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Apai (erdélyi) és anyai (budapesti)  
családom azon tagjainak ajánlom, 
akiknek nem adatott meg, 
hogy ott éljenek, ahova  születtek
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II. rész. Szabad vándorlás  
vagy kivételes befogadás?

A 20. század a határok és a menekülés teljes koreográfiai reperto-
árját – da capo al fine – tartalmazza, a 19–20. század fordulóján 
még érvényesült szabad utazástól, annak visszatértéig a schengeni 
rendszert integráló Európai Unióban. stefan zweig, aki életében az 
egyesült Európa gondolatát szorgalmazta, üldözött zsidóként Bra-
zíliában vetett véget életének, búcsúlevelében azt kívánván, bár ba-
rátai megláthatnák a hajnalt a hosszú éj után.5 Mi, az Európai Unió 
polgárai úgy vélhetjük, ismét az a fajta biztonság vesz körül ben-
nünket, amelyrõl stefan zweig emlékiratának elején megemléke-
zik,6 de nem téveszthetjük szem elõl, hogy a világ más részeiben a 
bizonytalanság uralkodik, nem lehet tudni, lõni fognak-e az utcán 
másnap, s hogy mikor kell menekülni.

s most magunk is „hitelesített” európaiként tûnõdhetünk azon, 
amit a tamperei nyilatkozatban az Európai Unió állam- és kor-
mányfõi megfogalmaztak:

„2. Az Amszterdami szerzõdésben rejlõ kihívás most az, hogy 
biztosítsuk azt, hogy a szabadságot – amely magában foglalja az 
Unión belüli mozgás szabadságát – mindenki biztonságos körül-
mények között és a joghoz hozzáférve élvezhesse…

3. Ezt a szabadságot nem szabadna azonban az Unió saját pol-
gárai kizárólagos elõjogának tekinteni. Ennek a szabadságnak a 
puszta léte vonzerõt gyakorol mindazokra az egész világon, akik 
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nem élvezhetik azt a szabadságot, amit az Unió polgárai adott-
nak vesznek. Ellentétben állna Európa hagyományaival, ha 
megtagadnánk ezt a szabadságot azoktól, akiket körülményeik 
igazolhatóan arra vezetnek, hogy a területünkre lépésre töre-
kedjenek. (…)

4. A cél: nyitott és biztonságos Európai Unió, amely teljes 
mértékben elkötelezett a genfi Menekültügyi Egyezménybõl 
és más emberi jogi okmányokból származó kötelezettségei mel-
lett, és képes a humanitárius szükségletekre a szolidaritás alap-
ján válaszolni.”7

Más szavakkal: az ma a kérdés, kitõl nem szabad megtagadni azt a 
szabadságot, amelyet tõlünk a sorsunk évtizedeken át megtagadott, 
kik azok, akiket körülményeik igazolhatóan vezetnek arra, hogy 
„területünkre”, azaz az EU területére lépni kívánjanak, s mit is je-
lent a „szolidaritás alapján” adandó válasz.

Mint röviden jeleztem, a gondolatmenet a következõ: vannak 
személyek, akiket hazájukban (vagy állandó lakóhelyükön) üldözés 
fenyeget, élhetetlenné vált számukra az élet, ezért más vidékre, kül-
földre költöznének, olyan tartományba, ahol félelem és szorongás 
nélkül élhetnek. Ôk a menekülõk, a menedéket keresõk, azaz a me-
nekültek státuszára vonatkozó 1951. évi egyezmény8 (ezentúl: gen-
fi Egyezmény) szóhasználatában (és a köznyelvben) a menekültek.9 
Milyen érvek kínálkoznak amellett, hogy sorsukra ne közömbösen 
tekintsünk, miképp lehet érvelni amellett, hogy ne csak országukat 
elhagyni legyen joguk, 10 hanem egy másikba belépni, ottmaradni, 
ha kell, segítséget kapni?

Menekültek csak akkor vannak, ha a határok nem átjárhatóak, ha 
a vándornak nincs alanyi joga belépni, ha az államok úgy vélik, szu-
verenitásuk elõfeltétele a külföldiek belépése feletti egyedi döntés, 
és joguk van kizárni a területre lépés jogából embereket csak azért, 
mert állampolgárságuk nem egyezik a területen élõkével.

A menekültek védelme érdekében két utat követve lehet érvelni: 
vagy a határellenõrzés megszüntetése, a nyitott határok, a szabad 
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utazás, sõt költözés joga mellett kell szót emelni, vagy – ha elismer-
jük az állam jogát a külföldiek kizárására, a vándorlás, a migráció 
ellenõrzésére és korlátozására – azt kell alátámasztani, hogy a me-
nekültek kivételnek minõsülnek, õket akkor sem szabad kirekeszte-
ni, ha mindenki mást igen.

Mindkét irány fõ mérföldköveit kirajzolom az alábbiakban.
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1. fejezet. Thinking about  
the unthinkable – ezúttal:  
nyitott határok11

Ha most e cím játékosan kölcsönveszi Herman Kahn 1962-es 
könyvcímét, azt nemcsak a múló idõ érzékeltetése végett teszi, ha-
nem azért is, mert sokak szemében a határok lebontása, a teljesen 
szabad vándorlás képe maga a rettenet, egy atomcsapással ér fel. 
legszívesebben már az errõl való gondolkodást is betiltanák – mint 
egykor a nukleáris csapásváltás forgatókönyveinek kidolgozását –, 
mondván: ha sokat gondolkodunk róla, elképzelhetõvé, elfogadha-
tóvá válik az eredendõ borzalom, mondjuk New york és Moszkva 
kölcsönös megsemmisítése, mondjuk ötmillió afrikai és ázsiai sze-
mély hirtelen betelepülése Európába.

Holott nem kellene ennyire rettegni a határok teljes lebontásá-
nak, a szabad utazásnak és költözésnek a gondolatától, azért sem, 
mert egyáltalán nem csak idealisták vágyképe ez, hanem komoly 
demográfiai, gazdasági, politikaelméleti tanulmányok tárgya is. sõt: 
maga az európai hagyomány is ez volt egészen az elsõ világhábo-
rúig!

A nyitott határok gondolata nem a határok eltörlését, nem az 
államok körvonalainak elmosását jelenti – éppúgy nem, ahogyan a 
schengeni övezeten belül is vannak határok, csak éppen rendszeres 
fizikai határellenõrzés nincs, és a szabad mozgás jogával rendelke-
zõk eldönthetik, hogy melyik tagállamban kívánnak élni. Az itt tag-
lalt elképzelés túlmegy az EU mai rendszerén, mert az EU-n belül 
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valójában nincs teljes szabad költözési jog: a szegények és a teljes 
egészségügyi ellátással nem bíró EU-polgárok most is ki vannak 
zárva abból, hogy egy másik tagállamot válasszanak életük színteré-
ül.12 A nyitott határok itt bemutatott gondolata túlmegy a schengeni 
rezsimen, de nem korlátlan: megadná az államoknak a jogot, hogy 
kizárja azokat, akik személyes magatartásukkal közvetlen, súlyos ve-
szélyt jelentenek a közrendre, a közegészségügyre vagy a nemzet-
biztonságra.13 Nem lenne azonban kizárási indok a munkaerõpiac 
sanyarú helyzete, a vándor saját anyagi szûkössége, képzetlensége, 
a belsõ munkanélküliség mértéke, vagy az a tény, hogy a vándor 
valamely kisebb bûncselekményt követett el. A jelen tanulmányban 
vázolt nyitott határok eszme kevesebb is a schengeni rendszernél, 
amennyiben nem zárja ki a határellenõrzés fenntartását a személyek 
azonosítása és a vándorlás szabadságából legitim módon kizártak 
kiszûrése céljából.

Mi történne tehát, ha a világ államainak lakossága úgy vándorol-
hatna az országok között, ahogyan manapság saját országának me-
gyéi, tartományai között (általában) teheti? Mi szól amellett, hogy 
ez így történhessen – és miért nem állnak meg az ellenzõk érvei? 
Hogyan lehetne eljutni ehhez az állapothoz? A felmerülõ számta-
lan kérdés közül e három megválaszolása is elegendõ ahhoz, hogy a 
szabad költözés jogát, mint a menekültek leghatékonyabb védelmét 
(mert magát a menekült státuszra mint kivételes belépési jogra hi-
vatkozás kényszerét feleslegessé tevõ eszközt) áttekintsük.

1.1. A nyitott határok következményei –  
a vándorlás mértéke

A várható vándorlás mértéke egzaktan nem megállapítható. To-
vábbi kérdés, hogy a vándorlás dinamikája miképp alakulna, hiszen 
aki átköltözik egy másik országba, gyakran néhány év elmúltával 
hazaköltözik vagy továbbvándorol, nincs tehát egy szám, amellyel 
megjelölhetnénk a leendõ vándorlás mértékét. Ugyanakkor mégis 
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szeretnénk tudni, hogy a határok teljes megnyitását követõ tizedik 
vagy huszadik évben a világ népességének hány százaléka élne leg-
alább egy éve más országban, mint amelynek állampolgára (vagy 
ahol szokásos lakóhelye volt).

A módszertani nehézségek miatt csak közvetett bizonyítékok áll-
hatnak rendelkezésre.

1.1.1. A történelem és az Európai Unió sorozatos  
bõvítése mint bizonyíték

A vándorlás az elsõ világháborúig szabad volt. jól jellemzi az európai 
viszonyokat, hogy az elsõ útlevéltörvényt Magyarországon 1903-
ban fogadták el, és annak 1. cikke világosan fogalmazott: „A magyar 
korona országainak területén való tartózkodáshoz és utazáshoz, va-
lamint az állam határán való átkeléshez útlevél rendszerint nem 
szükséges.” Természetesen nem felejthetõ, hogy a vándorlás több 
technikai és jogi korlátba ütközött (különösen a feudalizmus idején, 
a röghöz kötöttek körében), de a fõ szabály egyértelmûen az volt, 
hogy egy országba belépéshez nem kellett a szuverén egyedi enge-
délye.14 csak az elsõ világháborút követõen alakult ki a vándorlás 
korlátozásának egyetemes rendszere, amely a belépést útlevélhez 
és vízumhoz, a letelepedést pedig feltételek teljesítéséhez kötötte.15 
Ennek okát Torpey abban látja, hogy egyfelõl a jóléti állam meg-
jelenése és a munkásmozgalom megkövetelte a munkaerõpiachoz 
való hozzáférés ellenõrzését, másfelõl a demokratikus államok igé-
nyelték, hogy a demokrácia politikai és gazdasági elõnyeibõl azok 
részesüljenek, akik az adott államhoz tartoznak – ehhez azonban 
szükség volt az állampolgárok és az idegenek egyértelmû azonosí-
tására, és a „mi” és az „õk” közötti határok világos megvonására.16

Ez a kötöttség fennállt az Európai gazdasági Közösség létre-
hozásáig, eltekintve attól, hogy a gyarmattartó állam és a gyarma-
tok között a szabad költözés joga gyakran adott volt, így például 
a brit birodalom gyarmataiból, majd a Nemzetközösség államaiból 
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a Nagy-Britannia területére költözés alanyi jog volt 1962-ig,17 va-
lamint attól, hogy a három Benelux-állam, illetve öt skandináv ál-
lam ugyancsak szabad utazási és letelepedési övezetet hozott létre 
az ötvenes évek végén.18 Ugyanakkor a második világháború utáni 
idõszak egészen az elsõ olajsokkig (1973) Európa nyugati és közép-
sõ részében a vendégmunkás-toborzás idõszaka volt.

A legfontosabb azonban az a körülmény, hogy 1957-ben az 
Európai gazdasági Közösség (a mai Európai Unió) alapszerzõ-
désének szövegezésekor abból a feltételezésbõl indultak ki, ami 
egyébként a globalizáció és a migráció kontextusában ma megkér-
dõjelezõdik, tudniillik hogy a tõke, az áru és a szolgáltatás (vállal-
kozás) szabad mozgásának együtt kell járnia a munkaerõ szabad 
mozgásával. Az Európai Unió sorozatos bõvítései újabb és újabb 
(relatíve) szegény régiók munkaerejének bevonásával jártak, s 
mindig felmerült a kérdés, nem fogják-e a szegény ír, görög, spa-
nyol, portugál munkások vagy a közép-európaiak hadai elözönleni 
a fejlett és gazdag nyugati országokat, hogy Bulgária és románia 
2007. évi csatlakozását kísérõ aggodalmakról és óvintézkedésekrõl 
már ne is szóljunk.

A válasz a korábbi csatlakozások tekintetében így összegezhetõ:

„A migrációs trendek alakulásának elõrejelzésében a dél-európai or-
szágok tapasztalatait hívhatjuk további segítségül. olaszország ese-
tében, s késõbb spanyolország, Portugália és görögország esetében 
is azt láthattuk, hogy a közösségek országaiban félelemmel fogadták 
a szabad munkaerõ-áramlást, de a migráció a szabad munkaerõ-áram-
lás lehetõségével – ellentétben a várakozásokkal – csökkeni kezdett minden 
esetben. [Kiemelés – N.B.]… görögország 1981-ben csatlakozott az 
Európai Közösséghez, spanyolország és Portugália 1987-ben (sic!). 
A munkaerõ szabad áramlása azonban csak egy további várakozási 
idõszakot követõen valósulhatott meg ezekkel az országokkal: gö-
rögország esetében 1986 óta, a két másik ország esetében 1992 óta. 
Az 1974–75-ben megindult trendet a munkaerõ szabad áramlásának 
lehetõsége nem törte meg. görögország esetében az 1990-es évekre 
az alacsony kivándorlás és az alacsony visszatérés állandósult, Por-
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tugália változatlanul jelentõs emigrációs ország maradt, de az elván-
dorlás mindinkább adott idõtartamra szóló munkavállalást jelent. 
A munkaerõ szabad áramlása nem befolyásolta jelentõsen a vándorlás 
irányát sem.”19

A 12 állam csatlakozása után készült dokumentumok sem val-
lanak arra, hogy drámai mértékû kiáramlás következett volna be. 
Az Unió Bizottsága által rendelt nagy összefoglaló tanulmány azt 
állapítja meg, hogy a 2004-es bõvítés nyolc állama (Málta és cip-
rus nem szerepel köztük) legálisan tartózkodó polgárainak a száma 
2000 és 2007 vége között 706 295 fõrõl bõ egymillióval gyarapodva, 
1 910 370 fõre nõtt,20 ami a teljes lakosságszámon belüli arányukat 
0,2%-ról 0,5%-ra emelte.21 Aktivitásuk 2004 és 2007 között a régi 
15 tagállam gdP-jének 0,3%-os növekedését okozta, miközben a 
munkanélküliség gyakorlatilag kimutathatatlan mértékben (0,06%-
ban) nõtt.22 Az is egyértelmû, hogy a trend rohamosan csökkenõ 
tendenciát mutat. Míg Nagy-Britannia migrációs többlete 2007-
ben, a csúcson 87 ezer fõ volt ebbõl a nyolc országból, 2009-re ez 
a többlet 16 ezer fõre esett vissza.23 Bulgária és románia polgárai-
nak a száma jelentõsen megnõtt az EU-ban, de figyelemre méltó 
módon ez szinte független volt attól, tagok-e vagy sem, szabad-e a 
munkavállalás vagy sem.24 E kiáramlás azonban a hazai összlakos-
sághoz viszonyítva mérsékelt. A munkaképes korosztály (15–64 év) 
1,7%-át (Bulgária), illetve 2,5%-át (románia) teszik ki azok, akik 
2003 és 2007 között vándoroltak el az országból.

zárja le egy hosszabb idézet az EU-ról mondottakat:

„A Bulgáriából, romániából és az EU-10 tagállamokból származó 
munkavállalók segítettek kielégíteni a magasabb munkaerõ-keresle-
tet a fogadó országokban, és ezáltal jelentõsen hozzájárultak a gaz-
dasági növekedéshez. A bizonyítékok alátámasztják, hogy a bõvítés 
utáni EU-n belüli mobilitás nem vezetett – és feltehetõen nem is ve-
zet majd – komoly munkaerõ-piaci zavarokhoz. vannak továbbá arra 
utaló jelek, hogy a mobilitási áramlások az EU-2 és az EU-8 orszá-
gok irányából már csúcsosodtak, és hogy az utóbbi idõben az EU-n 
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belüli mobilitás nagy része átmeneti jellegû volt. A gyorsan emelkedõ 
jövedelmi szintek és a küldõ országokban jelentkezõ munkaerõigény, 
összevetve a jövõben feltehetõleg kivándorló fiatalok csökkenõ szá-
mával, várhatóan az EU-n belülrõl érkezõ munkaerõ-ellátás további 
csökkenéséhez vezet.”25

összefoglalva a történelem és az EU kibõvítésének a tanulságait, 
azt jelenthetjük ki, hogy sem a világrendszer, sem az Európai Unió 
nem roppant meg attól, hogy az országok különösen széles köre 
részt vett, részt vesz egy nyitott határokat mûködtetõ rendszer-
ben. A történelemben a nyitott határok hiánya vagy az egyes cso-
portok kizárása a rendkívüli. A migráció korlátozása igen gyakran 
nagyhatalmi és/vagy autoriter politikával társul, s nemritkán rasz-
szista felhangokat hordoz. Elegendõ lehet itt Kína, japán vagy ép-
pen a szovjetunió és a szocialista államok vasfüggönyt lebocsátó 
(be)vándorlási politikáira, avagy az Egyesült államok, Ausztrália és 
Nagy-Britannia színes bõrûeket, ázsiaiakat kirekesztõ – mai szem-
mel elfogadhatatlanul szelektáló – szabályaira gondolnunk.26

1.1.2. Elõrejelzések, általános trendek, sejtések

A történelmi tények azt mutatják, hogy a migráció aránya a világ-
ban 1965 után – 2000-ig – csökken, vagy lényegében stagnál, s azt 
követõen is csak elenyészõ mértékben nõ. Miközben a menekülõk 
száma az éppen zajló polgárháborúk, fellángoló etnikai vagy vallá-
si ellentétek függvénye, a világ egészére vetített reguláris migráció 
léptéke szûk tartományban, 2 és 3% között (körül) mozog, azaz száz 
emberbõl kilencvenhét nem vándorol, hanem hazájában él, függet-
lenül a szegénységtõl és megpróbáltatásoktól.

íme egy egyszerû táblázat:27
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1. tábla: A világ népessége és a migránsok száma

Év A világ népessége  
(millió)

A vándorok száma 
(millió)

Arányuk 
%

1965 3 258 75 2,3
1975 3 982 84 2,1
1985 4 720 105 2,2
2000 5 882 175 2,9
2010 6 900 213 3,1

valójában a korábbi korok migrációja, különösen a 19. századé, ará-
nyaiban jelentõsebb volt. segal szerint az 1815–1915 közötti idõszak 
volt a legnagyobb reguláris (önkéntes) vándorlást hozó idõszak, mi-
dõn 60 millió ember vándorolt Európából Észak- és dél-Ameri-
kába, óceániába, valamint dél- és Kelet-Afrikába, 10 millió orosz 
szibériába és Kelet-ázsiába, 1 millió dél-Európából Észak-Afriká-
ba, 12 millió kínai és 6 millió japán dél- és Kelet-ázsiába, s másfél 
millió indiai délkelet-ázsiába, valamint dél- és Kelet-Afrikába.28 E 
számok értelmezéséhez hozzájárul, ha tudjuk, hogy franciaország-
nak 1800-ban 27 millió, 1900-ban 39 millió lakosa volt, Angliának 
és Walesnek együtt 9,3, illetve 32,5 millió. Németországot 1800-
ban 24,5 millióan lakták, 1900-ban 56,4 millióan, olaszországot 
pedig 18, illetve 32,5 millióan.29

A határok megnyitása, a szabad költözés jogának általánossá té-
tele feltehetõen sokkhatással járna, azaz az elsõ 10-20 évben meg-
sokszorozódhatna a migránsok jelenlegi 210 milliós száma. A visz-
szacsatoló körök azonban arra vezetnének, hogy hamar kiderülne: a 
reguláris migrációval járó terheket (költségek, kiszakítottság az ott-
honi környezetbõl, a végzettséghez, társadalmi státushoz méltatlan 
munka/vállalkozás és egyéb körülmények) nem ellensúlyozzák az 
elõnyök – nem érdemes hát nekiindulni, illetve érdemes hazatérni. 
A vándor ésszerû lény: csak akkor helyezi át életének súlypontját 
hosszabb idõre, ha az a szempontjából elõnyös. Ha nem kap mun-
kát, nem tud vállalkozni, és a szociális ellátórendszer elõnyeit sem 
terjesztik ki reá, akkor kevésbé lesz motivált.
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Az elsõ idõszak után a görbe lelappadását sugallja az is, hogy a 
vándorok jó része szívesen hazaköltözik néhány évi távollét után.30 
Ez azt jelenti, hogy a kivándorlók és a hazavándorlók száma közel 
kerül egymáshoz, a vándorlási mérleg nullához közelít. Elõrejelzé-
sek azt mutatták például, hogy az EU 2004. évi bõvítése s kivált-
képpen a munkaerõpiac 2011. évi felszabadítása után Németország 
vándorlási mérlege felugrik ugyan évi 160 ezer fõ fölé, de 2025-re a 
húszezres nagyságrendre apad, s 2030 körülre elhanyagolható mér-
tékûvé válik.31

1.2. A nyitott határok mellett és azok ellen szóló érvek

A berlini fal fennállása alatt maximum 200 ember vesztette életét a 
falat legyõzve a szabad világba törekedvén.32 Egy nem kormányzati 
szervezet becslése szerint 1993 és 2010 között mintegy 14 000 em-
ber lelte halálát, miközben megpróbált bejutni Európa területére 
(vagy az illegális belépést követõ eljárás során).33

Nem elhibázott-e valami, ha az emberi jogi értelemben liberális 
államok olyan rendszereket üzemeltetnek, amelyek ezrek életét kö-
vetelik pusztán azért, mert be akartak lépni? joseph carens sokszor 
reprodukált, elõször 1987-ben közölt és a nyitott határokról szóló 
értekezésekben megkerülhetetlen tanulmányában teszi fel a kérdést 
az akkor éppen Haitirõl, salvadorból és guatemalából az Egyesült 
államokba bejutni kívánókra szegezett puskák kapcsán:

„They are ordinary, peaceful people, seeking only the opportunity to 
build decent, secure lives for themselves and their families. on what 
moral grounds can these sorts of people be kept out? What gives 
anyone the right to point guns at them?”34

lépjünk csak hátra egy lépést! Miért nem élhet a célországban az 
oda törekvõ? Mert külföldi. Más az állampolgársága. Az állampol-
gárság: kollektív stigma – nem az egyéni viselkedés zár ki a belépés 
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szabadságából, nem a konkrét személy teremtette veszély, hanem a 
rossz helyre születettség.

Ayelet shachar 2009-ben megjelent könyvének címe pontosan 
fejezi ki az állampolgárságban rejlõ igazságtalanságot: „The Birth-
right lottery”, a születés-lottó. s valóban igazolható-e erkölcsileg, 
hogy aki rossz helyre (országba, szülõi házba) született, bár velünk 
egyenlõ méltóságú ember, akinek veleszületett jogai egyebekben 
épp azok, mint bármely más embertársáéi, hiszen az emberi jogok 
egyetemesek, a szabad költözés terén akár az életébe kerülõ hát-
rányt kénytelen elviselni? Aligha. Az egyén nem tehetõ felelõssé 
(és szülei sem) azért, mert Mogadishuban vagy Miskolcon született, 
nincs az egyén autonómiáját és értékét elismerõ erkölcsi érv, amely-
lyel indokolni lehet az életesélyek különbözõségét.35

A szabad költözésrõl folytatott vitákban azonban sokan adottnak 
veszik, hogy léteznek politikai rendszerek, állampolgárokat tömö-
rítõ politikai közösségek, államok, és ezeknek joga van kizárni a re-
guláris migránsokat és az irregulárisok közül azokat, akik illegális 
migránsok (nem pedig menekülõk).

Tekintsük át a fõbb érvelési utakat!

1.2.1. Migráció, emberi jogok, liberális kozmopolitanizmus 
(univerzális egalitarianizmus)

Az Emberi jogok Európai Bírósága számtalanszor megerõsítette, 
hogy az államok jogában áll a bevándorlás szabályozása.36 Triviálisan 
ismert, hogy az emberi jogok egyezményei csak az ország elhagyá-
sának a jogát és a saját országba való visszatérés jogát rögzítik, a más 
országba belépését nem.37 Ugyanakkor rögzítsük sietve: ezek a fenn-
álló jog mulandó szabályai, régebben nem ezek uralták a migráció 
szabályozását, s a jövõben sem kell, hogy meghatározóak legyenek. 
ráadásul a külföldiek belépésének ellenõrzése (amit az Emberi jogok 
Európai Bírósága megerõsít – amennyiben az emberi jogokkal össze-
egyeztethetõ) nem a tömegek kizárására adott menlevél, értelmezhe-
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tõ úgy is, hogy az állam ellenõrizheti, ki lép be, és egyeseket – szemé-
lyes magatartásuk (pl. terrorista mivoltuk) miatt – kizárhat.

A pozitív jog birodalmát elhagyva és a politikai filozófia terüle-
tére lépve a kép változik. Egy következetesen liberális érvelés sze-
rint az állampolgárságban rejlõ belépési szabadság, vagy éppen az 
ellenkezõje, vagyis az állampolgárság miatti kizártság olyan, mint 
egy feudális elõjog – nem összeegyeztethetõ az emberek egyenlõ-
ségével.

carens már az 1987-es cikkében világosan szólt:

„citizenship in Western liberal democracies is the modern equiva-
lent of feudal privilege – an inherited status that greatly enhances 
one’s life chances. like feudal birthright privileges, restrictive citi-
zenship is hard to justify when one thinks about it closely.”38

Nozickra és rawlsra támaszkodva állítja, hogy ha minden embert 
szabad és egyenlõ erkölcsi lénynek tekintünk, akkor a logikus kö-
vetkeztetés (a tudatlanság fátyla mögött is és a nem ideális állapot-
ban is), hogy az egyén szabadsága (és így a vándorlás szabadsága) 
elsõbbséget élvez.

Ann dummett (carensre is támaszkodva) a szabad mozgás joga 
mellett természetjogi alapról érvel.39 felfogása szerint tételezhetõ 
mindenkinek a joga a határokat átszelõ szabad mozgásra. Ennek 
korlátja csak a klasszikus természetjogi korlát lehet, azaz mások sza-
badsága, a fogadó társadalom közösségi érdekei viszont nem! Ha az 
állam – mások jogainak védelme érdekében – korlátozni kívánná e 
szabadságot, akkor azt csak az arányosság szabályának tiszteletben 
tartásával tehetné.40
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1.2.2. A politikai közösség, az állampolgár és a külföldi 
megkülönböztetése, a demokrácia, a biztonság megõrzése 
(kommunitarizmus)

1.2.2.1. Az állAMPolgár ElõNyBEN rÉszEsíTÉsE  

A KülföldivEl szEMBEN

A nyitott határok gondolatával szembeni ellenvetések igen gyakran 
a kommunitarizmusra, fõleg Michael Walzerre41 támaszkodnak, s 
azt állítják, morálisan igazolható, hogy az emberek egy történel-
mileg kialakult közösségének joga van e közösség határait zártan 
tartani annak érdekében, hogy valamely közösen elfogadott értéket 
(demokrácia, belsõ és külsõ biztonság, kultúra, jólét) védjenek és 
fenntartsanak. A közösségelvû megközelítés nem reflektál az állam-
polgárságban, a közösséghez tartozás önkényes kialakulásában és 
diszkriminatív voltában rejlõ eredendõ igazságtalanságra, hanem 
ténybeli alapként fogadja el azt. A közösségelvû politikai filozófia 
realitásnak tekinti egy (szerinte) valóságos közösség (nemzet, po-
litikai közösség) létét, és nem kérdez rá arra, miért is éppen ez a 
közösség ezeken a területi alapokon jött létre, hanem kritikátlanul 
elfogadja azt.42

Ugyanakkor adottnak veszi, hogy a közösség az állampolgárokból 
áll, és hogy ezek az állampolgárok a külföldiekkel szemben elõny-
ben részesíthetõk, sõt részesítendõk. A gondolat nacionalizmushoz 
vezetõ leágazásait most nem követem, hanem Walzer,43 Bader44 és 
mások nyomán áttekintem, hogy mi módon elképzelhetõ (és meny-
nyiben korlátos) az állampolgárok privilegizálása melletti érvelés.

Elõször is feltételezzük, hogy a privilegizált kapcsolatnak mo-
rálisan értékesnek kell lennie, nem kívánható meg, hogy az állam-
polgár állampolgártársait akkor is elõnyben részesítse, ha azokhoz 
egy erkölcsileg értéktelen vagy elítélendõ társadalmi kapcsolat köti. 
(A totalitárius rendszerek állampolgáraitól nem várható el, hogy 
automatikusan elõnyben részesítsék a zsarnokságot támogató hon-
fitársaikat a szabadságot ígérõ külföldiekkel szemben.)
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A második ellenvetés arra a gyakori és ösztönös elképzelésre 
vonatkozik, amely szerint a morális kötelezettségeink koncentri-
kus körökként képzelhetõek el, legbelül a családdal, majd egyre 
táguló körökben, iskolai osztályunktól, városunkon/falunkon, tar-
tományunkon át nemzetünkig. Ennek az elképzelésnek két gyen-
géje van.

Nem világos, hogy mekkora távolság kell legyen az állampolgá-
rok közössége iránti morális kötelezettség és a következõ koncent-
rikus körbe tartozók között. Például: miért ne lehetne valamennyi 
európai polgárt úgy kezelni, mint a saját állampolgárt?!45

Melyik a település és a tartomány után következõ koncentrikus 
kör, ha az etnikai kulturális nemzet és az állampolgárság szerinti ál-
lam nem esik egybe – például egy erdélyi magyar esetében, aki csak 
a román államnak állampolgára, és egyúttal a magyar kulturális-et-
nikai nemzetnek a tagja?

A harmadik ellenvetés elõreutal a gazdasági érvekre: a saját ál-
lampolgár privilegizálása a bevándorlás korlátozása révén ellentétes 
lehet az állam (és az általa körbevett jómódú társadalom) azon egye-
temes morális kötelezettségével, hogy a globális egyenlõtlenségek 
enyhítésébõl részt vállaljon.46

A negyedik ellenérv azt hangsúlyozza, hogy az egységes nem-
zetállam mint képzelt közösség képzete csalóka: az államnak nem 
csupán a saját állampolgáraival szemben vannak kötelezettségei, 
hanem másokkal szemben is, kiváltképpen a területén már lete-
lepedettekkel szemben. Nemritkán az állam a külföldön élõ saját 
állampolgárral szemben a területén huzamosan élõ külföldit prefe-
rálja (például az egészségügyi ellátást vagy az adókedvezményt ki-
terjesztve az utóbbira, de megtagadva a tartósan külföldön élõ saját 
állampolgártól).

Az ötödik ellenérv szerint, ha a politikai közösség azt (már) nem 
követelheti meg, hogy a tagja ne hagyja el (jog a kivándorláshoz), 
akkor mire alapulna az a joga, hogy megtiltsa a jó szándékú köze-
lítõnek a belépést és a fokozatos integrálódást? A kivándorlás el-
fogadása (az emigráció nem árulás többé) egyben annak tudomá-
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sulvételét kell jelentse, hogy a közösség változik, nem a természetes 
szaporulat/fogyás határozza meg, nincs eredendõ, megbonthatatlan 
kapcsolat a közösség és a terület között.

1.2.2.2. A dEMoKráciA vÉdElME EllENsÉgEiTõl

liberális szempontból az nem lehet kérdéses, hogy a többpárti de-
mokrácia, az emberek egyenlõ méltóságán és jogi egyenlõségén ala-
puló, a jogállamot fenntartó és megerõsítõ demokratikus állam- és 
kormányforma megõrzése kívánatos. A kérdés az, hogy a mainál 
sokkal szabadabb migrációs rendszer vajon tényleg fenyegetné-e 
azt, amint a közkeletû vélekedés ezt gyakran hangoztatja.

A kommunitárius érvelés lényege szerint a migrációnak nem sza-
bad veszélyeztetnie a politikai közösség jogát az önrendelkezésre. 
Ezt az önrendelkezési jogot pedig két úton lehet megõrizni: vagy 
a bevándorlás nyitott, de a honosítás útja zárt, vagy maga a terület 
zárt, de akit bevándorlásra méltónak talált a közösség, azt gyakor-
latilag köteles állampolgársághoz juttatni. Tekintettel arra, hogy a 
terület nyitottan hagyása, de a bevándoroltak kizárása az állampol-
gárságból és a politikai közösségbõl a bevándorlókat másodrendûvé 
tenné, és végsõ soron akár egy kisebbség uralmát eredményezné a 
szavazásból és a politikai akaratképzésbõl (az önrendelkezésbõl) ki-
zárt többség felett, csak a belépés korlátozása összeegyeztethetõ a 
liberális premisszákkal.47

Mint láttuk, a nehézség a kommunitárius érveléssel abban rej-
lik, hogy nem válaszolja meg, miért az adott pillanatban létezõ kö-
zösségé az önrendelkezési jog, mi a kapcsolat az adott terület és a 
közösség között, a (bevándorlás elõtt) más területen élõk miért ne 
vehetnének részt a közösségi döntésben (bevándorlásuk után, leg-
alábbis).48 A „terület mint tulajdon” analógia nyilvánvalóan nem 
meggyõzõ, még ha használják is. részben azért, mert az államte-
rület nem az állam tulajdona, másrészt mert a rendelkezõ – a be-
vándorlási szabályt alkotó – nem a tulajdonos, harmadrészt mert 
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egy államterület nagyságú tulajdonnal kapcsolatban felmerülhetne 
az, ami a különösen nagy területû vagy egyedi értékû magántulaj-
donnal szemben is, tudniillik hogy a tulajdonosnak ne legyen joga 
mindenkit kizárni a tulajdon élvezetébõl. Negyedrészt felmerül a 
tulajdonhoz jutás jogszerûségének a kérdése, s akkor a vérrel és vas-
sal szerzett államterületek birtoklásának jogossága, amit bölcsebb 
nem feszegetni.

szellemesebb megoldást kínál Bauböck: 

„The alternative and more plausible interpretation is that states 
have a duty to provide public goods and, most importantly among 
these, an institutional structure of rights and liberties, for all who 
live within a particular territorial jurisdiction. immigration may then 
be controlled not because citizens and state authorities representing 
them have a democratic right to decide who can enter their territory, 
but because, and only insofar as, immigration affects the stability 
and continuity of democratic self-government and the benefits that 
it generates for citizens and residents.”49

Tehát a bevándorlás korlátozására nem a többség demokratikus ha-
tározata jogosít fel, hanem az állam feladata, hogy bizonyos közja-
vakat, így a területén élõk (és nem csak az állampolgárok!) jogainak 
és kötelezettségeinek fenntartását lehetõvé tevõ intézményeket ga-
rantálja. A bevándorlást akkor és annyiban korlátozhatja, amennyi-
ben az a demokratikus önkormányzat stabilitását és folyamatosságát 
fenyegetné, azaz ha a demokrácia összeomlása küszöbönáll.

Ez két módon elképzelhetõ. vagy a bevándorlók száma olyan 
nagy, hogy az állam alapvetõ funkcióit képtelen ellátni, vagy a be-
vándorlók szándékosan hiúsítják meg az állam mûködését, mert 
harcolnak annak politikai és kulturális alapjainak ledöntéséért.

A „mi történne, ha ötmillió román, ötvenmillió orosz vagy öt-
százmillió kínai elözönlené Magyarországot?” kérdésre nem olyan 
nehéz válaszolni, mint amilyen rettegve felteszik.

Elõször is: nem fognak ennyien jönni. Másodszor: ha ennyien 
jönnek, akkor találnak munkát, fizetnek adót, tehát nincs akadá-
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lya annak, hogy az eltömõdött állami szolgáltatók kapacitásai ki-
bõvüljenek. A felnõtt, munkaképes reguláris migráns, ha van állása, 
nettó hozzájáruló a társadalom költségeihez, többet fizet be, mint 
amennyi szolgáltatást igénybe vesz, még akkor is, ha több gyerme-
ket is ingyenes oktatásba járat. Ha ennyien jönnek, s nem találnak 
munkát, akkor vissza- vagy továbbmennek – errõl a gazdasági hatá-
sok körében szólok. A migráció visszacsatolásos folyamat, a racio-
nális vándor (s a liberalizmus, valamint a migrációs elméletek abból 
indulnak ki, hogy az egyén a saját szempontjából ésszerûen dönt) 
csak akkor vállalja a vándorlás terheit, ha mindent összevetve mér-
lege többletet mutat. Harmadszor: nincs akadálya annak, hogy a 
vándorlás szabaddá tétele fokozatos legyen, elõször például azokra 
terjedjen ki, akik igazolják megélhetésük forrását, viszont azoknak 
váljon jogává a beköltözés.50

A demokrácia ellenségei nem azok, akik pusztán számosságuk-
kal okoznak nehézségeket, hiszen ha ez így lenne, akkor bármelyik 
magyar vagy brit állami kórház várólistáján szereplõket a demok-
rácia ellenségeinek tekinthetnénk. A demokrácia ellenségei azok, 
akik magát a demokráciát, a politikai közösség adott önkormány-
zatának a módját akarják felszámolni, akik a liberalizmus toleran-
ciájára támaszkodva és eszközrendszerét kiaknázva akarnak nem 
demokratikus, teokratikus vagy zsarnoki rendszert létrehozni, akik 
demokratikus vagy alkotmányellenes eszközök igénybevételével a 
demokráciát fenyegetik.

Az efféle fenyegetés a saját állampolgárok körébõl éppúgy érkez-
het, mint kívülrõl, a terroristák gyakran a legbõszebb hazafiak, akik 
országuk sorsának jobbra fordulását kívánják rettenetes tetteikkel 
elõmozdítani. sem a terrorizmus, sem az extremizmus nem a ván-
dorlásból fakad, nem okozati következménye. Kétségtelen, hogy az 
elmúlt három évtized nagy terrorista merényletei közül többet (rész-
ben vagy egészben) olyanok követtek el, akik külföldi háttérrel (is) 
rendelkeztek, arról azonban egyáltalán nincs szó, hogy az európai ál-
lamok erõszakos politikai bûncselekményeinek többségét külföldiek 
követnék el, s arról sem, hogy ezek a számok jelentõsek lennének. 
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Az Europol például szeparatista terrorizmus, baloldali terrorizmus, 
jobboldali terrorizmus és iszlamista terrorizmus, valamint „egycélú 
terrorizmus” között tesz különbséget, és statisztikái szerint messze 
a legtöbb cselekmény (és tényleges büntetés) az elsõ kategóriához 
kapcsolódik.51 A 2011-ben közzétett jelentés szerint 2010-ben:

„islamist terrorists carried out three attacks on EU territory. sepa-
ratist groups, on the other hand, were responsible for 160 attacks, 
while left-wing and anarchist groups were responsible for 45 attacks. 
one single-issue attack was reported from greece.”52

Más szavakkal: 53-szor annyi szeparatista terrorcselekményt követ-
tek el, mint ahány iszlamistát. Ami az utóbbi kört illeti, az ilyen 
bûncselekmények (elõkészülete) kapcsán letartóztatottakról (össze-
sen 179 ember 2010-ben) azt tudjuk meg, hogy többségük EU-ál-
lampolgár és/vagy az EU területén született.53

Mindent összevetve azt állapíthatjuk meg, hogy a demokrácia 
ellenségeinek a száma nem függ a bevándorlók számától, mert a 
demokrácia legtöbb ellenfele a demokráciában születettek közül 
kerül ki.

1.2.2.3. A KUlTÚrA sorsA

Ha az állam összeomlása nem is fenyeget, a kultúra végleges és nem-
kívánatos megváltozása igen, érvelnek a kommunitáriusok. Walzer 
gyakran idézett megfogalmazásában:

„The distincitiveness of cultures and groups depends upon closure 
and, without it, cannot be conceived as a stable feature of human life. 
if this distinctiveness is a value, as most people (though some of are 
global pluralists, and other only local loyalists) seem to believe, then 
closure must be permitted somewhere. At some level of political or-
ganisation, something like the sovereign state must take shape and 
claim the authority to make its own admission policy, to control and 
sometimes restrain the flow of immigrants.”54
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szögezzük le gyorsan – mielõtt a részletekbe bocsátkoznánk –, hogy 
a kultúrák fennmaradása, a sokszínûség támogatandó, a nyitott ha-
tárok elmélete nem az egynemûsítés, a lokális kultúra felszámolása 
mellett emel szót, a szabad költözés melletti érvelésbõl nem kö-
vetkezik, hogy a világ mozijainak ugyanaznap kell bemutatniuk a 
Terminátor III-at, sõt a Mcdonald’s egyetemessége sem következik 
belõle. A fogyasztás mintáinak egyetemessé válása megtörténik a 
határok zártsága idején is, ezt jól látjuk.

E rövid tanulmány arra sem vállalkozik, hogy a versengõ kultú-
raelméleteket áttekintse. geertz könyvében55 clyde Kluckhohnra 
visszautalva a kultúra tizenegy jelentését különbözteti meg,56 és ah-
hoz sem fér kétség, hogy a földön a jelenben többezer kultúra (kul-
turális közösség) különböztethetõ meg – ha az egyszerûség kedvéért 
úgy csinálunk, mintha lenne egy használható kultúra fogalmunk.

A bevándorlás és a kultúra szempontjából a következõ három 
kérdés jelentõs:

igaz-e, hogy az államoknak, vagyis a bevándorlás fölött ellen-a) 
õrzést gyakorló egységeknek van saját kultúrájuk? Alkérdés: 
elképzelhetõ-e, hogy egy államon belül több kultúra létezzen 
párhuzamosan?
igaz-e, hogy a kultúrák csak – relatíve – zárt csoporton belül b) 
maradnak fenn?
van-e a kultúra változatlanságának önértéke?c) 

1.2.2.3.1. Van-e az államoknak kultúrájuk, s ha igen, egy vagy több?
A kultúra – a kulturális antropológia szerint – nem államokhoz ren-
delt. Természetesen az állam – létrejötte után – törekedhet a kultúra 
bizonyos mérvû standardizálására, elsõsorban az oktatás és a nyom-
tatott, késõbb a digitális médiumok révén. Az állam elõírhatja egy 
államnyelv használatát a nemzetépítés során,57 de ettõl függetlenül 
a kultúra alkotóelemeinek alapvetõ hordozói emberek kisebb cso-
portjai, rendszerint valóságos, azaz személyes ismeretségen – vagy 
legalábbis ennek lehetõségén – alapuló közösségek. És ez így van, 
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akár pusztán viselkedésmintáknak látjuk a kultúrát, akár normatív 
parancsoknak, akár az individuum identitásalkotó, a másiktól elvá-
lasztó képzetei összességének. A legtöbb állam sok-sok kultúrát fog 
egybe, akár indonéziára, indiára, a latin-amerikai államokra vagy a 
törzsileg tagolt afrikai államokra gondolunk, de a kulturálisan egysé-
ges (nemzet-) állam képzete még az Európai Unió tagjai közül is csak 
nagyon kevésre illene rá, s ha közelebbrõl megnéznénk a jelölteket 
(dánia? olaszország?), sorra kihullanának a listán, kiderülne etnikai, 
vallási vagy egyéb megosztottságuk, hogy a birodalmakból zsugo-
rodott vagy levált soknemzetiségû országokat szóba se hozzam.58

Nem kétséges tehát, hogy a kultúrák fennmaradásához nem el-
engedhetetlen az állami védelem, s fennmaradásuknak nem akadá-
lya az, ha egy államon belül, más kultúrák mellett vagy azokkal ke-
veredve léteznek.

1.2.2.3.2. Fennmaradhat-e a kultúra, ha a csoport nem zárt?
Az egy állam – több kultúra képlet jellemzõként és természetes-
ként elfogadásából, azaz az etnikailag-kulturálisan homogén álla-
mok szükségességének (és lehetõségének) a tagadásából még nem 
következik, hogy ne lenne igaza Walzernak a relatív zártság köve-
telményében. A tibeti kultúra tovább élhet, még ha Kína elfoglalja 
is Tibetet, de megállhat-e a kínaiak betelepülésével szemben? A vá-
lasz igenlõ. Elég, ha a Magyarországgal szomszédos szlovákia vagy 
Ukrajna példáját vesszük: a szlovák és az ukrán kultúra fennmaradt, 
annak ellenére, hogy e kultúra földrajzi területét nagymérvû beván-
dorlásnak nyitották meg. Ugyanakkor botorság vallani, hogy a más 
kultúrák által körbevettek saját kultúrája változatlan marad, még ha 
extrém esetek ennek a lehetõségét is felvillantják.59

A kultúra zárt csoporton belüli fennmaradásának a kérdése va-
lójában csak akkor megválaszolható, ha eldöntjük, mikor azonos 
egy kultúra önmagával, mikor tekintjük „fennmaradtnak”, és mikor 
„felismerhetetlenül megváltoztatottnak”, azaz tovább kell lépnünk 
a c) kérdéshez.
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1.2.2.3.3. Érték-e a változatlan kultúra?
A kultúra maga a változás, az a fajta zárt szokásrend és életvitel, amit 
az antropológusok a világtól elzárt törzsek, etnikai csoportok meg-
figyelése kapcsán leírnak, nem vetíthetõ a modern és modernitás 
utáni nemzetekre és társadalmakra. Az etnikai kultúra esszencialista 
felfogása tarthatatlan, bármilyen népszerû is a világ egynémely öve-
zeteiben, beleértve a Kárpát-medencét. Mihelyst indiára, indonézi-
ára – vagy akár Kínára! – terelõdik a szó, a két amerikai kontinensrõl 
nem is beszélve, a nyelv, a nemzet és a történelem egysége, a közös 
nevezõ, a közös szimbólumok és jelentések értelmezhetetlenné vál-
nak egy nagyon felszíni, fõleg az állam által teremtett réteg alatt.

A kultúra változatlansága nem önérték, sõt. gondoljunk csak 
bele abba, amit maga Walzer is felvet,60 amikor az 1920-as évek 
restriktív amerikai bevándorláspolitikáját felidézi, hogy a megvé-
dendõ kultúra talán egy mai szemmel nemkívánatos rendet állandó-
sítana. Akkor a bevándorlás korlátozását arra hivatkozva követelték, 
hogy csak így védhetõ meg az UsA fehér és protestáns kultúrája. 
Ma már kevésbé gondoljuk, hogy katolikus ír bevándorlók nemze-
ti veszedelmet jelentenének, sõt az is elgondolhatóvá vált, hogy az 
elnök elõbb katolikus (john f. Kennedy), majd színes bõrû (Barack 
obama) legyen.

A kultúra – az elzárt szigetországokat kivéve – egyre gyorsabb 
ütemben változik, a bevándorlástól függetlenül (is). Magyarország 
a bevándorlást lényegében kiiktatta az 1950-es és az 1980-as évek 
között (és a bevándorlás ma is elenyészõ mértékû, a bevándoroltak 
Magyarország lakosságának 1,5%-át sem teszik ki, nagy részük ma-
gyar hátterû), mégis, a Magyarországon élõ kultúra, a társadalom 
szokásrendje, hiedelmei, rítusai és az ezekre vonatkozó képzetek 
drámaian megváltoztak. Nem kérdés, hogy mûvelt elõdeink – ha 
látnák, miképp élünk – megbotránkoznának szabadosságunkon, 
bárdolatlanságunkon, mûveletlenségünkön. Mégis, balgaság lenne 
azt óhajtani, bár maradtunk volna meg a feudalizmus felettébb arti-
kulált rituáléinál és a paraszti (és részben a városi) kultúra – felõlünk 
nézve – barbár szokásainál.61
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Érdemes egy pillantást vetni azoknak a nyugat-európai államok-
nak a helyzetére, amelyek kitalálták, hogy a hosszú távú bevándorlás 
és/vagy a honosítás elõfeltételéül szabják egy teszt, az ún. integráci-
ós vizsga letételét.62 Kezdjük a groningeni professzor, dimitry Ko-
chenov beszámolójával arról, milyen kérdésekre kellett válaszolnia 
a holland honosításkor, azt követõen, hogy már évek óta a gronin-
geni egyetemen tanított:

„it included questions such as ‘your neighbour died. What should 
you do?’ with the following suggested answers: ‘1. Nothing; 2. i 
send a condolences card; 3. i go help the widow.’ As any specialist 
in dutch culture knows, only one of these answers is correct. consi-
der another example: ‘Mrs. de jong says “i will go and eat now”’ (ik 
ga nu eten). suggested reactions: ‘1. you are invited to join Mrs. de 
jong; 2. Mrs. de jong does not feel like speaking with you any more 
and wishes to go home; 3. Mrs. de jong will probably invite you to 
eat with her later.’”63

Konklúziója félreérthetetlen: a liberális demokráciák elvesztették 
azt a lehetõséget, hogy nemzetként találják ki magukat, bármely 
érdemi, lényegi módon, a migráció, a kettõs állampolgárság, az 
emberi jogok egyetemessége lehetetlenné teszi, hogy az államok 
(kényszerítõen) formálják a nemzetet, a nemzeti kultúrát.

„states effectively lost any legal possibility to imagine themselves as 
rooted in homogeneous monocultural societies, unable to ask of their 
own nationals and of the growing numbers of new-comers anything 
more than mere respect for the liberal ideology…”

A kultúra védendõségérõl vallottakat összefoglalva idézem Badert, 
akinek a nézeteit osztom:

„cultural continuity is perfectly compatible with cultural pluralism 
and cultural stability includes cultural change. The core issue is not 
the preservation of an existing culture or an existing ‘plurality of 
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nomoi,’ but the rate of cultural change or, more precisely, the avoid-
ance of externally enforced, excessive cultural disruption.” (Kiemelés 
– N.B.)”64

Nincs tehát igaza Walzernek, amikor úgy véli, hogy a kultúrák el-
különültsége és fennmaradása a zártságtól függ, hiszen zártságban 
élõ társadalmak is változnak, és a vándorlást lehetõvé tevõ térsé-
gekben is fennmaradnak kulturális különbségek, továbbá távolról 
sem kézenfekvõ, hogy a kultúra változása annak romlásával egyen-
értékû, hogy a kultúra alakulása (akár a migráció hatására, akár más 
okból) értékvesztés. Elismerem azonban, hogy Bader joggal említi 
a változás ütemét mint lehetséges korlát forrását, illetve hívja fel a 
figyelmet arra, hogy egy kultúra erõszakos elnyomása nem össze-
egyeztethetõ a liberális állam doktrínájával.

1.2.2.4. gAzdAsági ÉrvEK: A fogAdó És A Küldõ  

országrA gyAKorolT HATás. A szEgÉNysÉg ENyHíTÉsE  

MiNT ErKölcsi KöTElEssÉg

A szabad vándorlással szembeállított kommunitárius érvek gyakran 
gazdasági természetûek. Ha megengedjük (de csak akkor!), hogy az 
állam privilegizálhatja saját állampolgárait (állandó lakosait) a ha-
táron kívül élõkkel szemben, akkor (de csak akkor) lehet érvelni 
amellett, hogy a határok zártságára, a bevándorlás ellenõrzöttségé-
re szükség van a munkapiaci folyamatok ellenõrzése, a már adott 
munkabérek és jövedelmek megvédése céljából.

Az állam gazdasági szerepének értékelése nem fér e könyv kere-
tei közé, tehát itt nem gondolható végig, hogy melyek is az állam 
minimális kötelezettségei a munkaerõ- és szolgáltatási piac szerep-
lõivel szemben, de azt megállapíthatjuk, hogy még a liberális álla-
mok között is hatalmas különbségek vannak az állam szerepének 
megrajzolásában.65 Annyit azonban rögzíthetünk, hogy a tõke és 
a munka találkozásának a feltételei, más szavakkal: a munkabérek, 
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a munkavégzés körülményei, a sérülékeny csoportok (várandós 
nõk, fiatalkorúak, fogyatékkal élõk, hátrányosan megkülönbözte-
tett kisebbségek) védelmének mértéke, a szociális juttatások stb. 
többszereplõs játszmák eredõjeképpen adódnak, amelyben a szak-
szervezetek és egyéb érdekvédelmi vagy minõségbiztosítási, szak-
mai szervezetek éppoly fontosak és hatékonyak lehetnek, mint az 
állam. Azt, hogy egy külföldi orvos praktizáljon egy adott ország-
ban (vagy bármely más képzettség birtokosa hivatását gyakorolja), 
ezerféle módon meg lehet akadályozni, nem csak bevándorlásának 
megtiltásával.

Mindez azonban elméleti felvetés. A gyakorlati kérdés az, ront-e 
a privilegizáltságra jogosultnak tekintett hazai munkavállaló/vállal-
kozó/lakosság helyzetén, ha külföldrõl bevándorlók érkeznek.

A gyakorlati kérdés persze rögtön elméletivé válik, mivel elõre 
látható, hogy a bevándorlás a társadalom különbözõ szegmenseit 
ellentétes elõjelû módon érinti. A munkaerejét a helyben szokásos-
nál olcsóbban áruba bocsátó munkás öröm a vállalkozónak (hely-
zetén javít, s ha a vállalkozó nem teszi zsebre az így adódó több-
letnyereséget, hanem áruját/szolgáltatását olcsóbban kínálja, akkor 
vásárlóién is), de ront azén, aki így maga is kénytelen elviselni mun-
kabérének csökkenését vagy esetleg állásának elvesztését. A köz-
gazdasági szakirodalom megosztott a munkabérek hatásait illetõen, 
mert azok számos elõfeltételtõl függenek. számít a tõkeellátottság 
és annak rugalmassága, a bevándorló és a helyi munkás helyette-
síthetõsége, a bevándorló fogyasztói magatartása, s különösen szá-
mít az idõdimenzió.66 ráadásul a munkabérek esetleges csökkenése 
távolról sem jelenti a gdP csökkenését, hiszen a termelékenység 
növekedése az utóbbival jár. Nem kétséges például, hogy a 2004. 
évi EU-bõvítés nyomán megindult munkaerõ-vándorlás a fogadó 
országok gdP-jét növelte.67

A határok nélküli migrációval foglalkozó áttekintõ tanulmánykö-
tetben Nigel Harris és Mehmet Ugur is foglalkozott a szabad ván-
dorlás gazdasági következményeivel.68 Harris korábbi kutatásokra is 
támaszkodva kijelenti, hogy a szabad vándorlás a világtermelés nö-
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vekedését eredményezné, mégpedig 50–200%-os mértékben, a mo-
dell elõfeltételezéseitõl függõen.69 Ha csak a fejlett világ országainak 
szolgáltatási iparába vándorolna a jelenlegi munkaerõ 3%-át kitevõ 
bevándorló, az is másfélszer akkora hasznot (156 milliárd Usd-t) 
hozna, mint a dohai kereskedelmi tárgyalások eredményes lezárásá-
tól várt nyereség. Arra is rámutat – megint csak számos tanulmány 
eredményeit összefoglalva –, hogy a bevándorlók az UsA-ban pél-
dául nem nyomták le a béreket (vagy ha igen, csak rövid ideig, és 
elsõsorban a korábbi bevándorlókét), mert vagy oda mennek, ahol 
épp nõnek a bérek, mert munkaerõhiány van, vagy olyan munkákat 
vállalnak el, amit a helyiek nem.70 A világbank 2011-ben közzé-
tett jelentése alátámasztja ezt, hangsúlyozva, hogy hosszú távon az 
1990 és 2000 közötti bevándorlás az oEcd-országokba a helyiek 
átlagbérét növelte.71 Harris végül is arra a következtetésre jut (Eu-
rópa egyre növekvõ munkaerõigényének a bemutatása után), hogy 
a legjobb megoldás az, ha a fejlett országok integrálódnak egy világ-
méretû munkaerõpiacba, amely szabad vándorlást és nyitott határo-
kat feltételez. A munkaadók a szabad világpiacon toborozhatnának, 
a kormányoknak csak annyi lenne a feladatuk, hogy – legalább a 
kezdeti idõben – elõírják: vándormunkásokat egy egységesített fel-
tételeket tartalmazó szerzõdés szerint lehet alkalmazni, ami védené 
a hazai munkavállalók érdekeit, például a méltánytalanul alacsony 
bérek melletti foglalkoztatástól.72 járulékos elõny lenne, hogy el-
tûnne az illegális migráció (és megtakarítható lenne az ellene foly-
tatott harcra fordított hatalmas összeg), valamint a menekültek is 
garantáltan oltalomra lelnének, s ha õk is dolgozhatnának, a támo-
gatásukra fordítandó költségvetési összegek is az államkasszában 
maradnának.

Ugur mintha ezt a gondolatot folytatná, mikor azt hangsúlyozza, 
hogy a szabad mozgás melletti döntés „policy choice”, azaz straté-
giai (érték) választás, ami nem etikai kötelesség, hanem akkor szük-
séges, ha a társadalmi jólétet növeli. Márpedig növeli, állapítja meg, 
mégpedig három módon: csökkenti a migránsok kizárásának direkt 
költségeit (határõrizet, nemzeti ellenõrzések, kiutasítás); csökken-
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ti a migránsok kívültartásából eredõ indirekt költségeket, amilyen 
például a csökkenõ verseny ára, vagy az a társadalmi költség, hogy 
nincs motiváció a képességfejlesztésre és innovációra. A harmadik 
mód, amiképp a szabad mozgás a társadalmi jólétet növeli, abban 
áll, hogy stabilizálja és kiszámíthatóvá teszi a migrációt, felszámolva 
az illegális vándorlást, és lehetõvé téve a körkörös migrációt, azaz 
azt, hogy a migráns egy idõre hazatérjen, majd esetleg újra vissza-
jöjjön a célországba.73 Ezt követõen figyelmét az empirikus anyag-
nak szenteli, áttekintve a migrációnak a gdP-re, a munkaerõpiacra 
és a költségvetésre kifejtett hatását. A gdP kapcsán arra a követ-
keztetésre jut, hogy az minden valószínûség szerint növekedne, 
ha csak kismértékben is, ezért arra hivatkozva nem lehet a szabad 
mozgást ellenezni.74 A munkaerõpiacra lehet negatív hatása a be-
vándorlásnak, de csak a kevéssé képzettek körében, s ez a hatás is 
sokkal kisebb mértékben sújtja az alulképzetteket, mint a szaktudást 
igénylõ technológiai fejlõdés. számos országra (Ausztrália, Német-
ország, svájc) vonatkozó felmérések kifejezetten azt találták, hogy 
a helyiek átlagbére nõ, miközben a munkanélküliség veszélye nem 
erõsödik, vagy csak elhanyagolható mértékben (0–0,2%).75 végül 
az is világos az empirikus vizsgálatokból, hogy az átlagos (tizenegy 
és negyvennyolc éves kora között érkezõ) migráns nettó befizetõ a 
költségvetésbe. Német kutatási eredmények szerint 50 000 euróval 
gyarapítja azt élete során, azaz ekkora a befizetései és a társadalmi 
szolgáltatások és támogatások formájában megkapott kivételei kö-
zötti különbség az állami költségvetés javára.76

A gazdasági érvek áttekintése nem érhet véget egy rövid utalás 
nélkül arra, hogy a migráció a javak világméretû elosztásának az 
eszköze. Az egyetemes liberális nézõpont szerint két kiindulópont 
van:

–  erkölcsileg az a helyes, ha mindenki azonos vagy hasonló élet-
esélyekkel rendelkezik,

–  a „mindenki” egyetemesen és nem nemzeti keretek között ér-
tendõ, azaz minden egyes emberre vonatkozóan.
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Tekintettel arra, hogy a születés helye mint morálisan közöm-
bös tényezõ szélsõségesen különbözõ életesélyekkel ajándékozza/
veri meg az újszülötteket, morális parancs a korrekció. Ez állhat(na) 
abban, hogy a kedvezõbb adottságú, gazdagabb országok érdemben 
segélyezik a szegényebbeket, hogy felzárkóztassák azokat,77 vagy 
abban, hogy a szegényebb országok lakosai áttelepülnek a gazda-
gabb országokba, ezáltal részesedve azok gdP-jébõl (és növelve 
azt). A politikai filozófusok triviálisnak tekintik, hogy ennek így 
kell(ene) történnie, azazhogy a gazdagabb államok felelõsséggel 
tartoznak a szegényebb államokba születettekért, a kérdés inkább 
csak az, mennyivel a teljes egyenlõség létrehozatala elõtt állnak 
meg. goodin világosan fogalmazott:

„ideally they [the rich countries] should provide the poor with subs-
tantial sums of foreign aid; failing that, as a moral minimum they 
must alternatively be willing to admit substantial numbers of immig-
rants from the poorest countries.”78

Bader rávilágít arra, hogy az államok kötelezettségét a világsze-
génység enyhítésére – és így a bebocsátás indokolására – két módon 
lehet megalapozni.79 Az egyik a szegénység csökkentésének osztó 
igazságossági követelményébõl indul ki, a másik az egyenlõtlensé-
gek csökkentésének a követelményébõl (függetlenül a szegénység 
mértékétõl, de nem függetlenül annak okától). Az elsõ gondolatme-
net szerint, ha egymilliárd ember él a szegénységi küszöb alatt, és 
vannak, akik ezen segíthetnek – anélkül, hogy ezzel valódi (hõsies) 
áldozatot hoznának –, akkor ez a segítségnyújtás nem önkéntes jó-
tékonykodás, hanem morális kötelezettség.80 A második megköze-
lítés bonyolultabb, mert az egyenlõtlenségeket okozó tényezõket 
hibáztatja, a szegénységet nem egyszerûen tényként kezeli, amin 
változtatni kell (függetlenül attól, mi okozta), hanem bizonyos álla-
mok magatartása következményeként. Az egyenlõtlenségek forrása 
az, hogy az államok kirekesztik az állampolgársághoz hozzáférésbõl 
és az erõforrásaik használatából a többi államot és a külföldieket 
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(nem is beszélve a korábbi, például gyarmati kizsákmányolásról). Az 
egyenlõtlenségek csökkentésének kívánalma mellett három – pár-
huzamosan használható – érv kínálkozik: a világrendszer egységes, 
mindannyian egy globális gazdasági, pénzügyi és környezeti rend-
szerhez tartozunk, ha a közös intézményeink ilyen nagy egyenlõt-
lenségeket kreálnak, akkor azokat korrigálnunk kell. Ezen túlme-
nõen: az erõforrások megoszlása az államok között szélsõségesen 
egyenlõtlen, ami igazságtalan, ezért a gazdagabbak erkölcsi köteles-
sége az egyenlõtlenség enyhítése. A harmadik érv pedig az egyen-
lõtlenségek létét a történelmi csalásokkal, a gyarmatosítással és az 
imperializmussal kapcsolja össze, amelyekért kárpótlás jár.81

Az egyenlõtlenség csökkentésének eszközei lehetnének ugyan a 
direkt transzferek és a helyi szegénységet enyhítõ beavatkozások, 
de amíg ezek érdemi változást nem okoznak, nem indokolható mo-
rálisan a szegénység elõl menekülõk kirekesztése.

1.3. Út a szabad vándorláshoz – az átmenet, a fokozatosság,  
a szabályozottság, a visszacsatoló körök

A szabad vándorlás jogának elismerése nem maholnap fog bekö-
vetkezni. lehetõségét és indokoltságát a fentiek – remélem – bi-
zonyították. Akkor már csak az a kérdés marad, miképp juthatunk 
el a határok nyitottá válásáig. Ugur öt elvet javasol az átmenetet 
könnyítendõ.82

Az elsõ az állam szerepének megváltozott felfogását kívánja 
meg. A mai kapuõrszerep, amit a hatalmi realisták követelnek, csak 
frusztrációhoz vezet, mert a középkori kizárás eszméje ismétlõdõen 
elbukik, ami arra vezet, hogy még magasabb falak emelését követe-
lik a társadalom kicsiny, de hangadó csoportjai. Ehelyett az állam-
nak olyan szerepet kellene betöltenie, mint az áruk, a szolgáltatások 
vagy a tõke mozgásának szabályozásánál: nem tilthatja meg ezeket, 
de a társadalmi jólét érdekében mederbe terelheti, korlátokat, ki-
vételeket szabhat.
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A második elv a nemzetközi együttmûködés, a multilateralizmus 
elve. Az egyoldalú megoldások nem mûködõképesek, a migráció ál-
lamonkénti kontrollja kudarcot vall. Ehelyett a migráció sokoldalú 
nemzetközi együttmûködés formáját öltõ kormányzására van szük-
ség. Mind a bilateralizmus, mind a regionalizmus veszélyeket rejt, 
a transzparencia hiányát és a regionális erõfölényben levõk mér-
téktelen érdekérvényesítését (valamint a régión kívüli, származási 
országok némaságra kárhoztatását). A világméretû együttmûködés 
ezeket a veszélyeket kiküszöbölné.

A harmadik elv azt kívánja meg, hogy a migránsok államai, illetve 
a migránsok és az állampolgárok között ne tegyenek hátrányos kü-
lönbséget. A diszkriminációtilalom Ugur szerint az államok között 
a legnagyobb kedvezményes elbánást teszi szükségessé, az államon 
belül pedig a honos és a migráns egyenlõ módon kezelését, a nem-
zeti bánásmódot.

Ugur negyedik lépésként (bár idõrendrõl nincs szó) egy multila-
terális egyetemes migrációs szervezet létrehozatalát szorgalmazza, 
mivel az UNHcr mandátuma túl speciális, a WTo és a gATs 
rezsim pedig nem kellõen átlátható.

Az átmenet ötödik elvi lépése egy olyan visszafogadási egyez-
mény megfogalmazásából állna, amelyhez mindazon államoknak 
csatlakoznia kell, amelyek az egyetemes migrációs szervezet tagjává 
kívánnak válni, garantálva ezzel, hogy a mozgás szabadságával visz-
szaélõk saját országukba visszaküldhetõk.

Ugur javaslatai realisták, a legtöbb vonakodást a teljes diszkrimi-
nációtilalom és az egyetemes nemzetközi szervezet gondolatai vált-
hatják ki. Mielõtt nagyon szkeptikussá válnánk, hadd emlékeztessek 
az ENsz-fõtitkár 2010. évi „international migration and develop-
ment” címû jelentésére,83 amely megemlékezik arról, hogy a global 
forum on Migration and development (gfMd) olyan önkéntes 
kormányközi konzultációs folyamat, amelyet a 2006. évi „High-le-
vel dialogue on international Migration and development” ered-
ményeképp hoztak létre, tevékenységében több mint 160 állam vesz 
részt, és amelynek célja:
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„to address the multidimensional aspects, opportunities and chal-
lenges related to international migration and its interlinkages with 
development, to bring together government expertise from all re-
gions, to enhance dialogue, cooperation and partnership and to fos-
ter practical and action-oriented outcomes at the national, regional 
and global levels.”84

A gfMd nem nemzetközi szervezet, de már tartott négy nagy éves 
konferenciát (2007–2010), és tevékenysége egyre szerteágazóbb,85 
amit az is mutat, hogy a 2011. évi elnök (svájc) már nem egyet-
len nagy éves találkozót szervez, hanem számosat, ami szinte egy 
nemzetközi szervezetre jellemzõ folyamatos jelenlétet, szervezõi 
aktivitást kíván. Érdemes figyelemmel lenni arra is, hogy a gfMd 
hátterében munkálkodik az ún. global Migration group,86 amely 
16, a nemzetközi migrációban érdekelt nemzetközi szervezet kong-
lomerátuma.

A gfMd-nek és a global Migration groupba tömörült szer-
vezetek többségének a tevékenysége távolról sem a migráció elleni 
harcról szól, hanem a migráció elõnyeirõl, és arról, miképp lehet 
a migrációt a fejlõdés szolgálatába állítani, mind a küldõ, mind a 
fogadó oldalon. Ez a tevékenység mutatja, hogy Ugur elvei közül 
az állam változó szerepfelfogásának (kapuõrbõl regulátor), a multi-
laterális szabályozásnak és a diszkriminációtilalomnak is van esélye 
a megvalósulásra, vagy legalábbis nem eleve elvetett eszmék. va-
lószínûleg a formális kormányközi szervezet létrehozatalára és egy 
egyetemes visszafogadási egyezményre várni kell.87

Továbbgondolva a szabad migrációhoz vezetõ utat, azt érdemes 
hangsúlyozni, hogy nincs akadálya a több értelemben vett fokoza-
tosságnak. Egyfelõl földrajzi, másfelõl a migráció típusa szerinti 
lépcsõzetesség is számításba jön.

valójában a munkáért vándorlás és letelepedés, valamint az ön-
álló vállalkozás végett való bevándorlás szabadsága egyáltalán nem 
az EU sajátsága. Megengedi azt több afrikai és latin-amerikai tö-
mörülés is.88 A nyitott határokhoz vezetõ úton egyre több régió 

NagyB_Menekultjog.indd   54 2012.09.12.   9:01:22



NyiToTT HATároK

55

juthatna el a munkáért vándorlás és a gATs 4. módozata szerinti 
szolgáltatásnyújtás szabadságához, nyithatná meg oktatási rendsze-
rét egymás állampolgárai elõtt, és így tovább. Mint az elõzõ mon-
dat jelzi, a fokozatosság második aspektusa a migráns minõségére 
vallana. Kezdetben nyilván a saját maguk ellátásáról gondoskodók, 
a célország gdP-jéhez kétségkívül hozzájárulók jönnének szóba, 
majd az annak szolgáltatásait – akár nyugdíjas letelepedettként, di-
ákként, vagy egyszerûen jómódú külföldiként – igénybe vevõk, míg 
a letelepedés szabadságának elérhetõvé tétele a további kategóriák 
számára lehetne az utolsó lépés (amit még az EU sem lépett meg).

ismétlem: az elmélet nem kívánja meg a közrendre, közbizton-
ságra veszélyes személyek bevándorlásának az engedélyezését (vagy 
maradásának eltûrését), nem veszi el az állam végsõ jogát arra, hogy 
a személyükben konkrét, jövõbeni veszélyeket jelentõ egyéneket a 
területérõl kizárja. Annak sincs akadálya, hogy a tartózkodás (mun-
kavállalás, vállalkozás) joga ne járjon automatikusan a társadalmi 
szolgáltatások nem hozzájárulás alapú igénybevételének a jogával. 
Más szavakkal, a szociális ellátórendszerekbõl a migránsok egy ré-
sze kizárható, ha ezek az ellátások az egyén korábbi befizetésein 
vagy az országos vagy helyi politikai közösségben viselt tagságán 
alapulnak, és a migráns nem rendelkezik a minõsítõ feltételekkel.

A szabad vándorlás egyébként visszacsatoló rendszerként mû-
ködne. Ha a vándorok a célterületen már nem találnának azokra a 
húzótényezõkre, amelyek õket odavonzották (magasabb jövedelem, 
nagyobb létbiztonság, kisebb laksûrûség vagy bármi, ami vonzerõ), 
akár azért, mert éppen a korábbiak érkezése felszámolta azokat, 
akkor a késõbbi (potenciális) vándorok nem fognak útnak indulni, 
vagy más célpontot keresnek.89
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