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Napjainkban a migráció okozta 
társadalmi, gazdasági és politi-
kai hatások kezelése jelenti az 

egyik legnagyobb kihívást az államok 
számára – legyen szó akár aggasztó mér-
tékű el- és kivándorlásról, akár a migrán-
sokat befogadó országokban időről időre 
fellobbanó együttélési vitákról.

A téma aktualitása és komplexitása 
vitathatatlan, így az ezzel összefüggő 
folyamatok tudományos igényű, inter-
diszciplináris elemzése a helyzetértéke-
lésen túl az egyre égetőbbé váló, globális 
méreteket öltő problémák megoldásához 
is hozzájárulhat. Erre a feladatra vállal-
kozott a Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Politikatudományi 
és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéké-
nek oktatói kollektívája1 a szerkesztésük-
ben megjelent gyűjteményes kötet kiadá-
sával.

A mű felépítése logikus ívet mutat: a 
tárgykör alapvető elméleti exponálásától 
kiindulva halad a mélyben rejlő össze-
függések feltárása felé. Ez a sorrend, a 
fejezetek egymásra épülő megalapozott-
ságával, mind a szakma, mind pedig a 
laikus olvasó/egyetemi hallgató számá-
ra követhető támpontként szolgál. Ez a 
szemléletmód az egyes tanulmányokban 
is megtalálható, ugyanis a tudományos 

gondolatfűzést az exkurzusként elkülö-
nülten megjelenő magyarázó, példálózó 
vagy éppen problémafelvető megjegyzé-
sek (infobox) színesítik, amelyek – nem 
titkoltan – az anyag oktatásának, illetve 
elsajátításának a megkönnyítését (is) cé-
lozzák. Ezen túl a könyv a társadalom-
földrajz és a nemzetközi kapcsolatok, va-
lamint az interdiszciplináris módszertan 
tengelye mentén építkezik, és az általa 
felölelt anyag két nagy egységre osztható. 
A kötet első részének a tanulmányai rész-
letesen tárgyalják a migráció alapfogal-
mait, biztonságpolitikai, jogi és emberi 
jogi aspektusait, aktuális tendenciáit, va-
lamint hatásait. A második rész Földünk 
különböző régióinak – elsősorban Ázsia, 
Afrika, Dél- és Észak-Amerika, továbbá 
az Európai Unió térségeinek – a migrá-
ciós mintáit, illetve jellemzőit igyekszik 
felvázolni, amelyben természetesen he-
lyet kap Magyarország értékelése is.

A kézikönyv célkitűzése végső soron 
kettős irányú: egyrészt a hazai migráció- 
és integrációkutatás meghatározó eleme-
ként a szakirodalom bővítése, másrészt a 
kutatásokból leszűrt ismeretanyagok ha-
tékony átadása a felsőoktatási stúdiumok 
keretében.

A migráció interdiszciplináris összefüggései
a 21. században

(Tarrósy István, Ghed Viktor és Vörös Zoltán [szerk.]: Migráció a 21. 
században. Pécs: Publikon Kiadó, 2016. 396 o.)
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* * *

A bevezető tanulmány a témakör elmé-
leti megfontolásait rögzíti, s egyben a 
kötet tartalmi és módszertani tematikáját 
is meghatározza.2 Ennek keretében – a 
történeti távlatban is gyakran egymás-
nak feszülő elméleti elképzelések fényé-
ben – betekintést nyerünk a nemzetközi 
migrációs tendenciák mozgatórugóinak a 
gyakorlati működésébe. A szerző a mig-
ráció mibenlétét a népességrobbanás, a 
regionális egyenlőtlenség és a biztonság 
fogalmával kapcsolja össze, végezetül a 
multikulturalizmus társadalmi hatásai-
nak a felvázolásával zárja a migráció in-
terdiszciplináris értelmezését.

* * *

A kötet első része „A nemzetközi migrá-
ció vizsgálatának kitüntetett aspektusai” 
címet viseli, amely magában hordozza 
a kutatás fókuszpontjainak horizontális 
kijelölését is. Ennek megfelelően a feje-
zet szerzői – az interdiszciplinaritás je-
gyében – más és más tudományterületek 
szemüvegén keresztül vizsgálják a mig-
ráció témakörét.

Elsőként a demográfiai és földrajzi ve-
tületek metszéspontjának az elemzését 
olvashatjuk, amelynek a gerincét a mun-
kaerő-áramlás előzményeinek és követ-
kezményeinek a vizsgálata adja.3 A ta-
nulmány emellett részletesen kitér az ún. 
földrajzi determinizmus fogalmára, ille-
tőleg a 2015 óta megjelent új tendenciák 
geográfiai hatásaira.

A téma kidolgozásához nélkülözhetet-
len a jogi keretek felvázolása és elemzé-
se, így a nemzetközi és az európai uniós 
szintű – egymást részben átfedő – sza-
bályozás bemutatása.4 A szerző kiemelt 
hangsúlyt fektet az Európai Unió migrá-
ciós politikája következtében tapasztalt 
jogalkotási folyamatokra, így például a 
schengeni térségre, a tartózkodási enge-
délyekkel kapcsolatos egyes szabályok-
ra, továbbá a tagállami és a harmadik 
országból érkezők közötti különbségté-
tel rendszerére. Végül a legális és az il-
legális migráció elhatárolásával zárul a 
tanulmány. A migráció jogi aspektusai 
körében érdemes kitérni az emberi jogok 
gyakorlati érvényesülésének a kérdésére 
is.5 Erről a szempontról a globalizáció 
összefüggésében olvashatunk, s az erről 
szóló elemzés ívét a gazdasági és a mun-
kaerő-piaci változások mellett a nem-
zetközi emberi jogi szisztéma értékelése 
jelöli ki. Ennek keretében részletes diag-
nózist kapunk a bevándorlás-politika és a 
menekültjog összeütközéseiről, valamint 
az állampolgársági jog helyzetéről a mul-
tikulturalizmus fényében.

A fejezet harmadik tudományterületi 
iránya a szociológia módszerére kon-
centrál, ennek megfelelően a nemzetkö-
zi migráció gender elemét járja körbe.6 
A társadalmi nem jelenlétének fontossá-
ga és előtérbe kerülésének oka abban rej-
lik, hogy a nők egyre nagyobb arányban 
vesznek részt a népvándorlásban. Míg fél 
évszázaddal ezelőtt a nők főként passzív 
követőként jelentek meg, addig napjaink-
ban mindinkább önállóan hoznak migrá-
ciós döntést, amelynek következménye, 
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hogy a fejlett államok esetében a női kiván-
dorlók aránya magasabb, mint a férfiaké.

A kötet első része a nemzetközi mig-
ráció biztonságpolitikai összefüggései-
vel zárul.7 A szerző arra mutat rá, hogy 
az egyes migrációs „szállítószalagok” 
ma már folyamatosan működnek, és az 
általuk mozgatott embertömegek jóval 
nagyobb demográfiai, politikai és gaz-
dasági veszélyforrást jelentenek, ezért a 
migrációt intenzív nemzetbiztonsági és 
rendészeti munkának kell kísérnie.

A nemzetközi migráció fókuszát je-
lentő témakörök vizsgálatát a kötet tehát 
– az említett vegyes társadalomtudomá-
nyi módszertani elemzés mellett – a szo-
ciológiától a biztonságpolitikáig tartó 
spektrumon igyekezett elvégezni.

* * *
A kézikönyv második nagyobb egységé-
ben, „A nemzetközi migráció jelensége 
és tendenciái az egyes földrajzi térségek-
ben” cím alá rendezve, a szerzők a nép-
vándorlás vertikális-lokális folyamatai-
nak, azaz ha úgy tetszik, a téma „különös 
részének” az alapos áttekintésére vállal-
koznak. Ennek értelmében nem annyira a 
módszertani eltérések, hanem a geopoli-
tikai és történelmi adottságok határozzák 
meg az egyes tanulmányok – és termé-
szetesen az adott térség – felépítését.

Elsőként Ázsia távol-keleti régióinak a 
migrációs tendenciáiba nyerhetünk be-
pillantást. Ezen belül a szerzők részlete-
sen taglalják az indiai diaszpóra globális 
kiterjedtségét,8 valamint Kína és a vele 
szimbiózisban létező Délkelet-Ázsia nép-
vándorlásának a jellemvonásait.9

Ezt követően az amerikai kontinens 
migrációs folyamatai kerülnek a kutatás 
középpontjába. Kiemelt figyelmet kap e 
területen a latin-amerikai régióban ját-
szódó tendenciák feltérképezése, amely-
nek – történelmével (a spanyol és portu-
gál hódításokkal) ellentétben – az utóbbi 
fél évszázadban a kivándorlás határozza 
meg a mindennapjait: csaknem 30 mil-
lió latin-amerikai él a születési országán 
kívül.10 Emellett az észak-amerikai föld-
rész különösen fontos szerepet tölt be a 
nemzetközi migrációban: az Amerikai 
Egyesült Államok és Kanada a világ két 
legnagyobb befogadó országa, amelyek 
többfunkciós bevándorlás-politikája a 
munkaerőigények kielégítése mellett a 
szolidaritásra épülő multikulturális tár-
sadalom kiépítésének irányába mutat.11

A kézikönyv – már csak a 2015-ös 
„migrációs válság” kapcsán is – részle-
tesen kitér az Afrikával összefüggő nép-
vándorlási formákra. E körben a szerző 
rámutat a kontinensen belüli migrációs 
desztinációk bővülésére, illetve az afro-
ázsiai népmozgás dinamikájára, különö-
sen a Kína és Afrika közötti kapcsolat 
erősödésére. Az Afrikán belüli, illetve 
az Afrikába irányuló migráció mellett 
a tanulmány készítője kiemelt figyelmet 
szentel a bipoláris világ felbomlása után 
a keleti blokk országaiban maradt afrikai 
diaszpórák elemzésének is.12

Az „öreg kontinenssel” összefüggő 
aktuális migrációs folyamatokat a töb-
bi térségnél bővebben tárgyalja a kötet. 
A vonatkozó tanulmányok e körben több 
régió szemszögéből elemzik Európát. El-
sőként szó esik a migrációs hullámokkal 
kapcsolatosan az Európai Unió előtt álló 
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kihívásokról.13 A szerzők a mai nehézsé-
geket az EU bevándorlási alapelveként 
kezelt szolidaritással és a személyek sza-
bad mozgásának elvével kapcsolják ösz-
sze, rögzítve a kettő között lévő kiélezett 
viszonyt. Tanulmányukban a nyugat-eu-
rópai migrációs trendek bemutatására, 
illetve a 21. századra kialakult és tárgya-
lási fázisban lévő szakpolitikai nézetekre 
helyezik a hangsúlyt.

Ezt követően, az uniós színteret elhagy-
va, a Balkán-félsziget „hídszerepe” kerül 
a kutatás középpontjába.14 A térség a geo-
politikai helyzetéből adódóan már a 4. 
századtól kezdve intenzív migrációs tér-
ként létezik, amelynek sajátossága, hogy 
a 20. század második felétől elsősorban 
Nyugat-Európa irányába mozgatott meg 
jelentős tömegeket – sőt, a népességmoz-
gás globális, interkontinentális tenden-
ciái napjainkra döntően tranzitszereppel 
ruházták fel a félszigetet.

A kötet európai vonzásköréhez tartozó 
kutatások egyik sajátos eleme a muszlim 
bevándorlással foglalkozó tanulmány.15 
A szerzők rögzítik, hogy a kelet-közép-eu-
rópai térségben (Magyarország, Lengyel-
ország, Csehország, Románia és Szlová-
kia) 130 ezer muszlim hívő él, így különö-
sen fontos a társadalmi beilleszkedésük, 
illetve a kialakuló konfliktusok elemzése. 
Európa keleti, ún. posztszovjet részének 
a népvándorlási mintái etnikai konfliktu-
sokat és politikai feszültséget mutatnak, 
amelyek kényszerű migrációhoz vezettek. 
Ebből következik a régió kelet-nyugati 
irányú kibocsátó szerepe, amelynek oka a 
korábbi történelmi nehézségek következ-
ményeként kialakult leszakadó gazdaság 
és széles körű szegénység.16

Az európai színtér migrációs érzékeny-
ségének bemutatását a kötet Magyaror-
szág helyzetképével zárja.17 A szerző az 
1980-as évek végénél veszi fel az elemzés 
fonalát, így rávilágít Magyarországnak a 
globális migrációban betöltött szerepére, 
mind kibocsátó, mind pedig fogadó ol-
dalról. Emellett a tanulmány arra vállal-
kozik, hogy a bevándorlás dinamikájával, 
a többségi társadalom attitűdjével, a mig-
ránsok gazdasági-társadalmi szerepével 
összefüggésben felmerülő kérdésekre a 
nemzetközi és a hazai makrostatisztikák 
alapján válaszokat adjon.

A kötet gerincét adó, az egyes földrajzi 
térségek migrációs tendenciáit bemutató 
rész tehát áttekintést nyújt Ázsiától Afri-
kán és Amerikán át egészen Európáig az 
ottani kihívások és folyamatok párhuza-
mosságáról.

Zárógondolatként rögzíthetjük, hogy 
az emberiség történelmében – akárcsak 
a múltban, úgy jelenleg is – meghatáro-
zó a migrációs folyamatok ún. toló/taszí-
tó és húzó/vonzó hatása. Éppen ezért a 
kötet összefoglalásában megjelölt kettős 
kihívással, illetve a multikulturalizmus 
eszméjének a hanyatlása következté-
ben előállt teendőkkel teljes mértékben 
egyetértek: az ellenőrizhetetlen mig-
rációs hullámok elkerülése érdekében 
egyrészt tompítani szükséges a globális 
egyenlőtlenség okozta feszültségeket, 
másrészt pedig megoldást kell találni az 
interetnikai együttélésből fakadó konf-
liktusokra.18

Cseporán Zsolt
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