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dévavári zoLtán

„ElinDUlt A BirnáMi ErDő…”
kiVánDorlás A DélViDékről 1923–19251

A történelmi Délvidéket – a Bánság nyugati felét, a Bácska területének a többségét, 
a baranyai háromszöget, a Muraközt és a Muravidéket – az 1920. június 4-i trianoni 
békediktátum a formálódó délszláv államhoz, a szerb–Horvát–szlovén királysághoz 
csatolta. E terület újkori történetét meghatározta a migráció. 

tanulmányomban a korabeli délvidéki magyar sajtóban – Bácsmegyei Napló, Hír-
 lap, Torontál, Dél  bácska – megjelent cikkekre, tudósításokra támaszkodva, közvet-
lenül az impériumváltás utáni időszakra, az 1923–1925-ös évekre fókuszálva, első-
sorban az itteni magyarság aspektusából vizsgálom a kivándorlás kérdését, annak 
ok-okozati összefüggéseit.

 

1. történEti áttEkintés

A középkori magyar állam megsemmisülése előtt a Délvidék zömében magyarok 
által lakott vidéknek számított. Ezt a tényt támasztják alá az 1522-es bácskai népes-
ség-összeírás fennmaradt adatai is, amelyek szerint a Bácska lakosságának kéthar-
madát a magyarok tették ki. Ezzel egyben ellensúlyozni lehetett azt, hogy a sze  rém-
 ség, illetve a Bánság déli területeit már ekkor is többségében szerbek lakták.2

Az 1526-os mohácsi összeomlást követően a szerémség, a Bácska és a Bánság 
közvetlenül a török hódoltság része lett, magával hozva ezzel a középkori városok  
és falvak elnéptelenedését, az etnikai struktúra átalakulását. A korabeli adatok azt 
mutatják, hogy közvetlenül Mohácsot követően mintegy 400 ezerre volt tehető  
a népességveszteség, s ennek következtében a 16. század közepére a Bácska és a Bán-
 ság területe jóformán kiürült.3

Hogy a török korban a magyarság kárára milyen mértékű volt a terület etnikai 
átalakulása, azt a felszabadító háborúkat követő 1715–1720-as első lakossági össze-

1 A kutatás 2016-ban, a Délvidékért kiss Alapítvány támogatásával készült.
2 györe, zoltán: skica promena etničkog sastava stanovništva na tlu današnje Vojdovine 1526–1910. 

godine. in: Istraživanja 15. szerk. branKo Bešlin. novi sad, filozofski fakultet, odsek za istoriju, 
2004. (a továbbiakban: györe, 2004.) 108.

3 györe, 2004. 109.
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írás is jól szemlélteti, amely mindössze 530 magyar nemzetiségű személyt, elsősor-
ban határőrt számolt össze. tegyük hozzá: ez az összeírás a Bácska, a Bánság és  
a szerémség vonatkozásában összesen 90 ezer főt regisztrált. Bácskában ekkor a la -
kosság 72 százalékát, míg a Bánságban 96 százalékát a szerbek tették ki.4

Az 1699-ben megkötött karlócai békét5 követően indult meg e vidék újranépesí-
tése, első nagy történeti kolonizációja, amely egészen a 19. század végéig tartott.

1690-ben iii. Arsenije Čarnojević6 ipeki szerb pátriárka vezetésével megkez -
dődött a szerbek tömeges betelepedése a Habsburg Birodalomba. A mai koszovó, 
illetve a történeti szerb területekről – niš és a Morava környékéről – mintegy 40 ezer 
fős tömeg költözött a Magyar királyság területére.7

közvetlenül az 1718-as požarevaci béke8 után induló újabb telepítési hullámban 
a császári udvar katolikus – és a Habsburgok szempontjából megbízható – németeket 
irányított a Bácska nyugati, illetve a Bánság déli területeire. A magyarok (újra)tele-
pítése csak ezt követően, tehát a szerbek és a németek tömeges bevándorlása után, 
1742–1750 között indult meg a még üresen maradt vidékekre – a Bácska és a Bánság 
északi részére.9

Az újratelepítések következtében az 1787-es összeírás a mai Vajdaság területén 
már 950 ezer főt regisztrált. Bánságban 565 ezret, a Bácskában 227 ezret, míg  
a szerémségben 150 ezret.10

A következő nagy, 19. századi telepítési hullámban a németek, a magyarok és  
a szerbek mellett ruszinok, szlovákok és csehek is érkeztek erre a tájra, ugyanakkor 

4 györe, 2004. 111.
5 1699. január 26-án a Habsburg Birodalom, a Velencei köztársaság és oroszország – a szent liga 

részeként – karlócán kötött békét az oszmán Birodalommal. Ennek értelmében az oszmánok 
lemondtak Magyarország nagy részéről, Erdélyről és szlavóniáról, amelyek ezután a Habsburg 
Birodalomba tagolódtak be.

6 Arsenije Čarnojević (csernojevics Arzén) (cetije, 1633 körül–Bécs, 1706. október 27.)  ipeki, majd 
szentendrei metropolita. Miután a törökök 1690-ben visszaverték a Habsburgok isztambul felé 
tartó előrenyomulást, az oszmánok visszafoglalták a szerbek lakta területek nagy részét. A vissza-
térő törökök kegyetlen mészárlásokat vittek végbe, ezután Čarnojević vezetésével – i. lipót császár 
engedélyével – mintegy 40–60 ezer szerb a Magyar királyság területére menekült, s véglegesen ott 
is telepedett le.

7 györe, 2004. 110.
8 A pozsareváci békét 1718. július 21-én a Habsburg Birodalom, a Velencei köztársaság és az 

oszmán Birodalom kötötte meg. A szerződés értelmében a még török ellenőrzés alatt álló temesi 
Bánság területe betagolódott a Habsburg Birodalomba.

9 seBők lászló: trianon hatása a jugoszláviai magyar kisebbség demográfiai alakulására, in: Tör-
téneti demográfiai évkönyv. szerk. Faragó tamás – őri Péter. Budapest, ksH népes ség tudomá  nyi 
kutatóintézet, 2001. (a továbbiakban: seBők, 2001.) 380. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/
index.php/tortenetidemografiaievkonyvek/article/view/943/0

10 györe, 2004. 112–113.
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továbbra is jelentős maradt a szerbek spontán beszivárgása, letelepedése, de ugyan-
ekkor erősödött fel a zsidóknak a térségben való megjelenése is.

Ettől függetlenül, ugrásszerű népesedésnövekedés a 19. század első felében nem 
történt, mivel az 1827-ben elvégzett népességösszeírás 1 millió 90 ezer főről tesz 
említést. A lakosság 51 százaléka az ortodox ke  resztényekhez tartozott – tehát 
többségében szerb volt –, 43 százaléka vallotta ma  gát katolikusnak, 5% százaléka 
reformátusnak, míg a zsidó vallásúak aránya 1%-ot tett ki.11

közvetlenül az 1848/49-es szabadságharc és forradalom előtti népszámlálás vi -
szont jelentős változásokat mutatott ki, elsősorban a szerbek rovására és a németek 
előnyére. Az adatok ugyanis azt mutatták, hogy a szerb etnikumnak az össznépes -
ségen belüli aránya 40 százalékra esett, míg a németeké 16,5 %-ról 21 %-ra nőtt.12

A számszerűsített adatok tekintetében érdemes áttekinteni a ferenc József által 
1849. november 18-án keltezett rendelettel temesvári székhellyel létrehozott, s 1860 
decemberéig fennálló ún. szerb Vajdaság és temesi Bánság etnikai arányait is. 

Az összesen 1 millió 447 ezer lakost számláló közigazgatási egységben a legna-
gyobb etnikumot a románok tették ki, nem egészen 405 ezer fővel, s ezzel a lakosság 
28 %-át alkották. őket követték a németek 354 ezer fővel, vagyis 24,5%-os aránnyal. 
Harmadik helyen a szerbek álltak, akik az összeírás szerint 296 ezren voltak, s a la -
kosság 20,4%-át tették ki. A magyarok 258 ezer fős tömege a népesség 17,8%-át 
jelentette.13

A fentiekből láthatjuk, hogy a 19. század végére, a török hódoltság előtt zömében 
még magyarlakta terület soknemzetiségű vidékké vált: magyarok, németek, szlová-
kok, horvátok és szerbek ékelődtek be egymás közé, hol összefüggő, hol pedig szét-
szórt területiséget adva.

Az 1910-es utolsó magyar népszámlálás alapján a mai Vajdaság 1,5 milliós lakos-
ságából az itt élők 2/5-e a délszláv, 1/4-e a magyar, 1/5-e német, illetve 1/6-a egyéb 
nemzetiségekhez tartozott.14 A számszerűsített százalékos arányok tekintetében 
viszont ez egyben azt is jelentette, hogy a szerbek aránya az 1848-as 40 százalékról 
29%-ra esett. A magyarok száma ugyanakkor 21-ről 27 százalékra nőt, míg a néme-
teké 21-ről 23 százalékra növekedett.15 

11 györe, 2004. 113.
12 györe, 2004. 118.
13 györe, 2004. 119.
14 seBők, 2001. 380.
15 györe, 2004. 120–121. – továbbá: mirnics károly: Demográfiai jellemzők, társadalmi mutatók. 

in: Vajdasági marasztaló. szerk. gábityné Molnár irén, mirnics zsuzsa. szabadka, Magyar  ság -
kutató tudományos társaság, 2000. (a továbbiakban: mirnics, 2000.) 27.
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érdemes ezeket a számokat a területi egységekre lebontva is áttekinteni. Bácska 
lakosságának 45%-a magyar, 23%-a német, 18%-a szerb, 9%-a bunyevác volt. A Bán-
 ság tekintetében 32% volt a szerbek, 28% a németek, 20% a magyarok, illetve 14%  
a románok aránya. szerémségben 44%-al a szerbek számítottak a legnagyobb etni-
kumnak. A horvátok a népesség 26%-át, a németek 16%-ot tettek ki, a magyarok 
7%-ban, míg a szlovákok 3%-ban voltak jelen.16

A nagyobb városokban a magyarok szabadkán és újvidéken, a németek Verse  cen 
és zimonyban, míg a szerbek zomborban és Pancsován voltak relatív többségben.17 
A fentiekből látható, hogy a nem szláv lakosság – a magyarok, németek, románok, 
zsidók – a századfordulóra 57–58 százalékos arányával abszolút többségbe kerültek 
a három déli megyében.

ii. Az EtnikAi strUktúrA ErőszAkos átAlAkÍtásA

Ezt a folyamatot szakította félbe az első világháború, hogy aztán az impériumváltás 
következtében számszerűleg is jóval nagyobb, hatásaiban pedig messzemenő válto-
zások következzenek be.

A magyar közigazgatás felszámolásával és az új hatalom berendezkedésével pár-
huzamosan hagyták el a területet az egykori magyar tisztviselők – 1918 és 1924 
között összesen 44 903 személy.18

Az elszlávosítás folyamatában fontos szerepet játszott az állampolgárság, vagyis 
az optálás kérdése, melyet a trianoni békeszerződés 44. cikkelyének a 3–4 szaka-
sza szabályozott. Ennek értelmében az új államokban azok a magyarok, németek 
és zsidók, akik 1910. január elsején a volt osztrák–Magyar Monarchiának az új 
államhoz került területein éltek, jogosultak voltak arra, hogy egyénileg eldöntsék, 
felveszik-e az szerb–Horvát–szlovén állam állampolgárságát vagy egy másik 
állam mellett döntenek. Az optálási rendeletet svetozar Pribičević akkori bel-
ügyminiszter írta alá, s egyben a hatóságok 1922. július 26-ig megtiltották a ma -
gyarok politikai és kultu rális szervezkedését, és a választójoguktól is megfosztot-
ták őket. Az optálási jog a döntés meghozatalával járó vívódás belső konfliktusán 
túl komoly szankciót is hordozott magában: a kettős állampolgárság lehetőségét 
teljesen kizárta.19

16 györe, 2004. 121.
17 mirnics, 2000. 28–29.
18 a. sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Buda -

pest, napvilág, 2004. (a továbbiakban: a. sajti, 2004.) 49.
19 Az optálás kérdéskörével bővebben lásd: gaLántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. Bu  da -
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A magyarság kárára végbemenő oktatáspolitikai változások, illetve az ún. Pri -
bičević-féle nyelvrendelet és „névvegyelemzés”20 következtében a délszláv hatóságok 
mintegy 32 ezer magyarrá asszimilálódott szerbet köteleztek a visszaasszimiláló-
dásra.21 Hasonló folyamatok mentek végbe az asszimilálódott németek között is, 
azzal, hogy ők eredeti németségükbe tértek vissza.

Ezeknek az intézkedéseknek a következtében a magyarok száma az 1910-es 423 431 
főről 376 176-ra, vagyis 47 255 fővel csökkent.22 tegyük hozzá: az, hogy a magyar 
etnikum százalékos számaránya a vizsgált korszakban a kitelepítések, az amerikai 
kivándorlás ellenére mindent összevetve ennél kisebb mértékben csökkent, az alap-
vetően a magas natalitási hajlandóságnak (élve születési számnak) tudható be.

Ezzel párhuzamosan kezdődtek meg a térség szláv jellegének előtérbe helyezése 
céljából foganatosított telepítések, amelyek az új állam tisztviselői karán túl az 
ekkor alapított telepes falvakban öltöttek testet. Az impériumváltás első évtized-
ében, vagyis 1931-ig mintegy 100 ezer szerb és montenegrói telepes érkezhetett  
a mai Vajdaság területére. Bácskába: 30 ezer, a Bánságba 55 ezer, míg a szerémség-
 be 9 ezer.23

Az új állam földbirtokpolitikája, illetve a kisebbségeket érő permanens retorzió, 
valamint a szerb–Horvát–szlovén királyság gazdasági nehézségeinek a következ-
tében 1923-ban felerősödött az Európán túli területekre tartó kivándorlás. 

iii. kiVánDorlás 1923 és 1925 között 

Bár erről a periódusról rendkívül kevés adattal rendelkezünk, a kutatások még csak 
az elején tartanak, a fő útirány kezdetben az Egyesült államok, majd Dél-Amerika  
s ott is elsősorban Brazília és Argentína volt. Az elcsatolt déli megyékben az ameri-
kai kivándorlás nem volt ismeretlen fogalom. A századfordulón 1902 és 1910 között 

pest, Maecenas, 1989. 94–98. – a. sajti, 2004. 25–27. mészáros, sándor: Položaj mađara u Voj -
vodini 1918–1929. novi sad, filozofski fakultet/institut za istoriju, 1981. 149.

20 A „névvegyelemzést”, vagy névelemzési rendeletet 1920-ban svetozar Pribičević dolgozta ki. 
Ennek értelmében a hatóságok döntötték el, hogy a gyermekek szüleik neve alapján beírhatóak-e  
a magyar vagy a német osztályokba. A szlávul hangzó nevek esetében akkor is megtagadták a ki -
sebbségi tagozatokba történő beiratkozást, ha a gyermek más nyelven nem tudott. Bővebben lásd: 
dévavári zoltán: Új Partok felé – Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Dél -
vidéken és a magyar Párt megalakulása (1918–1923). zenta, Vajdasági Magyar Művelődési intézet, 
2014. (a továbbiakban: dévavári, 2014.) 59. 

21 seBők, 2001. 381.
22 mirnics, 2000.  28 és 31.
23 seBők, 2001. 382.
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ugyanis lezajlott már egy ilyen hullám. Ebben a periódusban a három déli megyéből 
évente átlagban 11 ezren távoztak.24 

nemzetiségileg azonban ez az arány igen eltérő képet mutatott a két évtizeddel 
későbbitől. Az 1900–1910 közötti időszakban a kivándorlók 54%-a vallotta magát 
németnek, 21,6%-a szerbnek vagy horvátnak, 10%-a magyarnak, 6,8%-a románnak, 
4,7%-a szlováknak, 1,5%-a ruszinnak, illetve 1,4%-ot tett ki a többi nemzetiség.25 
Annak ellenére, hogy nem rendelkezünk számszerű és hivatalos adatokkal, a köz-
vetett bizonyítékok azt mutatják, hogy a húszas években a kivándorlók túlnyomó 
többsége – 70–80%-a – a magyar és a német etnikumból került ki.

A kivándorlások következtében a magyarság népességvesztesége minimum 15 000 
főt tett ki,26 de vannak olyan becslések is, miszerint 1918 és 1941 között 60 ezer 
magyar vándorolt ki a tengerentúlra.27 Ezek az adatok egyben azt is mutatják, hogy 
a Jugoszláviából kivándorolt magyarok száma jelentősen meghaladta az összlakos -
ságon belüli 3,9%-os arányukat.

A kisebbségi sorba került magyarság körében a legális kivándorlás 1923-ban kez-
dődött meg, s 1924–1925-ben érte el a tetőfokát. Ennek oka alapvetően az volt, hogy 
a vajdasági magyarság 1922. január 26-a után, tehát az optálási jog lezárulását kö -
vetően lépett (elvileg) a teljes jogú szerb–horvát–szlovén állampolgárok kötelé-
kébe, s ekkortól igényelhette a kivándorláshoz szükséges útlevelet.28

A korabeli újságokat fellapozva először csak a különböző hajózási társaságok hir-
detéseivel találkozunk, amelyek az Egyesült államokba, illetve Dél-Amerikába 
hirdették az ezzel kapcsolatos szolgáltatásaikat. A torontál egyik októberi vezércik-
kéből viszont azt is megtudhatjuk, hogy az újsághirdetések mellett már az év első 
felében Vajdaság-szerte, a falvakban és a városokban is hatalmas plakátok jelentek 
meg, amelyeken a hajózási társaságok a kivándorlásra biztatták a lakosságot: „ingyen 
hajószállítással csábítják a kivándorlót, aki elé mesés kávé, banán és szőlőültetvé-
nyek reklámképeit teszik a kirakatba”.29

Az első, konkrét cikksorozat, amely a korabeli bánsági állapotokat, s az egyszerű, 
hétköznapi emberek gondolatait plasztikusan ábrázolva hívja fel a figyelmet a jelen-
ség riasztó felgyorsulására, illetve annak tömegességére, 1923. május 23-án és 24-én 
jelent meg a Bácsmegyei Naplóban. „Elindult a Birnámi erdő… Batyus emberrajok 

24 györe zoltán: kivándorlás Bács-Bodrog, torontál és szerém megyéből 1900 és 1910 között, Híd, 
1992/11-12. 846.

25 györe, 1992. 849.
26 seBők, 2001. 375
27 mirnics, 2000. 31.
28 dévavári, 2014.  99.
29 A kivándorlási láz. Torontál, 1923. október 29. 2.
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sűrű tömegekben tartanak nyugat felé, túl országokon, túl tengereken, a földről, ahol 
verejtékeztek, ahol a munka nem válik kenyérré, abból a hazából, amelynek dúsan 
termő talajából kiszakították a régi gyökeret, a föld elengedi az eltépetteket, a kavargó 
szelek pedig viszik, fújdogálják őket messze, ismeretlen emberek, más viszonyok, 
más erkölcsök felé. száznál többen szorongtak a pályaudvar kormos csarnokában, 
bánsági kivándorlók, pünkösd ünnepén. ládákban és összekötött tarka kendőkben 
viszik szegénységüket bánsági magyarok, bánsági németek, Becskerek, Versec, új -
vidék környékéről. A vonatra várnak, amely viszi őket messzi Hollandiába, onnan 
hajón tengerentúlra, Argentínába. kivándorlók, akik szerencsét próbálnak, azt a sze-
rencsét, amit itthon nem tudnak megtalálni, a boldogságot, amely elfutott előlük. Pár 
évvel ezelőtt elhatározták, hogy kivándorolnak. Pénzzé tették – akinek volt – a házat, 
a kis földet, amelyhez nem lehetett többet szerezni – és instanciáztak számos fóru-
mokon keresztül, hogy kijussanak az ígéret földjére, a dollárok hazájába. […] Az első 
harmincöt család ott szorong a váróteremben – otthon pedig bánsági falvak apró 
házaiban több száz család készül utánuk útra. sokan már elszánták magukat, hogy 
elmennek ők is Argentínába, csak az ügynököt várják, hogy mikor indítja őket útnak. 
Még többen vannak, akik híradást kértek a messzi ismeretlen felé elindult barátok-
tól és ha jó hírt, biztatást hoz tőlük a posta, ők is elmennek. földtelen magyarok, 
földtelen németek Argentínába. itt pedig fogyunk, egyre fogyunk…”30

*

„tegnapi számunkban harminc bánsági magyar családról írtunk, akik elindultak  
a tengerentúlra, Argentínába asszonnyal, gyerekkel szerencsét próbálni. – és már 
délelőtt, délután látogatók adták egymás kezébe a kilincset, mások pedig szünet nél-
kül érdeklődtek, miképpen lehet Argentínába kijutni.

A legelső érdeklődő egyik szabadkai fúvószenekar trombitása, német ember volt. 
– nem lehet megélni – mondja, – a művészetből. Egyre kevesebben lesznek, akik 

mulatnak és ritkulnak a dinárok, féldinárok a tányérban.
– ért a földműveléshez, erdőirtáshoz? – kérdezzük.
– Majd megtanulom. Jó tüdőm van, – válaszolja büszkén […] és ha nem sikerül  

– jelenti ki bizakodva – még mindig megmarad a művészetem. ott is akadnak mula-
tozók, akik jó zenét akarnak. szinte látni, ahogy képzeletében már valamelyik ar -
gentínai farmon él, ahol ő muzsikál az új telepeseknek. Elmondja egyébként, hogy  

30 kivándorlók – A Bánság lakói tömegesen mennek Argentínába – ingyen utazás és ingyen föld. 
Bácsmegyei Napló, 1923. május 23. 4.



154

DéVAVári zoltán

a zenekarából többen vele akarnak menni – valamennyien szeretnének földhöz jutni. 
Még ha vérverítékes munka árán is.

sokkal tragikusabb hatású azonban második látogatónk: egy mérnök, akit a nagy 
munkanélküliség kényszerít a kivándorlásra. reggel olvasta a hírt, – és délre már 
elhatározta, hogy földet fog kérni Argentínában és családjával együtt kivándorol.

A nap folyamán még számosan fordultak szerkesztőségünkhöz, információért, 
mérnökök, építészek, hivatalnokok, akik részben a nagy munkanélküliség miatt, 
részben azért, mert az államnyelvet nem ismerik és az állásukat elvesztették, kény-
szerűségből szánták rá magukat arra, hogy pályát változtassanak és a tengeren túl 
biztosítsák a megélhetésüket. […] A mai nap alatt módunk adatott beletekintetni 
emberi sorsok annyira változatosan – és még is annyira azonosan pergő filmjébe: 
reményvesztettségébe és új remények támadásába. fájdalmas érzések azok, amelyek 
régi otthonuk elhagyására kényszerítik az embereket.”31

Ugyanebben a számban a vezércikk is a kivándorlásnak szentelte a fő teret,  
s annak okairól a következőket írta: „[…] Megváltozott egészen azoknak a leve -
leknek a tartalma, amelyeket az olvasók a szerkesztőséghez intéznek. Azelőtt azt 
kérdezték minden második levélben, hogy fehérneműből hogyan lehet a rozsdafol-
tot kivenni, vagy szeplő ellen melyik a legbiztosabb kenőcs, ma azt kérdezgetik 
egyre aggasztóbb gyakorisággal, hogy hol van az argentínai konzulátus, milyenek 
ott a kereseti viszonyok. nem hajósvállalatok propagálják ma a kivándorlást, hanem 
az elnyomorodott viszonyok.”32 

A Bácsmegyei napló a felerősödő tendencia okát elsősorban abban látta, hogy az 
agrárreform33 a kisebbségeknél nem hogy nem hozott megoldást a földéhségre, ha -
nem éppen ellenkezőleg: tovább súlyosbította a kisebbséggé lett nincstelen tömegek 
már amúgy is katasztrofális megélhetési lehetőségeit, mivel annak tagjai kimarad-

31 tizennyolc család útra készen – Akik reggeltől délig kivándorlásra határozzák el magukat. Bács -
megyei Napló, 1923. május 24.  2– 3.

32 kivándorlás. Bácsmegyei Napló, 1923. május 24. 1.
33 közvetlenül az első világháború után megindított agrárreform keretében megközelítőleg 715 149 

hektár, zömében magyar nagybirtokot sajátítottak ki a mai Vajdaság területén. A földreform első-
sorban a magyar földbirtokos osztály megsemmisítésére irányult, ugyanakkor abból a nincstelen 
magyar és a német kisebbség tagjai is kimaradtak. Ennek következtében a nagybirtokokon dolgozó 
magyar zsellérek, napszámosok és bérlők megélhetés nélkül maradtak. Bővebben lásd: niKoLa l. 
gačeša: Agrarna reforma i kolonizacija u Bačkoj 1918-1941. novi sad, Matica srpska, 1968. – Uő: 
Agrarna reforma i kolonizacija u Banatu. novi sad, institut za izučavanje istorije Vojvodine; 
Matica srpska, 1972. – Uö.: Agrarna reforma i kolonizacija u Sremu 1919–1941. novi sad, institut 
za izučavanje istorije Vojvodine; Matica srpska, 1975. – sava, Živkov: Agrarno zakonodavstvo 
Jugoslavije 1918–1941. novi sad, Matica srpska, 1976. 97–103. – a. sajti, 2004. 33. – Uő: Bűntudat 
és győztes fölény – Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. szeged, szegedi tudo -
mány  egyetem, 2010. 13–25., 47–67., 157–175.
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tak a földosztásból, s azok is elveszítették kenyérkereseti lehetőségüket, akik előtte  
a felparcellázott nagybirtokokon zsellérként, vagy napszámosként dolgoztak.34

Hasonlóan látta mindezt a Hírlap is, amely a kivándorlással foglalkozó vezércikk-
ében így összegezte annak okait: „Mert kik azok, akiknek ez idő szerint politikai 
jogaik még mindig nincsenek? A magyarok. kik azok, akiknek földjeit az agrárre-
form a legkíméletlenebbül darabolja? A magyar birtokosok. következésképpen, kik 
azok, akik munkaalkalom híján maradnak? A magyar földmunkások. kik azok, aki-
ket az agrárreform áldásaiból kegyetlen következetességgel kirekesztenek? A ma -
gyar nincstelenek. kik azok, akik ellen állami hivatalokban rendszeres hadjárat 
folyik, akiket újjongó örömmel löknek ki a hivatalokból? A magyar hivatalnokok. 
kik azok, akiket az adóterhek agyonnyomnak? A magyar polgárok. kik azok, akik-
nek lehetetlenné teszik, hogy édes anyanyelvükön tanuljanak? A magyar gyermekek. 
követ  kezésképpen kik vándorolnak ki? Magyarok és újra csak magyarok.”35

Az általunk feldolgozott napilapokból arra lehet következtetni, hogy az első idő-
szakban a sajtó igyekezett a mind akutabbá váló kérdést elhallgatni, s csak szük -
ségszerűen foglalkozott a kivándorlással. Egy júliusi cikkből tudjuk azt, hogy az 
Egyesült államok a szerb–Horvát–szlovén királyság számára az 1923–1924-es 
évre hatezer fős bevándorlási kvótát állapított meg, melyből a központilag végzett 
be  osztás szerint 900 fő jutott a Vajdaságra.36 A tudósítás azt is hozzátette, hogy „[…] a 
kivándorolni szándékozók száma az országban mindenütt, de különösen a Vajda -
ságban lényegesen túlhaladja a megállapított kvótát. főleg a szerencsétlenül végre-
hajtott agrárreform következtében föld nélkül maradt magyar és német földművesek 
ezrei akarnak kivándorolni a tengeren túlra.”37

A Bácsmegyei Napló munkatársa a szociálpolitikai minisztérium kivándorlási 
osztályának a főnökénél érdeklődött a kivándorlással kapcsolatos tudnivalókról. itt 
azt tudta meg, hogy 1923–1924-ben azok kaphattak kivándorlási engedélyt, akik 
akkor már rendelkeztek útlevéllel, illetve azok, akik már kérvényezték annak kiadá-
sát. A minisztériumi tisztviselő azt is nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a kivándor-
lási kérelem elbírálásánál a nemzeti kisebbségek előnyben részesülnek, sőt kertelés 
nélkül ki is jelentette, hogy „[…] ennek természetesen politikai okai vannak. Egyéb-
 kén a Vajdaságból amúgy is elsősorban a németek és a magyarok kérnek kivándor-
lási útlevelet.”38

34 kivándorlás. Bácsmegyei Napló, 1923. május 24, 1.
35 A kivándorlásról. Hírlap, 1924. szeptember 6, 1.
36 kilencszázan vándorolhatnak ki a Vajdaságból északamerikába – Az engedélyek kiadásánál előny-

ben részesülnek a magyarok és a németek. Bácsmegyei Napló, 1923. július 6. 2.
37 Uo.
38 Uo.
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Hogy a háttérből az új hatalom is serkentette a kivándorlást, arra egy márciusi 
cikk utal. Miután az Egyesült államokba gyakorlatilag ellehetetlenült a kivándorlási 
vízum megszerzésének a lehetősége, a hajótársaságok közvetlen levelekkel keresték 
meg az érintetteket, amelyekben arról tájékoztatták őket, hogy ezentúl kanadán 
keresztül próbálkozzanak. természetesen a szállítást az érdekelt társaságok a mó -
dosított útirányon keresztül vállalták. A probléma ezzel egyrészt az volt – amire  
a Hírlap fel is hívta a figyelmet –, hogy kanadán keresztül sem volt lehetőség az 
Egyesült államok határait átlépni. Másrészt pedig a lap fel tette azt a konkrét kér-
dést, hogy a hajótársaságok mégis honnét tudták meg az érintettek nevét és címét – 
„[…] Honnan értesülhetett a cunard line arról, hogy kurnyák nem kapott útlevelet 
Amerikába? Az amerikai konzulátuson kívül erről csak a belügyminisztérium és  
a szuboticai városi hatóság tudhatott, a társaság beográdi fiókja valószínűleg Beo-
gradban szerezte meg kurnyák Béla szuboticai címét. Meddő munka a vajdasági fal-
vakban szélhámoskodó kivándorlási hiénák ellen védekezni, amikor az ország fővá-
rosában a kivándorlási társaságoknak ilyen kitűnő összeköttetéseik vannak.”39

A hatóságok a Vajdaság területére nézve azonban nem tartották be a 900 fős ke -
retet, mivel Blaško rajić40 egyik parlamenti felszólalásában, amelyben a Vajdaság 
panaszairól ejtett szót, azt állította, hogy 1923 végéig összesen 3870 család indult el 
a Vajdaságból az Amerikai Egyesült államokba.41 Az Amerikai Egyesült államokba 
távozókra a legtöbb esetben a biztos anyagi csőd várt, mivel a gyanútlan, nem meg-
felelő ismeretekkel és tudással rendelkező, végtelenül naiv, új életre vágyókat sok 
esetben szervezett bűnbandák várták az óceán túlpartján. 

Az ügynökök ugyanis sok esetben jól termő földek és olajforrások helyett teljesen 
használhatatlan és értéktelen földdarabokat adtak nekik el. „Így alapíttatták szegény 
magyarokkal floridában a Balaton telepet. A telepítők megszöktek, a kifosztott ma -
gyarok pedig koldusszegényen széledtek szét, miután a floridai paradicsom na -
rancserdői helyett kígyófészekbe ölték 10–20–30 000 dollárjukat: egy-egy élet árát. 
[…] több száz magyar pénzét elcsalták olajkutakra. sok dollárt loptak ki magyarok 
zsebéből azzal is, hogy Dél-Amerikába telepítik őket, ahol pár év alatt milliomosok 
lesznek.”42

39 A cunard line titokzatos összeköttetései – hivatalos aktákból szerzik adataikat a kivándorlási ügy-
nökök. Hírlap, 1924. március 16. 2.

40 Blaško rajić (szabadka, 1878. január 7.–1951. január 3.) horvát katolikus pap. A Párizs-környéki 
békeszerződések egyik résztvevője volt, ahol nyilvánosan azért foglalt állást, hogy a Bácskát a dél-
szláv államhoz csatolják. Ezt követően a Bunyevác-sokác Párt vezetője, parlamenti képviselő volt, 
majd stjepan radić támogatója. A Bácska visszacsatolása után, 1941-ben a magyar hatóságok in -
ternálták. 1943-ban tért vissza szabadkára, s 1951-ig bekövetkezett haláláig visszavonultan élt.

41 lázító statisztika. Bácsmegyei Napló, 1924. február 15. 1.
42 Amerika árnyképei – A kivándorlók fosztogatói. Bácsmegyei Napló, 1924. június 21. 4.
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Az Amerikai Egyesült államok kapui azonban gyorsan bezárultak. 1924 áprilisá-
ban a szenátus jelentősen csökkentette az európai országok bevándorlási kontin-
gensét. A szerb–Horvát–szlovén királyság esetében ez azt jelentette, hogy az 1924–
1925-ös évben az addigi 6425 fő helyett mindössze 835-nek adtak bevándorlási 
vízumot.43

Bár az Egyesült államok 1924-ben drasztikusan korlátozta a bevándorlási kvó-
tákat, mindez a Vajdaságban nem sokat nyomott a latba. Dél-Amerikába, Argentí-
nába és Brazíliába ezrével keltek továbbra is útra az emberek. Magyarkanizsáról 
1923 márciusában például több mint nyolcszázan távoztak. A Hírlap még külön 
lajtsromot is összeállított a távozók névsorából.44 De a Bácska más településein is 
hasonló volt a helyzet: Adorjánról és oromhegyesről négy hónap alatt szintén nyolc-
százan vágtak neki az újvilágnak.45

A torontál egyik cikkében a szociálpolitikai minisztérium kivándorlási ügy  osz-
tályának az 1924. május hónapra kiadott statisztikáját ismertette. Eszerint csak eb -
ben az egy hónapban összesen 2116 személy költözött a tengerentúlra, s ebből 1352 
a Vajdaság területéről származott. A májusi statisztikai adatok szerint a legtöbben 
Brazíliába (1401), Argentínába (352), kanadába (279), és az Egyesült államokba 
(156) távoztak. A torontál számításai szerint ez azt jelentette, hogy egy év alatt  
a Vajdaság területéről nagyjából 17 ezer ember költözött el.46

A kivándorlók száma szinte kimeríthetetlennek tűnt. A Bácsmegyei napló egyik 
statisztikai számítása szerint a tisza-mentén – Horgostól óbecséig – mintegy 47 ezer 
munkanélküli magyar tengődött, akiket ráadásul a tuberkulózis is sújtott, s ezek 
többsége azonnal útra kelt volna a könnyebb és szebb élet reményében.47

A Magyarkanizsa melletti Martonosról az emberek azért döntöttek a távo  zás 
mellett, mert a részükre beígért földeket végül a telepesek között osztották ki: „[…] 
ez az oka annak, hogy a martonosi magyarok között van a legkönnyebb dolguk  
a kivándorlási ügynököknek. Ez a szegény nép, amely eddig a szomszéd határba járt 
nehéz munkára, elkeseredett, elkedvetlenedett. nem akar itt maradni, ahol még 

43 Amerikának nem kellenek bevándorlók – csaknem a tizedére csökkentik az európai országok 
eddigi kontingensét. Hírlap, 1924. április 23. 2.

44 kivándorló magyarok között sztarakanizsán – Akiket Délamerikába sodor a munkanélküliség – 
Hogyan csábítják ki a vajdasági magyarokat a brazíliai kávéültetvényekre. Hírlap, 1924. március 
23. 3.

45 két bácskai magyar falu pusztulása – Adorján és oromhegyes községekből nyolcszázan vándorol-
tak ki négy hónap alatt. Bácsmegyei Napló, 1924. április 6. 3.

46 Vándorúton a Vajdaság népe – A legtöbb kivándorló Vojvodinából került ki. Torontál, 1924. július 
23, 2.

47 Elnémult falvak – negyvenhétezer munkanélküli van a tiszamenti magyarság között – Egyre nő 
a brazíliai kivándorlás. Bácsmegyei Napló, 1925. október 16. 2.
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kenyérre valót sem tudja megszerezni, ahol még a szentül megígért földhöz jussát is 
elűzi a dobrovolyác.”48

Hasonlóan nyilatkozott indulása előtt a Hírlapnak a csókai özvegy ferenc is: 
„A háború előtt a csókai uradalomban lédereréknél dolgoztunk. Munka mindig volt 
és a keresetből el lehetett tengődni lassan. félre is raktunk néha pár garast, s nem volt 
olyan zsellérember csókán, akinek nem volt a maga háza… igen ám, de vége lett  
a háborúnak… A földeket dobrovolyácok kaparintották meg… Azóta a szomszédos 
falvakba jártunk kubikolni és odahaza még kenyérre sem tellett… A gyerekek sza-
porodtak, a kereslet elmaradt… Uram, mit tudtunk volna mást csinálni… Bennünket 
belezavartak az ügynökök karjaiba. Hat esztendeje csak a szenvedés jár ki… üldöz-
 nek és még a gyerekeinkre is más nyelvet akarnak kényszeríteni. Elmegyünk oda, 
ahol mégis csak megbecsülik a munkás kezet… Dologhoz vagyunk mi szokva… 
nem félünk…”49

De nem csak az agrárreform miatt kerültek nagyon sokan lehetetlen helyzetbe.  
A megmaradt magyar gazdák is kihasználták a teljes társadalmi züllést. kishegyesen 
például „[…] nem is az agrárreform végrehajtóira, nem is a kormány rendeleteire,  
a rendeletek végrehajtóira panaszkodnak, hanem a magyar gazdákra, akik csak ro -
botért adnak nekik munkaalkalmat.”50 

A kultúrájában, nyelvében a magyarsághoz tartozó zsidókat is megérintette a ki -
vándorlás szele. Egy zaloscer Hugó nevezetű személy egy zsidó kolonizációs társa-
ság tagjaként járta a Vajdaság területét. zaloscer több előadást is tartott a közel-
kelet aktuális politikai helyzetéről, a zsidó-arab viszonyról, Jeruzsálem, tel-Aviv, 
Haifa infrastruktúrájáról, az ottani lakhatási viszonyokról, a kulturális állapotokról 
és a művelődési lehetőségekről. természetesen ezeknek a beszámolóknak a fókuszá-
ban a megélhetési lehetőségek voltak. innét tudni, hogy egy földműves napszáma 
10–12 piaszter volt (ez harmincöt-negyven dinárnak felelt meg), egy városi munkás 
napi keresete 25-30 piaszter között ingadozott. Az ügynök állítása szerint egy család 
napi kiadása 7–8 piaszter volt, vagyis háromnapi munkabér elméletileg elegendő volt 
a heti anyagi szükséglet fedezésére.51

48 Miért menekül a magyar nép Brazíliába – A dobrovoljácok elvették a magyaroknak ígért földet –  
újabb huszonnyolc család indult útnak Martonosról. Hírlap, 1924. április 13. 3.

49 Megint hat tiszamenti család indul Brazíliába – A földéhség zavarja Amerikába a magyarokat. 
Hírlap, 1924. április 19. 2. 

50 Magyar egység. Bácsmegyei Napló, 1924. április 11. 1.
51 intervju egy palesztinai telepítőtársaság tagjával – A zsidóság helyzete Palesztinában – Az arab 

munkásság zsidóbarát – A megélhetés viszonyai – Előadás a palesztinai állapotokról. Torontál, 
1924. április 4. 2.
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Hogy a bánsági és a bácskai zsidók közül hányan vágtak neki az új életnek, arról 
nem találtunk adatokat, ahogyan arra se, hogy az említettek mennyire fedték a való-
ságokat. 

De nem csak az újvilágba és Palesztinába szólították az ügynökök a magyarokat. 
olyan újságcikkekkel is találkoztunk, amelyekben a mai Macedónia vagy koszovó 
területén ígértek nekik könnyebb boldogulást és jó termőföldeket.52 Bár szintén nin-
csenek konkrét adatok, a korabeli újságcikkekből az is kiderül, hogy a fiatalabb fér-
fiak közül sokan az idegenlégió szolgálatába állva próbálták biztosítani az egzisz -
tenciájukat.53

Ahogyan nőtt a kivándorlás üteme, a magyar nyelvű sajtóban úgy sokasodtak meg 
a borzalmas amerikai életkörülményekről szóló tudósítások. szinte nem múlt el hét, 
amikor a helyi lapok nem számoltak volna be a csalódott, megalázott és anyagilag 
teljesen tönkrement családok sanyarú sorsáról. Az idő távlatából most már lehetetlen 
ezek igazságtartalmát ellenőrizni, ugyanakkor kétségtelen, hogy az ilyen írások 
rendszeres közlése a távozástól való elriasztás célját is szolgálta.

Ezekből az összefoglalókból nagyjából azt lehet megtudni, hogy a Brazíliába 
kivándorlók többsége sao Paulo kávéültetvényein kapott szerződéses munkát. Az itt 
elszállásoltaknak többnyire ajtó és ablak nélküli, rozzant kunyhókban voltak kényte-
len meghúzni magukat. Az élelmezésük szegényes volt, a legtöbb esetben csak len-
csét kaptak. A kávéültetvényeken dolgozók teljesen ki voltak szolgáltatva a munka-
adónak, a legtöbb esetben a rendes munkán kívül számos más, fizetetlen munkát is 
el kellett végezniük a nagybirtokosoknak. „Az eddig san Paulóba kivándoroltak 
minden tapasztalata szerint a legtöbb kolonistára nyomor és pusztulás vár. A sárga-
láz állandóan pusztít, s az éghajlat a mi égövünk és életkörülményeink között felnőtt 
emberre nézve éppen olyan tűrhetetlen, mint a munka, a bánásmód és az élelmezés. 
A kávéültetvényeken csak az állatok igényéig lezüllött ember boldogul” – írta pél-
dául egyik összefoglalójában a torontál.54

De nemcsak a betegségek szedték az áldozataikat, hanem a kíméletlen ültetvé-
nyesek is. „Egy osztrák jobbmódú munkás kivándorolt sao Paoloba. Más munka-
alkalom hiányában, beállt kávéültetvényesnek. négy hónapra szerződött. Hat heti 
munka után kimerült. szólt a felügyelőnek, hogy nem bírja tovább. A választ a fel-
ügyelő pár korbácsütéssel adta meg, így biztatta további munkára. A munkás felmon-

52 Macednóiába csábítják a magyar földnélkülieket – ügynökök agitálnak a magyarok között, Most 
koszovo-poljén ígérnek földet – Menekülnek a régi telepesek. Hírlap, 1924. március 26. 2.

53 Magyar fiuk az idegenlégióban – A legionisták élete éhség és szenvedés. Bácsmegyei Napló, 1924. 
április 26. 4.

54 rabszolgaélet Délamerikában – senki se vándoroljon ki. – A nyomor és az elpusztulás vár a kiván-
dorlókra. Torontál, 1924. február 7. 3.
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dott. A felügyelő elfogadta a felmondást. Elővette irattáskáját, kikereste a szerződést 
és átadta a munkásnak mondván: »elmehetsz!« A munkás kérte a hatheti munkáért 
járó fizetést. A felügyelő a szerződésre mutatott: »itt áll a kikötés, hogy csak akkor 
kap fizetést, ha kitöltötte a négy havi munkaidőt.« A munkás ellentmondott, mire  
a felügyelő ráuszította a kutyáit és elzavarta. Hat hétig ingyen végzett rabszolga-
munkát.”55 

Az egyetlen konkrét és hivatalosan közzétett statisztikai adat, amivel találkoz-
tunk, az 1924. decemberi kivándorlás összesített kimutatója. Eszerint abban a hónap-
ban összesen 1321-en vándoroltak ki az országból. A kivándorlók foglalkoztatási 
kvalifikációja a következő volt: földműves: 768, kvalifikált: 66, nem kvalifikált: 165, 
szabad foglalkozást űző: 34, foglalkozásnélküli (gyermekek, aggok): 288. Ez az egyet-
len olyan híradás, amely nemzetiségileg lebontott statisztikai adatokat is közöl. Az 
újságcikk, azonban kiemelten megjegyzi, hogy „a nemzetiség szerinti csoportosítás 
adataiból kiderül, hogy a magyarok kivándorlása örvendetesen csökkent”.56 Eszerint 
a kivándorlók 70%-a, vagyis 1321 fő tartozott a délszláv népekhez (szerb, horvát, 
szlovén), 22%-a, vagyis 290 fő volt a német, 7 százaléka, vagyis 96 fő a magyar, 
1%-ot, vagyis 16 főt tettek ki a más nemzetiségűek. A legtöbben ekkor Argentínába 
költöztek, összesen 407-en. új úti célként megjelent Ausztrália, ahová 357-en távoz-
tak. Brazíliába 259-en, az Egyesült államokba 168-an, chilébe 36-an, kanadába 
26-an, új-zélandon pedig 11-en kerestek boldogulást. 

Az elriasztó jelleggel is írt tudósításoknak azonban a valóságban csupán átme-
neti foganatjuk volt. Bár nem rendelkezünk további konkrét statisztikai kimutatá-
sokkal, a később megjelent a témával kapcsolatos tudósításokból és a Délbácska 
egyik vezércikkéből mégis arra következtethetünk, hogy 1925-ben is erőteljesen 
folytatódott a kivándorlás. „A magyarok mennek egymást kézen fogva, végelátha-
tatlan sorban, komor hallgatagsággal és mégis bizakodva. Beocsinból ötven család, 
aztán száz család, Moravicáról tíz család, aztán újabb negyven család. Bomlik 
mindenütt. nincs föld, nincs munka, nincs kenyér. nem lehet őket itt tartani. 
szavakkal meg nem győzhetők és hiába a sikoltó szó: testvér ne menj! és hiába az 
elfacsarodó szív: mindennap kevesebben vagyunk. ők mennek, rendületlen hittel, 
mert a reménység több, mint a nyomor, mely szállást vert békés otthonainkban. 
Hiába a kérlelő panaszkodó sírás: európai ember számára tűrhetetlen a brazíliai 
éghajlat, a munka elviselhetetlen és az életveszély minden pillanatban ezer új for-
mában jelentkezik az „ingyenföldön”, amely a legjobb esetben őserdő, mocsár, 

55 A braziliai „paradicsom” – korbáccsal gyógyítják a betegeket, kutyákat uszítanak a panaszko-
dókra. Hírlap, 1924. március 27. 2.

56 Még mindig kísért a kivándorlás – Beszélő számok. Torontál, 1925. január 6. 1.
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vagy a poklok tüzében égő kávéplantázs. Mindig ugyanaz a válasz: Az éhség is 
tűrhetetlen.”57

iV. összEgzés

Az 1918-ban bekövetkezett impériumváltás alapjaiban változtatta meg a többségiből 
kisebbséggé lett délvidéki magyarság helyzetét. Az új délszláv állam különböző 
intézkedései, mint az állampolgári jogok kiterjesztésének a késleltetése, a magyar 
tisztviselők kitelepítése, a délszlávok betelepítése, a magyar intézményrendszer le -
építése, valamint a földreform alapvetően a magyar kisebbség gazdasági, politikai, 
sok esetben pedig számbeli súlyának, dominanciájának a megtörését, csökkentését 
és marginalizálását célozta.

A magyar kisebbségi tömegek életkörülményei a különböző adminisztrációs in -
tézkedések, a földreform igazságtalanságai, a tisztviselői pályából való kizáratás 
következtében a vizsgált korszakban folyamatosan és fokozatosan romlottak, aminek 
eredményeként sok esetben a nemzeti kisebbségek tagjai már a biológiai túléléshez 
szükséges anyagi forrásokat sem tudták beszerezni.

Ebben a helyzetben sokak számára az egyetlen túlélési stratégiának a kivándorlás 
mutatkozott. A magyarok tömeges elvándorlása 1922 végén, az állampolgári jogok 
kiterjesztése után gyorsult fel. A korabeli sajtó az Egyesült államokat, Argentínát és 
Brazíliát jelölte meg a legtömegesebb kivándorlási úti célként.

A rendelkezésünkre álló források alapján valószínűsíteni lehet, hogy az 1923-ban 
megindult kivándorlás a magyarok körében 1924-ben érte el a tetőfokát, az év végén 
némi csökkenést mutatott, hogy 1925 második felében ismételten gyorsuló tenden-
ciát öltsön.

A központi statisztikai kimutatások hiányában a kivándorlók pontos számát nem 
lehet megadni. Az egészen biztos, hogy az új országból távozók között messze az 
etnikai arányokat meghaladó mértékben voltak a magyarok és a németek.

A közvetett bizonyítékok azt mutatják, hogy a szerb–Horvát–szlovén királyság 
politikai elitje a kisebbségek kivándorlását az etnikai arányok megváltoztatása céljá-
ból maga is támogatta, s a háttérből közvetve és közvetlenül serkentette is.

A gazdasági emigrációt választók mintegy kétharmada a nincstelen agrárproleta-
riátus rétegéhez tartozott, azonban szinte egyetlenegy olyan társadalmi réteg sem 
volt, amelyet ez ne érintett volna.

57 Honkereső magyarok. Délbácska, 1925. október 30. 1.
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Az eddigi kutatások a magyaroknak a kivándorlással kapcsolatos népességvesz-
teségét a két világháború közötti időszakra 15 és 60 ezer közöttire teszik. Vél  he  tőleg 
ez az utóbbi adat járhat közelebb a realitáshoz, mivel a korabeli sajtóban közölt 
adatok alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy az 1924-es évben a kivándorlásból 
fakadó népességveszteség a Vajdaság egészére nézve 17 ezer fő lehetett, s ennek  
a túlnyomó többsége a kisebbségek köréből került ki.

A korabeli sajtó híradásai szerint a kivándorlók nagy része az „új hazában” a leg-
több esetben a gátlástalan üzérkedők és szélhámosok áldozatává vált, nem egy eset-
ben minden megtakarított vagyonukból kiforgatták őket, sokszor pedig szinte rab-
szolgamunkát végeztettek velük. Ezeknek a meglehetősen plasztikus és realisztikus 
korabeli hírközléseknek azonban a távozni szándékozókra nézve nem volt nagy foga-
natja, mivel az emigrálással kapcsolatos végleges döntés meghozatalára az otthoni 
élet- és létkörülményeik teljesen beszűkültek, s nem egy esetben a napi éhezés lett  
a mindennapjaik szerves része.
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“grEAt BirnAM WooD coME[s]…” 

EMigrAtion froM tHE DÉLVIDÉK (tHE HUngAriAn soUtHlAnDs) 
1923–1925

By means of the professional literature, the study presents the ethnic changes that the 
Hungarian southlands underwent from the Middles Ages to the beginning of the 
20th century. the backbone of the study is formed by new insights discovered in 
Hungarian media – specifically Bácsmegyei Napló, Hírlap, Torontál and Délbácska 
– of the period. the study analyzes the emigration that coincided with the great soci-
etal changes arising from the 1918–1920 imperium shift, focusing on the life stories 
and personal testimonies of those who chose to leave, and the analysis thereof.     

the goal of the political elite of the kingdom of serbs, croats and slovenes (the 
new yugoslav [“south slav”] state formed in the wake of WWi), was the slavization 
of their new territory, which meant economic, political and demographic dominance 
over the Hungarians. thus the Hungarians and other minority populations saw  
a steady decline in their quality of life, so much so that in many cases minorities were 
unable to obtain (or unable to create the circumstances to obtain) the minimal 
necessities for biological survival.     

A thorough review of the period media reveals that the only survival strategy for 
many people in this situation was emigration. indirect evidence shows that the polit-
ical elite of the kingdom of serbs, croats and slovenes also supported the emigration 
of minorities, with the goal of changing ethnic proportions, all the while taking both 
direct and indirect steps to stimulate it from behind the scenes.     

in the absence of statistical reports, it is impossible to put an exact number to the 
people who opted to emigrate. About two-thirds of economic emigrants belonged to 
the destitute agro-proletarian class, although virtually every social structure was 
affected. Hungarian population loss via emigration during the interwar period is 
estimated at between 15 to 60 thousand people, although in all likelihood the latter 
number more closely reflects reality.
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AUsWAnDErUng AUs DEM süDlAnD  1923–1925

Die studie legt anhand der fachliteratur die Veränderung der ethnischen struktur 
des historischen südlandes (des einstigen südungarns) vom Mittelalter bis Anfang 
des 20. Jahrhundert dar. Den kern der Arbeit bilden die bei der Verarbeitung der 
zeitgenössischen ungarischen Presse – der zeitungen Bácsmegyei napló (tagebuch 
des komitats Bács), Hírlap (nachrichtenblatt), torontál (torontal) beziehungsweise 
Délbácska (südbatschka) – gewonnenen neuen kenntnisse. Dabei liegt der fokus 
auf den kausalen zusammenhängen der Auswanderungswelle im zusammenhang 
mit den großen gesellschaftlichen Umgestaltungen, die in der Periode nach dem 
imperiumswandel 1918–1920 vor sich gingen, sowie auf der lebensgeschichte der 
Auswanderer, auf ihren persönlichen Bekenntnissen bzw. deren Untersuchung.

Die politische Elite des neuen südslawischen staates, des königreichs  der serben, 
kroaten und slowenen, das sich nach dem Ersten Weltkrieg formierte, hatte es 
zwecks slawisierung des in Besitz genommenen territoriums auf den Bruch und die 
reduzierung des wirtschaftlichen, politischen, in vielen fällen zahlenmäßigen ge -
wichtes und der Dominanz der Ungarn abgesehen. Deswegen verschlechterten sich 
auch die lebensbedingungen der übrigen Minderheitenmassen kontinuierlich und 
allmählich. Das Ergebnis war, dass die Angehörigen der nationalen Minderheiten in 
vielen fällen nicht einmal die zum biologischen überleben erforderlichen materiel-
len Quellen beschaffen beziehungsweise für sich gewährleisten konnten.

Aus der eingehenden Untersuchung der zeitgenössischen Presse geht hervor, dass 
sich in dieser situation für viele die Auswanderung als einzige überlebensstrategie 
erwies. indirekte Beweise zeigen, dass selbst die politische Elite des königreichs der 
serben, kroaten und slowenen die Auswanderung der Minderheiten zwecks Ver -
änderung der ethnischen Proportionen unterstützte und aus dem Hintergrund sowohl 
direkt als auch indirekt dazu anregte.

Aus Mangel an statistischen nachweisen ist die genaue Anzahl der Auswanderer 
nicht festzustellen. Etwa zwei Drittel derer, die sich für die wirtschaftliche Emigration 
entschieden, gehörten zur schicht des mittellosen Agrarproletariats, die allerdings 
fast alle gesellschaftlichen strukturen betraf. Der Bevölkerungsverlust der Ungarn 
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im zusammenhang mit der Auswanderung in der zwischenkriegszeit kann auf 
etwa 15.000 bis 60.000 geschätzt werden, vermutlich kommt allerdings die letztere 
Angabe der Wirklichkeit näher.




