. Az Egye
sült Államok bécsi követe több alkalommal is jelezte ki
fogását a hatóságok eljárása miatt, ezért a belügyminiszter 
kénytelen volt felhívni a figyelmet arra, hogy a már ame
rikai állampolgároknak tekintendő kivándorlottakat ne 
zaklassák felesleges intézkedésekkel. Emellett előfordult, 
hogy az illető kivándorlók nem szerezték meg új állam
polgárságukat igazoló okmányokat, melyek híján viszont 
a hatóságok hivatalosan nem győződhettek meg arról, 
hogy az érintettek vajon nem magyar állampolgárok-e. 
A félreértések elkerülése, illetve az egységes eljárás ér
dekében a belügyminiszter ezért úgy rendelkezett, hogy 
kétség esetén az érintett hatóságok a Belügyminisztérium
tól tudakozódjanak eljárásuk megalapozottságáról.20 Ez 
mégsem szüntette meg a hazatérőket hátrányosan érintő 
eljárásokat. Előfordult, hogy amerikai állampolgárságot 
szerzett kivándorlóktól a magyar hatóságok bevonták ál
lampolgárságot igazoló okmányaikat, illetve útlevelüket, 
így amikor ezen okmányok nélkül kívántak visszatérni új 
hazájukba, immár az amerikai hatóságokkal szemben kel

lett hosszadalmas ügyintézésre számítaniuk. Mivel állam
polgárságukat amerikai területre érve nem tudták igazolni, 
új bevándorlónak tekintették őket, így még az is könnyen 
előfordulhatott, hogy be sem tudtak lépni az Egyesült Ál
lamok területére. E visszásságok kezelése érdekében a 
belügyminiszter utasította az eljáró hatóságokat, hogy a 
kérdéses okmányok bevonása esetén igazolást állítsanak 
ki, s ebben jelöljék meg azokat az okokat, melyek alapján 
a dokumentumok bevonására sor került.21

A gyakorlatban a kivándoroltak állampolgárságáról, 
annak megállapításához a hatóságok továbbra sem ren
delkeztek elégséges információval, így ismételten elő
fordultak olyan esetek, hogy a hazatérő, már amerikai 
állampolgár kivándoroltakat védkötelezettségük teljesí
tésének elmulasztása miatt felelősségre vonták, illetve 
különféle intézkedéseket foganatosítottak velük szemben. 
Az amerikai nagykövetség tiltakozása nyomán, a belügy
miniszter ismét tájékoztatta az eljáró hatóságokat arról, 
hogy az amerikai állampolgárság igazolására a bármely 
erre feljogosított szövetségi állam által kiállított, az Egye
sült Államokban működő osztrák-magyar konzulátus ál
tal hitelesített honlevél, vagy a szövetségi kormány által 
kiállított és az Egyesült Államok budapesti konzulátusa 
által láttamozott, illetve záradékkal ellátott útlevél szol
gált. Kétség esetén pedig, azaz amikor az eljárás alá vont 
személy amerikai állampolgárságára hivatkozott, de azt 
igazolni nem tudta, a hatóságoknak fel kellett függeszteni
ük az eljárást annak tisztázásáig, hogy az érintett személy 
rendelkezik-e amerikai állampolgársággal. Ennek kereté
ben meg kellett keresniük a Belügyminisztériumot, hogy 
az esetlegesen amerikai állampolgárságot szerzett, vissza
tért kivándorló vajon nem az 1870-es szerződésben a véd- 
kötelezettség továbbra is szankcionálni rendelt pontjainak 
megsértésével vándorolt-e ki. Csupán ennek felmerülése 
esetén, továbbá ha tartani lehetett az eljárás alá vont sze
mély szökésétől, kellett a hatóságnak az érintett személyt 
-  az állampolgárság megállapításáig -  letartóztatniuk.22 
A magyar hatóságok azonban továbbra is igen szigorúan 
kezelték az amerikai állampolgárság védelmében hazatérő 
katonaköteleseket, így a helyzet végeredményben nem so
kat változott. Az amerikai követség ismételten kifogásolta 
a magyar hatóságok eljárását, rámutatva arra, hogy a ma
gyar hatóságok részéről az amerikai útlevelek birtokosait 
az okmányok érvényességének vitatása miatt hátrányos 
intézkedések érik, részben éppen azért, mert az eljáró ha
tóságok csak a belügyminiszter rendeletében meghatá
rozott alaki követelményeknek megfelelő dokumentu
mokat fogadták el. Úgy tűnt, hogy ebben a kérdésben a 
belügyminiszter viszont az amerikai követ közbenjárása 
miatt volt kénytelen visszakozni, s arra utasítani az eljáró 
hatóságokat, hogy az állampolgárságot tekintsék igazolt
nak abban az esetben is, ha a szabályszerűen kiállított 
útlevél láttamozására, illetve ha a honlevél konzulátus 
általi hitelesítésére nem került sor. Az állampolgárság 
megállapítását célzó eljárás lefolytatását csak abban az 
esetben rendelte mellőzni a miniszter, ha a védkötelezett- 
ség utólagos teljesítésére az illető személy 36. életévének 
betöltése, azaz a védkötelezettség megszűnése miatt nem 
kerülhetett sor.
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II.
Az 1870-es szerződés speciális jogforrásként jelent meg 
a magyar joganyagban, melyre a későbbi, a kivándorló 
katonakötelesek helyzetének rendezését, illetve a kato
naköteles korúak kivándorlásának visszaszorítását célzó 
későbbi jogalkotás során tekintettel kellett lenni. Jóllehet 
a szerződés nyitotta lehetőségek felszámolása hazai jogi 
eszközökkel lehetetlennek bizonyult, a későbbi amerikai 
törvények miatt mégis változott a szerződés rendelkezé
seinek magyarországi helyzetre gyakorolt hatása. Úgy lát
szott, hogy a kormányzat a kivándorlás jelenségével, ezen 
belül a katonaköteles kivándorlókkal kapcsolatban fel
merült problémákat más eszközökkel -  többek között az 
állampolgársági, a véderő-, kivándorlási, útlevél- és a ha
tárőrizetre vonatkozó törvényekkel -  kívánj a megoldani.23

Ugyanakkor pedig az amerikai kivándorlási politika 
katonaköteles személyek kivándorlását támogató eleme 
lassan magának az amerikai kormányzatnak sem felelt 
meg. Jóllehet a statisztikai adatok azt támasztják alá, hogy 
az „új bevándorlás” hullámain érkezők többségében való
ban fiatal, egyedülálló férfiak voltak, azaz olyanok, akik 
munkaerőpiaci értéke jelentős, s alkalmasnak bizonyultak 
a fejlődő amerikai ipar igényeinek kielégítésére, a beván
dorlókkal szembeni hangulat megváltozása, a szakszer

vezetek aktivizálódása,24 s nem utolsósorban az amerikai 
állampolgársággal történt visszaélések miatt került sor az 
amerikai állampolgárságot érintő reformra. Ennek -  ma
gyar szempontból -  legfontosabb eleme talán az lett, hogy 
az 1906-os honosításról szóló törvény éppen azokat vette 
célba, akik pusztán a hadmentesség érdekében kívánták 
megszerezni az amerikai állampolgárságot, és ezután visz- 
sza is tértek régi hazájukba, úgy, hogy pusztán akkor éltek 
állampolgárságuk nyújtotta előnyökkel, azaz fordultak az 
amerikai külképviseleti hatóságokhoz, ha a hazai hatósá
gokkal éppen meggyűlni látszott a bajuk.25

A hazai állampolgársági jogot -  az állampolgárság el
vesztésének kérdéseivel együtt -  általánosan az 1879. 
évi L. tc. szabályozta úgy, hogy nem érintette az 1870-es 
szerződés rendelkezéseit, azaz az amerikai kivándorlók 
állampolgárságával kapcsolatos kérdésekben továbbra 
is a korábbi jogforrás rendelkezéseit kellett alkalmazni, 
mely néhány ponton meglehetősen eltérő megoldásokat 
nyújtott. Az egyik legfontosabb eltérés, hogy a szerződés 
lényegében kizárta a kettős állampolgárságot, ami pedig 
ellentétes az 1879-es törvény megoldásával,26 mely, mi
vel alapvetően meg kívánta őrizni a kivándoroltak magyar 
állampolgárságát is, nem rendelkezett a magyar állampol
gárság elvesztéséről, azaz fenntartotta a kettős állampol
gárság lehetőségét.27

35 000 FÖ 

20 000 FÖ

KIVÁNDORLÁS VÁRMEGYÉNKÉNT: 

] 12 500 FŐ □ □  3000 FŐ 

] 8000 FŐ | | 3000 FŐ ALATT

2 8
Magyarországi kivándorlás a tengerentúlra (1899-1913)



Jog
történeti szem le'*— ^

Az állampolgárság elvesztésének esetei a jogforrás sze
rint az elbocsátás, a hatósági határozat, a távollét, a törvé- 
nyesítés és a házasság voltak.28 A magyar migrációs poli
tika szempontjából, illetve abból a szempontból, hogy a 
kivándorlók esetében melyik volt a leggyakoribb módja 
az állampolgárság elvesztésének, illetve a katonaköteles 
kivándorlókkal kapcsolatosan a fenti pontok eltérő jelen
tőséggel bírtak: katonaköteles (korú) kivándorlók ese
tében -  már az 1870-es szerződés nyújtotta lehetőségek 
mellett, illetve a véderőtörvényekben helyet kapó szabá
lyokhoz kapcsolódóan is -  a legfontosabb, szinte kizáró
lagos útja az elbocsátás volt.

Erre a belügyminiszter, illetve a horvát-szlavón-dalmát 
bán, illetve a törvény hatálybalépésekor még létező határ
őrvidéki országos hatóság határozata alapján kerülhetett 
sor. Katonai szolgálatukat teljesítő személyek esetében 
csak abban az esetben, ha a közös hadügyminisztertől, 
illetve honvédek esetében a honvédelmi minisztertől kü
lön elbocsátó levelet kaptak. Ezzel kapcsolatban a törvény 
rendelkezése szerint a katonai szolgálatukat a kérelem be
nyújtása idején éppen nem teljesítő, de a katonai szolgá
lat teljesítése alól fel nem mentett, 17. életévüket betöltött 
személyek elbocsátására csak abban az esetben kerülhe
tett sor, ha kérelmükben az illetőségük szerinti törvényha
tóság által kiállított igazolással bizonyították, hogy nem 
azért kérték elbocsátásukat, hogy katonai kötelezettségük 
alól ilyen módon mentesüljenek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erői több 
elemből álltak, s az ezek feletti ellenőrzést egyrészt a kö
zös hadügyminiszter, másrészt a magyar és az osztrák 
honvédelmi miniszter látták el.29 Éppen ezért, a védköteles 
kivándorlókkal kapcsolatos szabályozás a speciális oszt
rák-magyar viszonyokra tekintettel kivételként kezelte 
azt az esetet, melyben a kivándorolni szándékozó Auszt
riában kívánt letelepedni, pontosabban osztrák állampol
gárságot kívánt szerezni, illetve annak megszerzését ki
látásba helyezte. Ebben az esetben tehát mindössze annyi 
történt, hogy a magyar állampolgárságú kivándorlók, ha 
megfeleltek az általános, az állampolgárságból való elbo
csátáshoz szükséges feltételnek, elbocsátást nyertek, s ez
zel jogszerűen vándorolhattak ki, azonban az elbocsátásról 
szóló határozatról a magyar hatóságoknak tájékoztatniuk 
kellett az osztrák hatóságokat, azaz a kivándorló a véd- 
kötelezettség tekintetében azonnal az osztrák hatóságok 
látókörébe került, s így kevésbé állt fenn a katonai kötele
zettség alól való kibújás veszélye. A szabályozásnak ez az 
eleme tulajdonképpen enyhébb szabályokat tartalmazott a 
katonakötelesek kivándorlására, mivel az 1868-as, illetve 
az 1889-es véderőtörvény szerint a kivándorláshoz ugyan
úgy engedéllyel kellett rendelkezni, azonban a szolgálatra 
kötelezett ezt csak abban az esetben kaphatta meg, ha a 
kivándorlásra szüleivel együtt kerül sor.30

Ugyanakkor rendelkezésre álló iratok tanúsága szerint 
a kivándorolni szándékozók megtalálták a módját annak 
is, hogy tényleges katonai szolgálatuk ideje alatt távozza
nak az országból. Ennek -  ahogy a vonatkozó jogszabá
lyokból is kiderül -  kézenfekvő módja volt a szabadság 
alatti kivándorlás. Alispáni jelentések is megemlítik, hogy 
mind frissen besorozott újoncok, mind pedig szabadságolt

katonák szöktek a fontosabb vasúti csomópontok, pálya
udvarok elkerülésével, Galícián keresztül Amerikába.31 
Erre egyrészt azért kerülhetett sor, mivel az osztrák-ma
gyar határon határellenőrzés a korszak végéig lényegében 
nem működött,32 másrészt pedig, az útleveleket kiállító 
hatóságok sem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy kato
naköteles személyek csak a jogszabályokban szabályozott 
feltételek teljesülése esetén jussanak útlevélhez,33 végül 
Galícia útba is eshetett az északnémet kikötők felé, me
lyeken keresztül ekkor a magyarországi kivándorlás igen 
nagy része bonyolódott, s ahol akár útlevél nélkül is hajó
ra szállhattak a kivándorlók.34

A katonaköteles korú kivándorlók problémájának ke
zeléséhez kapcsolódott a hadmentességi díj intézményé
nek 1880-as szabályozása,35 mely a katonai szolgálatra 
alkalmatlan, katonaköteles korú személyeket terhelte, 
ugyanakkor a törvény kiterjesztette a díj fizetésének kö
telezettségét azokra is, akik a szolgálati idő letöltése előtt 
távoztak a Monarchia területéről. A hadmentességi díj 
mértékét a jogszabály foglalkozásokhoz, illetve a fizetett 
kereseti adó mértékéhez, osztályához kötve határozta meg 
évi három és hat forint közötti összegben úgy, hogy ennek 
megfizetése alól mentesültek a keresetképtelen vagyonta
lanok és a közsegélyben részesülők. Kivándorlóknak, ha a 
kivándorlásra engedéllyel került sor, akkor a hadmentes
ségi díjat a védkötelezettség hátralévő időtartamára, egy 
összegben a kivándorlás, illetve az engedély átvétele előtt 
kellett megfizetni.36

Az elbocsátás iránti kérelmet az illetőség szerinti tör
vényhatóság első tisztviselőjéhez kellett benyújtani, tehát 
megyei törvényhatóság esetén az alispánnak, városi tör
vényhatóság esetében a polgármesternek, illetve határvi
déken szintén az illetőség szerinti járási hivatalhoz, illetve 
városi tanácshoz. Ezen hatóságok feladata volt a kérelem 
vizsgálata, a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos tények 
tisztázása, illetve az esetleges hiánypótlások bekérése.
A döntésre ilyen módon előkészített anyagot ezek után 
döntési javaslattal küldték meg a belügyminiszternek, il
letve az elbocsátási dokumentum kiadására feljogosított 
fórumoknak.

A magyar állampolgárság az elbocsátási dokumentum 
kézbesítésével szűnt meg, azzal, hogy ha a dokumentum 
kiállítása és az ország elhagyása közötti időben a jogsze
rű elbocsátás akadályának ténye merült volna fel, akkor 
a dokumentum érvényét vesztette. További megszorítás, 
hogy az elbocsátási dokumentum érvényességének hatá
lya kézbesítésétől számított egy év, pontosabban érvényét 
veszti, ha a kérelmező a dokumentum kézbesítésétől szá
mított egy éven belül nem hagyja el az országot. Azon 
személyek, akik a honosítás elbírálására jogosult hatósá
gok, azaz a belügyminiszter, a horvát bán és a határőrvi
dék országos hatósága engedélye nélkül más állam szol
gálatába álltak, és az illető hatóságok felszólítása ellenére 
ebből a szolgálatból nem lépnek ki, elvesztik állampol
gárságukat. Ez a rendelkezés, az Osztrák-Magyar Monar
chia államainak sajátos kapcsolata ellenére vonatkozott 
azokra is, akik osztrák állami szolgálatba léptek, s azt a 
magyar hatóságok felszólítása ellenére sem hagyták el.37 
Ebben az esetben az állampolgárság elvesztése hatósági
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határozathoz köthető, úgy, hogy a törvény nem rendelke
zett arról, hogy az állampolgárság elvesztése bármilyen 
módon összekapcsolódna a nem magyar állampolgárság 
megszerzésével. Az állampolgárság megszűnésének ezen 
módja tehát kizárólag az állampolgár és a magyar állam 
közötti kapcsolat minőségének megváltozásán nyugszik, 
azaz abban a kapcsolat feltételezett megszakadása, az ér
zelmi kötelék felbomlása, s a jogkövetkezmény indoka
ként nem utolsósorban az államnak a polgáraival szemben 
elvárt lojalitásának biztosítása állt. Így tulajdonképpen 
ekkor az állam biztonsághoz fűződő érdekének biztosítá
sáról van szó, melynek eszköze a kivándorolt és idegen 
állam szolgálatába állt polgárának eltávolítása az állam
polgárok köréből. A rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján úgy látszik, hogy az állampolgárság elbocsátás 
útján való megszűnésére, illetve az ezzel kapcsolatba hoz
ható, kérvény benyújtását követő kivándorlás leginkább 
Ausztriába irányult, míg a magyarországi kivándorlás 
túlnyomó többségét adó amerikai kivándorláshoz sokkal 
kevésbé kapcsolódott az elbocsátási kérelmek benyújtása. 
Ez alátámaszt] a azt a már a korszakban is megfogalmazott 
véleményt, hogy az amerikai kivándorlók többsége nem a 
végleges letelepedés tervével indul neki az útnak, hanem 
átmeneti időre, tisztán pénzkereseti okokból igyekezett 
Amerikába. Ezzel szemben az elbocsátási kérelmekből 
arra lehet következtetni, hogy az Ausztriába kivándorolni 
szándékozók legtöbbször családjukkal együtt, a végleges 
letelepedés tervével kívánták elhagyni az országot, így en
nek tudatában kérték a magyar állampolgársági kötelék
ből való elbocsátásukat is.38

Az 1909-es kivándorlási törvény egyes rendelkezései a 
katonakötelesek állampolgárságból való elbocsátás intéz
ményét érintő vitára adtak okot. A törvény több korlátozást 
vezetett be, melyek közül a katonai kötelezettség teljesíté
sével kapcsolatos rendelkezések kapcsolódtak az állampol
gársági törvény egyes rendelkezéseihez. A második kiván
dorlási törvény rendelkezése szerint a katonaköteles korú 
személyek jogszerű kivándorlására csak abban az esetben 
kerülhetett sor, ha ahhoz az illető a belügy- és a honvédelmi 
miniszter engedélyét megszerezte, mely kiadásának feltéte
le a 100-1000 Korona közötti óvadék letétele.39 A törvény 
felhatalmazta a kormányt arra, hogy védköteles személyek 
tömeges kivándorlása esetén ezek kivándorlását egy-egy 
évre akár általánosan, akár csak egyes törvényhatóságok
ra nézve megtilthassa. A törvényjavaslat vitája során, illet
ve a sajtóban többféle következtetést vontak le az új tör
vény ezen rendelkezéséből. A bírálók meglátása szerint az

új kivándorlási törvény katonaköteles személyek esetében 
lényegesen szigorúbb feltételekhez kötötte a kivándorlás 
engedélyezését, mint ami az állampolgársági törvényből 
következett volna. Felmerült, hogy az érintettek egysze
rűen majd a másik jogszabály biztosította csatornákat fog
ják használni, azaz hogy mivel az állampolgárságból való 
elbocsátás feltételei egyszerűbb megoldást jelenthetnek, a 
kivándorlók -  végső soron még azok is, akik egyébként 
állampolgárságuktól nem kívántak megválni -  inkább ezt 
a megoldást választják.40 A parlamenti vita során a javas
lat előadója igyekezett eloszlatni a kétségeket azzal, hogy 
mivel mindkét jogszabályban amúgy is engedélyezésről 
beszélünk, nehezen képzelhető el, hogy a jogszabály végre
hajtásával kapcsolatos félelmek valóban beigazolódhatnak. 
A javaslat védelmében elhangzott ekkor az is, hogy vég
eredményben egy korábbi rendelkezés szigorításáról van 
szó, mivel az új szabályozással a jogszerű kivándorláshoz a 
belügyminiszterén kívül a honvédelmi miniszter engedélye 
is szükségessé vált.41

A katonaköteles kivándorlók állampolgárságát érintő 
szabályozás kidolgozása a véderő- és kivándorlási törvé
nyekkel teljessé vált, ennek újraszabályozására a dualiz
mus utolsó időszakában nem került sor. A katonaköteles 
kivándorlók problémája -  annak ellenére, hogy miatta a 
kormányzat a Monarchia nagyhatalmi állását is veszély
ben látta42 -  a századfordulót követően is megoldatlan ma
radt.43 Az 1870-es szerződésben foglalt megoldás kínálta 
lehetőségek jogi eszközökkel történő ellensúlyozásának 
kísérletei látványos eredményekkel nem jártak. A kor
mányzat számára így végül nem maradt más, mint a ha
tékonyabb ellenőrzés szervezetének kialakítása,44 illetve 
végrehajtásának erősítése, melyben, tekintettel az érdek
közösségre, az osztrák félre is számíthatott. Mégis, ennek 
ellenére, az ellenőrzések során alkalmazandó elvek, az 
ellenőrzések módjának kialakítását célzó tárgyalások éve
ken át húzódtak,45 s a legfontosabb vitás pontokat is csak 
1910-re sikerült megoldani, ugyanakkor a két állam ha
tóságainak együttműködésével kapcsolatos keretek kidol
gozására, illetve ezek gyakorlatba ültetésére lényegében a 
háború kitöréséig nem került sor.46

Az egyes hatóságok erőfeszítése ellenére, a határőrizet 
sajátosságai, illetve amiatt, hogy az északi kikötőkből in
duló hajókon továbbra sem ellenőrizék azt, hogy a kiván
dorlók jogszerűen hagyták-e el hazájukat, a világháborút 
megelőző években éppúgy folytatódott a katonakötelesek 
kivándorlása, mint korábban, s annak csak a világháború 
kitörése vetett véget.47

Ba l á z s , PALVÖLGYI
Suche nach Möglichkeiten der Auswanderungskontrolle. Problem des Rechts auf Staatsbürgerschaft 
und der Auswanderung von wehrpflichtigen Personen in Ungarn (1870-1914) (Zusammenfassung)

Die ungarische Regierung begann um die Jahrhundert- 
wende sich mit Lösung der Auswanderungsfrage intensiv 
zu befassen. Die Mahnahmen waren auf die mögliche 
Lösung dieses auherst vielschichtigen Problems gerichtet, 
darunter auf die mit dem Auswanderungsprozess unmit- 
telbar verbundenen Elemente, wie die Auswanderungs- 
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route, Genehmigung von Auswanderungsagenturen, bzw. 
Tatigkeit von nicht genehmigten Auswanderungsagenten. 
Obwohl mit der Erscheinung ernsthaft beschaftigte Zeit- 
genossen darauf hinwiesen, dass vor allem wirtschaftlich 
ausgerichtete MaBnahmen nötig waren, um den Prozess 
staatlich zu beeinflussen, blieb die Regierung die Ausar-



beitung emer wirksamen Lösung und ihrer landesweiten 
Einführung im untersuchten Zeitraum schuldig. Da der 
Weg der Problembehandlung überwiegend durch rechtli- 
che und administrative, bzw. geheime Aktionen führte, ist 
die Frage berechtigt, welche Rolle der Staatsangehörigkeit 
als Behandlungsmittel der Auswanderungsproblematik

___________________Jog
történeti szemle'*— ^

zukam. Und diese Frage tauchte nicht nur in Verbindung 
mit der Auswanderung nach Übersee auf, denn die -  auch 
aus Sicht der Staatsbürgerschaft wichtigen -  ersten Wellen 
der im letzten Drittel des 19. Jh. immer starkeren inneren 
Migrationsprozesse mit der Auswanderung in die andere 
Reichshalfte einsetzten.
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folytatniuk, hogy a kivándorolt személy visszatért-e az országba. -  
MNL OL K150-3609-1910-V-20-22489-139316

40 Népszava, 1908. november 12.
41 KN 1906. XXI. k. 1906-368.
42 AT-OeStA/HHStA PA XXXIII 100-1-341.
43 Budapesti Hírlap, 1908. november 12.
44 Lásd a határőrizettel kapcsolatos lépéseket. -  BM 1905/91.000.
45 MNL OL K150-3609-V-1904-20-14366; MNL OL K150-3609-1910- 

V-20-22489.
46 MNL OL K150-3609-V-20; MNL OL K150-3609-1914-V-20-4197; 

MNL OL K150-3609-1914-V-20-4197-66896; MNL OL K150- 
3609-1912-V-20-3971 .

47 A Magyar Szent Korona országainak kivándorlása és visszavándor- 
lása. 1899-1913. 64—65. p.; BM 1914/142.873; Budapesti Hírlap, 
1913. október 24.; Gergényi I. József: A z amerikai kivándorlás oka 
és hatása. Bártfa, é. n., Salgó Mór, 125. p.; Thirring Gusztáv: A ma
gyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Budapest, 1904, 
Kilián, 22. p.; Presented by Mr. Dillingham: Reports o f the Immigra
tion Commission. Abstracts o f reports o f the Immigration Commis- 
sion. With conclusions and recommendations and views o f the mi- 
nority. Vol. I. 1910. December 5., Washington Government Printing 
Office, 1911, 24. p.; Just, Michael: Ost- und südosteuropaische Ame- 
rikawanderung 1881-1914. Transitprobleme in Deutschland und 
Aufnahme in den Vereinigten Staaten. Stuttgart, 1988, Franz Steiner, 
53. p.; Moltmann, Günter: Steamship Transport of Emigrants from 
Europe to the United States, 1850-1914: Social, Commercial and 
Legislative Aspects. In Friedland, Klaus (ed.): Maritime Aspects o f 
Migration. Köln-Wien, 1989, Böhlau, 316. p.

Herger Csabáné

Adalékok az özvegyi jog 
történetéhez

Az özvegyi jog gyakorlata 1848 után 
Baranya vármegyében

Az özvegyi jog (ius viduale) intézményét a kora
beli, tradicionális magánjogi irodalom1 az ún. női 
különjogok között, az 1848 utáni irodalom2 pe
dig többnyire a házastársi öröklési jogban tárgyalta. Ez 

a különbség a kortárs magánjog-történeti irodalomban 
is fellelhető, attól függően, hogy a szerző a tradicionális 
jogra3 vagy a modernizáció korára4 koncentrál. Az aláb- 
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bi tanulmány célja nem az özvegyi jog szokásjogi, illetve 
írott jogi normákban rögzített szabályainak tételes leírása, 
hanem ezekre támaszkodva a Magyar Nemzeti Levéltár 
Baranya Megyei Levéltárában (a továbbiakban: BML) őr
zött hagyatéki eljárások, illetve házassági vagyonjogi és 
hagyatéki jogviták iratanyaga alapján annak bemutatása, 
hogy 1848 után Baranya vármegye területén a joggyakor
latban miként jelent meg az özvegyi jog.

1. Az özvegyi jog a jogforrásokban
Az özvegyi jog intézménye, mely hazánkban először 
Szent István II. dekrétumának 24. fejezetében az özvegy 
nő házassági kényszer alóli mentesítésével jelent meg, 
majd a nemesi jogban fejlődve fél évezreddel később 
Werbőczy István Tripartitumában (I. r. 30. c. 7. §, 67. c.
2. §, 93. c., 102. c. 1-2. §, 134. c 4. §) nyert rögzítést, az


