
I.
MIGRÁCIÓ, INTEGRÁCIÓ ÉS AZ UNIÓ JÖVÕJE

SZEMÉLYEK, ANYAGI JAVAK ÉS KULTÚRA KÖLCSÖNHATÁSA

Migráció nélkül
értelmetlen

az integráció

A migráció az integráció alapja. Az integráció egyik célja éppen az,
hogy intézményes keretet biztosítson a személyek, az anyagi javak és a
kulturális termékek migrációjának. (A migráció fogalma alá elsõsorban a
demográfiai, azaz népmozgási folyamatokat soroljuk. Valójában a mig-
ráció fogalmát szélesebb körben ajánlatos alkalmazni. Indokolás: a
személyek vándorlása mindig magával vonja a kultúrák, a szokások
migrációját, és ezek szorosan kapcsolódnak a gazdasági javak migráció-
jához is. A migráció tehát a személyek és ezzel az anyagi javak, a szak-
értelem, a magatartásformák mozgása és kölcsönhatása is.) Nincs értel-
me az Európai Uniónak, ha területén az anyagi javak, a kulturális ter-
mékek és a személyek szabad mozgása nem biztosított.*

Világméretû
mozgás

a kultúrában,
gazdaságban

Az Európai Unió létrejötte (1992) és az unió kiterjesztése (2004-tõl)
olyan idõszakban megy majd végbe, amikor a földgolyón újabb ipari-
technikai forradalom bontakozik ki. Az informatikai forradalom (1972, a
chip negyedik generációja) most fejti ki társadalmi, gazdasági és kulturá-
lis hatását. Az internet (1994) és a tömegkommunikációs forradalom az
érintkezéskultúra és a termelés, kereskedelem, szervezés új korszakát
nyitja meg. A kulturális migráció világméretekben kibontakozik. A gazda-
sági javak migrációja pedig minden korábbinál gyorsabban, világmére-
tekben tör elõre. Ha akarjuk, ha nem, a 21. század az egész emberi
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érintkezéskultúra, a termelõi, valamint fogyasztói kultúra globalizációját
hozza magával. Ennek a folyamatnak lokális (nemzetállami) megakadá-
lyozása csak idõlegesen lehetséges. Ebbõl két következtetés adódik:

a) az egyénnek (a lokális közösségeknek) a világpiacon kell anyagi
és szellemi termékeikkel versenyképesnek lenni,

A polgárok
verseny-
képessége

b) a területigazgatási szervezetnek (községnek, régiónak, államnak,
Európai Uniónak) az az elsõdleges funkciója, hogy a területén élõ polgá-
rok versenyképességét biztosítsa és fejlessze. E fejlesztés eszközei: a köz-
pénzekbõl a technikai infrastruktúra, a mûködõképes igazgatási admi-
nisztráció, a képzés és a különbözõ (anyagi és kulturális) javak szabad
mozgásának a biztosítása.

Az Európai Uniónak tehát akkor van értelme, ha a területén élõ
polgárok versenyképessége a világpiacon ezen új területigazgatási kép-
zõdmény (nevezetesen az EU) révén erõsödik.

MODERNIZÁCIÓ ÉS A „NAGY PIAC” ELÕNYE

Modern
termelési
technikák

Az EU egyik értelme: a földrajzilag „nagy piac” elõnyének biztosítá-
sa. Már a második ipari-technikai forradalom (a 19–20. század forduló-
ján az elektromosság, a robbanómotor általános használatával) bebizo-
nyította, hogy a sorozatgyártás és a modern termelési technikák ott fej-
lõdnek ki gyorsan, ahol nagy térségben szabadon mozog a szakértelem és
az áru. Vagyis nagy munkaerõpiac és nagy felvevõpiac jön létre. Ennek
köszönhette felemelkedését az Egyesült Államok, és ez volt az egyik titka
a Szovjetunió hatalmas technikai-tudományos teljesítményeinek is. (Ma
már tudjuk, hogy a közép-kelet-európai térségben, a most felvételre
kerülõ államok területén élõ népek ezeréves történelmében a leggyor-
sabb fejlõdés az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása idején, 1867–
1918-ban következett be, még ha ezt a nemzeti utódállamok – Lengyel-
ország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovénia,
Horvátország – történészei és politikusai nem is ismerik el nemzeti büsz-
keségük miatt.) Az Európai Unió (Európai Egyesült Államok) gondola-
ta a századelõn a nagy piac elõnyének – a szakértelem, a nyersanyag és az
árupiac – felismerésébõl keletkezett. Bár hamis világnézeti ideológiákkal
(fasizmus, kommunizmus), de minden modernizációs európai politika a
nagy térség gazdasági és kulturális elõnyeit kívánta biztosítani.

A POLGÁROK EURÓPÁJA

El kell dönteni, hogy kinek az Európai Unióját kívánjuk kialakítani.
Ha az államok unióját kívánjuk megteremteni (követve az 1946. évi
angol koncepciót), akkor az uniónak vajmi kevés értelme van, akkor a
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nemzetállami bürokráciák a javak szabad mozgását állandóan fékezhe-
tik, sõt akadályozhatják. A másik lehetõség: a polgárok Európáját felépí-
teni, ami lényegében a Maastrichtban létrejött képzõdmény alapelve.
Ahhoz, hogy a polgárok Európájáról beszélhessünk, biztosítani kell a
polgárok (a munkaerõ), az anyagi javak és a kultúra szabad mozgását.

Mindezekbõl a megfontolásokból következik: az Európai Uniónak
biztosítania kell a szabad migrációt az unió határain belül. De a történel-
mi körülményekbõl az is következik, hogy e szabad migráció csak fokoza-
tosan mehet végbe. Az uniónak ajánlatos volna tervet kialakítani a hatá-
rain belüli szabad migráció megvalósításának ütemezésére. A totális sza-
bad migráció kiépítésének infrastrukturális, technikai, jogharmonizációs
feltételei csakis az egyes országok konkrét adottságainak vizsgálata alap-
ján állapíthatók meg.

II.
AZ UNIÓ KELETI KITERJESZTÉSE ÉS A MIGRÁCIÓ

Ezeréves
történelmi
folyamat

A most csatlakozó államok területe ezer év óta a nyugati (nyugat-
római) kultúrkör keleti peremvidéke. Integrációja a nyugat-európai
területekhez hol szorosabb volt, hol lazább.* Az unió kiterjesztése
2004-ben ezen államokra végül is az ezeréves történelmi folyamat része
és betetõzése. Arra vonatkozóan, hogy mi várható 2004 után, az elmúlt
ezer év integrációs folyamataiból lehet következtetéseket levonni. Annál
is inkább, mert ez az integráció mindenkor migrációval is párosult. Az
alábbiakban néhány tanulságot szeretnénk rögzíteni az elmúlt ezer év
történelmébõl.

TÖRTÉNELMI TANULSÁGOK

A migráció kiváltó oka Nyugat-Európa és a peremvidék között (ez
alatt a most csatlakozó államok területét értjük) gazdasági vagy politikai,
bizonyos mértékig kulturális kapcsolatrendszerek spontán kiépülése volt.

a) A gazdasági migráció a tõke- és munkaerõigényen alapszik.
Tõke- és

munkaerõ-
igény

A migráció iránya elsõsorban nyugat–keleti irányú. A 11–13. század-
ban a nyugat-európai területekrõl erõs lovagi és földmûvescsoportok
vándorolnak a kelet- (de ugyanígy észak- és dél-) európai területek felé,
ahol az akkor szervezõdõ hûbéri állam katonai és civil igazgatási, sõt bir-
tokigazgatási rendszerének lesznek a mûködtetõi. A 13–14. században,
az elsõ agrárforradalom idején a keleti üres földek feltörése vonzza a
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fejlettebb nyugati munkaerõt (földmûvesek, iparosok és a kezdetleges
szolgáltatások szakerõit). A 18. században az Északi-tengertõl a Balká-
nig a visszaszorult török-tatár birodalmak nyomában ismét újabb befek-
tetések, valamint föld kínálkoznak a peremvidéken, ami újabb jelentõs
munkaerõ- és tõkemozgást indít el. (A szerzetesrendek és a kultúra
vonatkozásában a nyugat–kelet irányú migráció a 11. századtól folyama-
tos.) A 19. század második felében a kialakuló modern ipari társadalom
elsõsorban az iparban és a szolgáltatásban, szakigazgatásban vonz a
peremvidékre nyugati munkaerõt. A keleti peremvidékrõl viszont agrár-
termékek és nyersanyagok áramlanak Nyugat-Európa irányába. A
13–16. században nemesércek, a 15–20. században fa, márvány, szarvas-
marha és egyéb nyersanyagok. A 19–20. században agrártermékek: gabo-
na, hús.

Az évezredes gazdasági migrációt szakítja meg a hidegháború.
A hidegháborúAz 1990-es években, a szovjet rendszer összeomlásakor, jelentõs

gazdasági befektetések irányulnak a keleti peremvidékre, mindenekelõtt
a multinacionális cégek és kisebb mértékben (elsõsorban Magyarország-
ra, Csehországba, Szlovéniába) kis- és középvállalkozói joint venture-ök
keretében. Ugyanakkor az ellentétes irányú, kelet–nyugati irányú moz-
gást, a keleti peremvidéken elõállított agrár- és ipari termékek bevitelét
Nyugat-Európába protekcionista vámpolitika, sõt most már európai uni-
ós tiltások sújtják.

Életszínvonal-
különbség

Az 1970-es években megindul – elsõsorban Jugoszlávia és Török-
ország felõl, kisebb részben Magyarországról és Lengyelországból – egy
„vendégmunkás-invázió”, aminek alapja egyrészt a német munkaerõpiac
torz volta (elsõsorban a második világháborús emberveszteségek miatt),
illetve a jóléti állam kiépítése, másrészt az, hogy a peremvidék közép-
osztályaiban az elmaradott életszínvonal és áruhiány miatt óriási kon-
zuméhség alakult ki. Nyugat-Európában végzett néhány évi munkával a
peremvidéken vagyonos emberré lehetett emelkedni. (Ez a tényezõ
azonban 1990 után megszûnt.)

b) Politikai migráció. A peremvidék és a nyugati területek közötti
politikai migráció 1849–1990 között kizárólag kelet–nyugati irányú.
A 19. században a lengyel és a magyar függetlenségi harcok elbukása
után, majd 1945 után a szovjet megszállás elõl milliós nagyságrendû ke-
let-európai embertömeg éri el Nyugat-Európát. 1990 után azonban, a
szovjet rendszer összeomlása után, ezek a politikai okok megszûnnek.

Kulturális
javak áramlása

c) Kulturális migráció. A kulturális javak 1945-ig szabadon jöttek
nyugatról a peremvidékre. Ez részben a kulturális termékek (mûvek),
részben az értelmiség (egyházi, világi és szakigazgatási) keletre áramlása
volt. A kulturális migrációt a helyi igény is ösztönözte. Kis részben az
olasz, nagy részben a német nyelvû értelmiség a szórakoztató iparágak-
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ban, egyes oktatási, szakoktatási ágazatokban és a szakigazgatásban
(gazdaság, vasút) milliós nagyságrendben érkeznek az Északi-tengertõl
az Adriáig terjedõ peremvidékre.

Alaptalan
félelem a keleti
bevándorlóktól

A keletrõl nyugatra irányuló kulturális migráció azonban csak rész-
leges. A nyugati egyetemeken, szakiskolákban végzett tanulmányok után
a peremvidék lakói hazatérnek, és csak igen kicsi, társadalmi méretek-
ben elhanyagolható a Nyugat-Európában letelepedettek száma. Vagyis a
múlt példáján: az Európai Unió keleti kiterjesztése várhatóan csak kis lét-
számú nyugati irányú bevándorlást fog eredményezni Kelet-Európából.
A mai nyugat-európai politikusok és a lakosság fél a 2004 utáni „keleti
inváziótól”. Fölösleges. Félelmük a közelmúlt tapasztalataiból táplálko-
zik, amikor a szovjet megszállás rossz politikai és emberi feltételei, vala-
mint a keleti peremvidéket jellemzõ krónikus áruhiány fél évszázad alatt
mintegy 2-2,5 millió embert lökött ki Nyugat-Európába. Ezért attól fél-
nek, hogy a határok megnyitásával a korábbi évtizedeknél is nagyobb
embertömeg vándorol ide. Ez azonban alaptalan feltételezés.

Jogos félelem:
keleti verseny-

társak

Jogos viszont aggodalmuk a kelet-európaiak versenye miatt. A keleti
gazdasági termékek és velük a peremvidék kereskedõi meg fognak jelen-
ni Nyugat-Európában. Számolni kell azzal, hogy a peremvidék termelõ-
kapacitása nõni fog azáltal, hogy 1990 után éppen a nyugati tõke segítsé-
gével gyors modernizáció indult meg mind az agrár-, mind az ipari ter-
melésben. Meg fog szûnni a nyugat-európai társadalmaknak az 1990-ben
kialakult és 2004-ig tartó privilégiuma: a nyugatiak szinte verseny nélkül
áraszthatták el áruikkal a peremvidék piacait, míg a peremvidék termé-
keit Nyugat-Európába nem engedték be.

Közös
vállalkozások

Ezzel egy idõben lassan megszûnik a vállalkozások nemzeti jellege.
Természetessé válnak – hatvan év után ismét – a peremvidék és Nyugat-
Európa lakóinak közös vállalkozásai, amit segít a tömegkommunikáció-
val kifejlõdõ ismeret- és vállalkozási rádiusz bõvülése.

KELET–NYUGATI IRÁNY

A migráció iránya 1000–1945 között nyugat–kelet irányú volt. Csak
a hidegháború idején – mint láthattuk, politikai és életszínvonalbeli okok
miatt – erõsödött fel a kelet–nyugati migráció.

A konzum-
emigráció
megszûnése

1990 után a politikai okok megszûntek. Folyamatosan alábbhagy a
peremvidék lakosságának konzuméhsége is. 1990 után a peremvidékre
elsõsorban a nagy üzlethálózatok nyomultak be, és ontják a nyugat-euró-
pai termelés árufölöslegét. A peremvidék középosztálya immáron hely-
ben hozzájut ugyanazokhoz a fogyasztási cikkekhez, amelyekhez a
nyugat-európai polgár, és amely fogyasztási cikkek korábbi hiánya oly
csábítóvá tette számára Nyugat-Európát.
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„Agyelszívás”2004 után feltehetõen a világpiacra általában jellemzõmigrációs erõk
fognak mûködni a peremvidék és Nyugat-Európa területei között. Vár-
ható lesz, hogy érvényesülni fog az „agyelszívás” (brain drain). De ez a
brain drain „mûködik” Nyugat-Európa és az Egyesült Államok között is.
A legjobb lengyel vagy magyar biológusokat, informatikusokat ugyanúgy
vonzza ma már a jobb munkafeltétel Németországban, Franciaország-
ban vagy Angliában, mint ahogy a német kutatókat is vonzza az amerikai
tudományos nagyüzem.

A „KELET” LAKOSSÁGMEGTARTÓ TÉNYEZÕI MA

A peremvidék társadalmaiban kivándorlásellenes tényezõk érvé-
nyesülnek.

Nehéz
lakóhely-
változtatás

a) Történelmi okokra visszavezethetõen a peremvidék lakossága
nehezen mobilizálható. Mind Lengyelország, mind Szlovákia, mind
Magyarország munkanélküliségének az egyik oka az, hogy a lakosság or-
szágon belül is nehezen változtat lakhelyet. Mindhárom országban ezzel
is magyarázhatók a munkanélküliség területi megoszlásában az óriási
különbségek. Kelet-Magyarországon családok tízezrei tengõdnek mun-
kanélküli segélyen, míg Nyugat-Magyarországon munkaerõhiány van.

A középosztály
otthon-
maradása

b) A peremvidék középosztályai (értelmiségije, igazgatási szak-
embere, szakmunkásai) ma már otthon is megtalálják a színvonalas mun-
kahelyet, és kielégíthetik konzuméhségüket. Õk lehetnének az egyik
potenciális kivándorlók, mivel aránylag nagy százalékuk tud idegen nyel-
vet, és kompatibilis a tudása a nyugat-európai munkásokéval.

c) Az uniós csatlakozás feltehetõen növelni fogja a munkahelyek
számát a peremvidéken. Egyrészt az újabb nagybefektetõk szívesebben
jönnek a térségbe, mint korábban, mert már nemcsak a politikai rend-
szer, hanem a jogi és a befektetési környezet is kompatibilis lesz a nyu-
gat-európaival. Másrészt növekedni fog a munkahelyek és a helyi ter-
melés mennyisége azáltal, hogy a peremvidék termékei beáramolhatnak
a nyugat-európai piacra. Igaz, ez kellemetlen versenyt jelent majd
Nyugat-Európa számára, de emelni fogja a peremvidéken maradás
presztízsét. A peremvidék napi életkörülményei egészükben közelebb
fognak kerülni a nyugat-európai területek életkörülményeihez.

Vállalkozók
és romák

d) Erõsödni fog viszont két társadalmi elem nyugatra áramlása a
peremvidékrõl. Az egyik: a peremvidék megerõsödött kisvállalkozói réte-
ge, ezek közül is a közvetítõ kereskedelembõl élõk. A másik: a roma
társadalomnak az a része, amelyik évszázadok óta a közvetítõ kereskede-
lembõl vagy bizonyos szolgáltatásokból él. Különösen ez utóbbi okozhat
szociális, kulturális, valamint politikai feszültséget a következõ évtizedek
Nyugat-Európájában.
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NYUGAT–KELETI IRÁNY

A peremvidék
életfeltételei

Feltehetõen folyamatosan növekedni fog viszont a peremvidék irá-
nyába egy új migrációs hullám: a nyugat–keleti irányú migráció. Cseh-
országban, Lengyelország bizonyos területein s fõleg Magyarországon
ez már megkezdõdött, és a peremvidék életfeltételeinek fejlõdésével ez
fokozódni fog. Statisztikusok és demográfusok elõzetes számításai
szerint két-három évtizeden belül a nyugat–keleti és a kelet–nyugati mig-
ráció nagysága hozzávetõlegesen azonos lesz. (Feltéve, hogy a perem-
vidék roma lakosságának asszimilációja elõrehalad.)

*
Ijesztgetés
Nyugaton

Mindezen megfontolásokból adódik következtetésünk: az egyolda-
lú, nyugati irányú migráció nem prognosztizálható az EU kiterjesztésé-
vel. Ezzel ijesztgetik a nyugati munkavállalói közösséget az unióellenes
nemzeti adminisztrációk, amelyek az unió erõsödésétõl féltik a saját
helyi hatalmukat. Mivel az uniónak a nemzetállam jogosítványokat ad át,
és ezzel csökkenni fog a nemzetállami adminisztráció. A nemzetállami
adminisztrációk unióellenessége a nemzetállami tagoltságú politikai elit
révén mesterségesen szított politikai hangulattá erõsödik. De ennek ko-
moly alapja nincs. Ugyanilyen irányba halad a kiöregedett nyugat-euró-
pai szakszervezeti apparátusok „érdekvédelmi harca” is. (A nyugat-
európaiak munkahelyeinek megvédése címén újból találnak indokot,
hogy eltartsák õket.) Szerintem a migráció az elmúlt 60 év torzulásai
után visszaáll a maga évezredes rendjébe, sõt várhatóan a nyugat–keleti
és a kelet–nyugati migráció ezer év után elõször fog egyensúlyba kerülni.

Az új
ipari-technikai
forradalom
kihatása

Mindezen természetesen feltételesen szabad csak gondolkozni,
hiszen nem tudjuk, hogy a most kibontakozó ipari-technikai forradalom
milyen változásokat hoz a következõ generáció magatartásában. Minden
valószínûség szerint a ma tizenéves generáció az EU felnõtt polgáraként
sokkal szabadabban fogja megválasztani lakó- és munkahelyét, mint akár
a mai generáció legdinamikusabb és leginkább mobil tagjai. Csak azt
nehéz feltételezni, hogy – akár az EU intézményeitõl függetlenül is – egy
nemzetállami vagy regionális elzárkózás tendenciája erõsödik fel.

III.
A KÖZÖS STRATÉGIA LEHETÕSÉGEI

Kölcsönös
elõny

1. A gazdasági – a munkaerõ –, a kulturális „nagy piac” elõnyei a
nemzetállami (szûk) piacokkal szemben elvitathatatlan. A „nagy piac”
ezen elõnyét kell az Európai Unió minden tagállamának szem elõtt tar-
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tania. Az Európai Unióban a szabad mozgás nem csak a most csatlakozó
keleti területek számára elõnyös. Sõt, ha a tõke, az áru, az emberek, a
kulturális javak mozgását együttesen vesszük számba, akkor a keleti ki-
terjesztés a következõ két évtizedben sokkal több hasznot hoz Nyugat-
Európa számára, mint költséget. („Cost” and „benefit”.)

Jog-
harmonizáció,
kultúrpolitika

2. Az Európai Uniónak meg kell találnia a „közös nevezõt”. Azaz
azokat az eszközöket, amelyek ehhez a kölcsönös migrációhoz segítséget
nyújthatnak. Ezen eszközök legtöbbjét az Európai Unió már kialakí-
totta, amelyek között szeretném hangsúlyozni a jogharmonizáció szere-
pét és az eddig kevés figyelemre méltatott kultúrpolitikát. A kultúrpoli-
tikán belül is a szakmunkásképzés, az ún. utóképzés (élethossziglani
tanulás), valamint az európai identitásra való nevelés erõsítését.

Lokális
munkaerõ-
politika

3. Az Európai Uniónak lokális munkaerõ-politikai alapelveket kell
kialakítania. A migráció szabadsága az unió létjogosultságának feltétele.
Mégis az unió minden régiójában szükség van egy határozott lokális
munkaerõ-politikára. Az unió alapjainak felosztásában már kialakult a
helyes gyakorlat: a pénzek elosztásánál szempont az, hogy az új beruhá-
zás hol és hány új munkaalkalmat teremt. Ezt a politikát következetesen
kell folytatni.

Eurorégiók?4. Felül kell vizsgálni az eurorégiók mûködését. Õszintén kell be-
szélni az elgondolás nemes voltáról, ugyanakkor eddigi sikertelenségük
okairól is. A migrációnak ugyanis az EU-n belül regionális céljai alakul-
hatnak ki abban az esetben, ha a nemzetállamok mellett erõsíteni lehet-
ne a regionális politikát. Így nem nyugati és keleti irányú migrációról,
hanem sokkal inkább egy „ide-oda migráció”-ról, vagyis egy uniós mére-
tû és regionális méretû migrációról lehetne beszélni. (Ahogy ez 1918
elõtt – sokkal kisebb mértékben ugyan – természetes volt mind Nyugat-
Európában, mind a peremvidéken.)

Az idegennyelv-
tanulás
támogatása

5. Az Európai Uniónak a jelenleginél nagyobb erõfeszítéseket kelle-
ne tennie az idegennyelv-tudás presztízsének erõsítéséért. És a jelenlegi-
nél eredményesebb oktatási és kulturális programokat kellene kitûznie
az európai identitásért, valamint a földgolyóméretû emberi (humán)
identitás propagálásáért. Az unió és a nemzetállamok kultúrpolitikájá-
ban nem szabad ekkora terheket hagyni a nemzetállamok vállain. Növel-
ni kell a közgondolkodás európaizálását segítõ programok támogatását,
akár az agrár- és egyéb termelési területek költségvetési támogatásának
rovására is.

Kézirat
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