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Mivel a következő összeállításban szereplő 
rövid tanulmányok nemesen egyszerű gon-
dolatmenete, jól megfogalmazott állításai, friss 
adatai és óvatos következtetései nem igé-
nyelnek hosszas felvezetést, az alábbiakban 
két olyan kérdéskör felvillantására teszek kí-
sérletet, amelyeket nem vagy alig érintettek 
a hét tanulmány szerzői, de amelyek elősegít-
hetik a válogatás céljának elérését, vagyis, hogy 
az érdeklődő olvasó a lehető legjobb áttekin-
tést kapja a mai Magyarország migrációs je-
lenségeinek megértéséhez. E két kérdéskör: 
azon jelenségek áttekintése, amelyek fontosak 
lennének a migrációs folyamatok teljesebb 
elemzéséhez, illetve a migráció mérésének 
sajátos problémái.

Ami a válogatásban benne van, 
s ami benne lehetett volna

A válogatásban szereplő hét írás a migrációs 
folyamatok megismerésére alkalmas egyszerű 
logikát követ: előbb megágyazunk a megszer-
zendő tudásnak azzal, hogy áttekintjük a mai 
migrációs folyamatok kialakulásának törté-
netét, illetve rápillantunk azon hazai és euró-
pai jogi, politikai és közpolitikai keretekre, 
valamint szociológiai környezetre, amelyekbe 
ágyazottan a migrációs folyamatok zajlanak 

• olyan írások, amelyek a migráció elemzé-
sére mindig leselkedő módszertani nacio-
nalizmus ellen jobban felvértezik az olva-
sót azáltal, hogy a világban, Európában, 
illetve Kelet-Közép-Európában folyó 
migrációs folyamatokra tekintenek;

• a (kis hazánkban is) erősödő diaszpóra po-
litikáról és annak újabb kori változásairól 
szóló művek;

• a határok változatos és változó hatásaival, 
ill. a migrációs szempontból legjobban 
különböző régiók (s a köztük mutatkozó 
területi és társadalmi mobilitás) szo cioló-
giai jellemzőivel foglalkozó tanulmányok.

A migráció mérhetetlenségéről

Korábban elsősorban az izgatta a politikát 
(persze csak ritkán annyira, hogy komolyan 
foglalkozzon vele), az foglalkoztatta a médiát, 
hogy mennyien jönnek (jöttek, akar nak jön-
ni) Magyarországra. Mostanában ezzel szem-
ben inkább a mennyien mennek el (mentek, 
terveznek elmenni) Magyarországról kérdés 
került előtérbe. A gond csak az, hogy miköz-
ben a média gyors hírre, a politi kus kész vá-
laszra éhes, addig a statisztikus, szociológus 
és közgazdász hátterű, migrációval foglalkozó 
szakember azt tapasztalja, hogy alig van meg-
bízható adat, ami alapján következtetéseit 
levonhatná. Mi több, mivel a glo balizálódó 
világban, ahol a határok (távolról sem minden-
hol és minden tekintetben) el-eltünedeznek, 
a technológiai változások miatt a korábban 
lassú, akadályokkal nehezített mozgás – nyil-
vánvalóan nem minden társadalmi helyzetű 
egyén számára azonos módon – felgyorsul, a 

hagyományos keretek között úgy-ahogy 
működőképes migrációs statisztika is egyre 
rosszabb teljesítményre képes csupán. Míg 
ugyanis az a migrációs modell, amely a mo-
dern korszakban dominált (az egyén A or-
szágból átment B-be), még csak-csak követ-
hető volt a nemzeti statisztikai hivatalok év-
százados, olykor a nemzetállam építése idején 
hozott politikai döntéseket útfüggő mó  don 
magával hurcoló rutinjaival, a mai világban 
olyan migrációs folyamatok válnak megha-
tározóvá, amelyeket ez a merev és bürokrati-
kus rendszer egyre kevésbé képes felmérni. 
Vagyis, a mégoly pontos migrációs makrosta-
tisztika – és az ezekre épülő, de nem kevésbé 
merev, hiszen a nemzetállami keretek között 
csak béklyóban ugrálni képes – nemzetközi 
statisztika csak egyre torzabban képes a poszt-
modern társadalomba ágyazott migrációs 
folyamatok leképezésére. Mit is kezdhetne ez 
a rendszer az ingázó migrációval, a lomi zással, 
a turistakereskedelemmel, az in formális ha-
zautalások billióival, a tanulásnak (nem is 
nagyon) álcázott feketemunkával, a nyugdí-
jasok kétlaki életével, a jóléti migrációval?

Remélem, hogy sem a hiányzó témák, 
meg közelítések felsorolása, sem a migráció 
(növekvő mértékű és elkerülhetetlen) mérési 
nehézségeinek felvetése nem veszi el az olva-
só kedvét az írások tanulmányozásától. Nem 
ez volt a felvezetés célja, s bízom benne: válo-
gatásunk éppen arra lesz jó, hogy továbbgon-
dolkodásra ösztönözzön minden olvasót.

Kulcsszavak: a migráció komplex folyamata, 
migrációstatisztika

Migráció a mai Magyarországon

(Tóth Judit, illetve Simonovits Bori és Szalai 
Boglárka művei). Ezután a kintről befelé, 
majd a bentről kifelé irányuló (de természe-
tesen egymással szervesen összefüggő, s egy-
formán fontos) migrációs folyamatokat 
vizs  gáljuk. Mivel a szabályozás, a mérés és a 
folyamatok társadalmi és gazdasági kísérője-
lenségei és következményei nagyon eltérők, 
ezért külön elemezzük a Magyarországra a 
kvázi-diaszpórából, illetve a Nagyvilágból 
irányuló migráció jelenségét (Gödri Irén és 
Várhalmi Zoltán művei). Végezetül, de nem 
utolsósorban, bemutatjuk a potenciálistól a 
megvalósultig, illetve az általánostól a specifi-
kusig haladva a kifelé irányuló migráció fo-
lyamatait (Nyírő Zsanna, Hárs Ágnes, vala-
mint Girasek Edmond és társai tanulmányai).

Az olvasónak jó tudnia azonban, hogy a 
fenti tanulmányok minden kiválóságuk elle-
nére sem tartalmazzák a migráció folyamata-
inak megértéséhez szükséges dimenziók 
mindegyikét. Mint azt a hivatkozásokban 
felsorolt három e-tankönyvben szereplő ta-
nulmányok sejtetik, ehhez olyan írásokra is 
szükség lett volna, mint 
• a migráció kultúrájáról (ennek etnikai, re-

gionális és öntörvényű változatairól) szóló 
tanulmányok; 
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