
Egy évezred perspektívájában szemlélve Er-
dély területe vándormozgalmi szempontból így
írható le: honfoglalás és portyázások, betelepü-
lések és betelepítések, deportálások, kilátástalan
menekülések, politikai és gazdasági indíttatású
elvándorlás… Az árnyaló felsorolás folytatható.
Ám az utolsó évszázad mindenképpen kiemel-
kedõ, sõt rendkívül mozgalmas, ugyanakkor
számos vonatkozásban drámai periódusa ennek
a nagyobb ezeréves történeti ívnek.

Az utóbbi, valamivel több mint száz évben,
elvben – és felvállaltan – nagy vonalakban négy
jelentõsebb periódus, migrációs rezsim különít-
hetõ el: 

a) Hozzávetõleg 1880-tól az elsõ világhábo-
rúig tart a felemás térségi modernizációnak be-
tudható átfogó és rendkívüli mértékben össze-
tett migrációs folyamat.

b) A két világháború periódusa, amelyet ván-
dormozgalmi szempontból két tényezõ határoz
meg: a határváltások és a térség nemzeti logika
szerint történõ átszervezési kísérletei, illetve a
több közösséget is érintõ kényszermigráció.

c) A létezõ szocializmus periódusában lezaj-
lott politikai migráció és etnikai kiválási folya-
matok, mindenekelõtt a zsidók és a németek el-
vándorlása.

d) A posztkommunista periódusban bekö-
vetkezõ – a térségnek a globális gazdasági rend-
szerhez történõ visszacsatolását követõ – migrá-
ciós áramlások.
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Az államhatárok 
változása, a létezõ 
szocialista rendszer 
kiépülésének, majd 
krízisének 
a körülményei között
bekövetkezett etnikai
jellegû nyomás és
késztetés [...] 
450–480 ezer magyar
elvándorlását idézte elõ.

HORVÁTH ISTVÁN

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETÉPÍTÉSI
TÖREKVÉSEK SZORÍTÁSÁBAN
Az erdélyi magyar tömeges elvándorlás évszázada



Modernizáció és migráció

A 19. század utolsó évtizedeiben demográfiai és gazdasági modernizáció
szempontjából az erdélyi térségben felemás állapotok uralkodtak. A 19. század
során Nyugat-Európában a demográfiai modernizáció jelei mutatkoznak, vagyis
fokozatosan, de jelentõsen csökken a születések száma, valamint – az átlagélet-
kor növekedésének betudhatóan – a halandóság is.  1910-ig Erdély kétharmad
részében még nem indul meg a termékenység-csökkenés (Ájus 2010. 136.), va-
gyis a népesség erõteljes növekedése volt a jellemzõ. Másrészt a modern infrast-
ruktúra kiépítése, az iparosítás, valamint az urbanizáció szempontjából – a Bán-
ságot és Dél-Erdélyt kivéve – a térség nagy része nemcsak Európa vagy Ausztria,
hanem Magyarország viszonylatában is inkább elmaradottnak, perifériának szá-
mított. Vagyis a népességnövekedés üteme messze meghaladta a gazdasági fejlõ-
dés dinamikáját. A képlet a következõ volt: korlátozott földhozzáférés, mérsékelt
ipari fejlõdés, zömében földmûvelésbõl élõ, ám növekvõ népesség. Ez a sajátos
konfiguráció egész Erdély – de kiemelkedõen Székelyföld – szintjén jelentõs
agrárnépfelesleget eredményezett (Venczel 1988). 

Habár a kereskedelem globalizációjának a folyamata már pár százada folyt,
egyes gazdaságtörténészek az 1870–1913 közötti periódust az elsõ igazi átfogó
globalizációs hullámként értelmezik (Hirst, Thompson és Bromley 2015. 2–3.).
Ez térségünk viszonylatában azt jelentette, hogy a termelés technológiai szintje
és hatékonysága, a behozatalból származó áruforgalom meghatározóan kiterjed
a gazdasági dinamikára. A helyi gazdaságok, a helyi piacok, beleértve a munka-
erõpiacot, fokozottan integrálódnak, és megmérettetnek egy egyre hatásosabban
átfogó és egyre inkább mélyebbre ható globális gazdasági struktúrában. Így Ke-
let-Közép-Európa periferikus helyzete az új integrált nemzetközi struktúrában is
periferikus marad (Berend 2013. 30–39.). A terebélyesedõ és mélyülõ nemzetkö-
zi kapcsolódás kontextusában nemcsak a kereskedelem, a nemzetközi áruforga-
lom volumene nõ meg drámaian, hanem a munkaerõ mozgástere is. A 19. szá-
zad utolsó évtizedeiben a térség bekapcsolódik a nemzetközi népességáramlá-
sokba, ami az erdélyi „népfelesleg” meghatározóan két irányba történõ elván-
dorlását eredményezi: Amerika és Románia (az Ókirályság). 

A vázolt gazdasági konjunktúrában, a 19. század utolsó évtizedeiben jelentõ-
sen megnövekszik az Egyesült Államok munkaerõigénye. Az addig dominánsan
Nyugat-Európából érkezõ migránsok mellett megnõ a Kelet-Európából beván-
dorlók aránya. Amíg 1880-ban az Osztrák–Magyar Monarchiából és az Oroszor-
szágból származó migránsok összesen 150 000 személyt tettek ki, 1890-re a csak
a Monarchiából származók száma 593 000 volt, 1910-re már meghaladta a két-
milliót (Bade 2003. 93.). 1846–1924 között (az 1900-as népességet véve figye-
lembe) a Monarchia lakosságának hozzávetõleg tíz százaléka távozott a tengeren
túlra (Massey 1988. 386.). Az akkori Magyarország területérõl, a visszatelepedõ-
ket leszámítva, 1,2–1,3 millió kivándorlót regisztráltak. 

Ám ebben a periódusban Erdély egyik sajátossága nemcsak az volt, hogy más
országrészek viszonylatában kisebb mértékben vett részt az Amerika irányába
történõ migrációban, hanem az is, hogy meghatározó kibocsátó térségként jelen-
tõs szerepet játszott a korabeli romániai bevándorlásban is. Ez egyáltalán nem
meglepõ, hiszen a 19. század utolsó évtizedeiben beinduló gazdaságfejlõdés je-
lentõs számú bevándorlót vonzott az Ókirályságba. Egyrészt az akkori Románia
mezõgazdasági termelése 3,7-szeresére növekedett, ami mindenekelõtt a termõ-4
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földek – és nem a termelékenység – növekedésének tudható be, tehát továbbra
is egy nagyon munkaerõ-igényes ágazat maradt (Murgescu 2010. 120, 33.), és a
határszélekrõl vonzotta az idénymunkásokat. Másrészt a kézmûvesipar is jelen-
tõs növekedésnek indult, és a szakképzett munkaerõt az akkori román gazdaság
nagyrészt bevándorlásból biztosította. Ilyen feltételek közepette nem meglepõ,
hogy 1860–1914 között az Ókirályság bevándorlási mérlege pozitív volt, a mig-
rációból származó népességnyerésséget 400 000 körülire teszik (Muntele 2003.
35.). A legfõbb kibocsátó térség pedig a Monarchia volt, ezen belül is Erdély, és
nem kis mértékben a határszéli székely vármegyék. 

A 20. század elsõ másfél évtizedében (1899–1914 között) a történelmi Erdély
vármegyeibõl szinte ugyanannyian távoztak Amerika, mint Románia irányába:
111,7 ezer személy Amerikába, illetve 102,2 ezer az Ókirályságba (Bolovan
1999. 150.). Az akkori határszéli megyéket illetõen 1881–1891 között a történel-
mi Erdély vármegyeibõl Romániába távozott 50 513 személybõl 20 097-en tá-
voztak Háromszék, Csík, illetve Udvarhely vármegyébõl (Bolovan 1999. 141.).

Varga E. Árpád becslései szerint az 1869–1919 közötti erdélyi migrációs vesz-
tesség 310–320 ezer körül volt (1998. 131.) ami Erdély 1900-as népességét figye-
lembe véve (4,9 millió), 6-7 százalékos elvándorlási arányt jelentett. Az erdélyi
kivándorlásban, habár nem számottevõ mértékben, de a különbözõ etnikumok
differenciáltan vettek részt: a magyarok (legalábbis az elsõ világháború végéig)
– az össznépességen belüli arányukhoz viszonyítottan – valamivel kisebb mér-
tékben, a németek pedig az össznépességen belüli arányukon felül. A románok
össznépességen belüli arányuknak megfelelõen képviseltették magukat (Varga
1998. 154.). A magyarság szempontjából az ebben a periódusban bekövetkezõ
népességveszteség valahol százezer körüli lehettet.

Tehát az Erdély népesség-alakulására jelentõsen kiható – meghatározóan gaz-
daságilag motivált – tömeges elvándorlás már 1918 elõtt körvonalazódik. Az
okok mindenekelõtt e régióban kialakult, a lassan modernizálódó gazdaság fel-
vevõképességéhez mért népességtöbbletével magyarázhatóak, illetve az erdélyi
térség világgazdasági rendszerben elfoglalt viszonylag periferikus helyével.

Nemzet, állam és terület. 
Népességáramlások a két világháború kontextusában

A 18. századtól kezdõdõen az államok modernizációja mindenekelõtt az álla-
miság legitimitásának új alapokra történõ áthelyezését jelentette. Az eladdig ér-
vényesülõ dinasztikus elvet fokozatosan felváltotta a népszuverenitás elve
(Brubaker 1996; Brubaker 2009). Ennek megfelelõen az államok legitimitásának
alapját nem történelmi/dinasztikus folyamatosság, hanem a népakarat képezi.
Persze a népakaratra történõ hivatkozás gyakorlati vonatkozásaiban nehezen
megragadható rendezõelv. Hisz az, hogy akarati közösség, ahogyan a klasszikus
francia nemzetfilozófia fogalmaz, nem igazán ragadható meg tapasztalati való-
ságként. A klasszikus német romantikus megközelítés valamivel praktikusabban
alkalmazható téziseket fogalmazott meg, ugyanis a nemzetet történelmi-kulturá-
lis formációként tételezte. Ennek megfelelõen adott népességek kulturális (min-
denekelõtt nyelvi) egységét potenciális nemzetre utaló tényezõként kell kezelni.
Tehát a nyelvhatárokat egyfajta in statu nascendi, kialakulásra váró politikai ha-
tárként értelmezi. Az elsõ világháború nyomán összeomlott államhatalmi rend
megfelelõ alkalmat jelentett egy olyan új európai államszerkezet kialakítására,
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amely egyrészt megfelel az általános népszuverenitás elvének, illetve tükrözi
a térségek létezõ etnikai megoszlását.

Természetesen ez messzemenõen nem sikerült. Egyrészt a térség nyelvi adott-
ságai okán. Kelet-Közép-Európa nyelvi heterogenitása általában és a különbözõ
nyelveket beszélõk térbeli megoszlása nagyon összetett képet mutatott, egyértel-
mû elhatárolások alkalmazása teljeséggel lehetetlen lett volna. Ugyanakkor egyér-
telmû az is, hogy valójában az államhatárok kijelölése számos más – a népszuve-
renitás és az etnikai homogenitás következetes alkalmazásától eltérõ – elv szerint
történt. Következésképpen a Nagy Háború után kialakuló új államok és államha-
tárok – habár a minél homogénebb etnokulturális nemzeti térségek megvalósítását
célozták meg – kisebb léptékekben majdnem ugyanolyan heterogén népességgel
bírtak, mint azok a nagy impériumok, amelyekbõl kiváltak. Viszont volt egy nagy
különbség az impérium és az új nemzetállam logikája között. Az imperiális logika
számára politikailag irreleváns az alattvalók etnikai hovatartozása (legfennebb a
vallási hovatartozást firtatja). A nemzetállam viszont nem elégszik meg az alattva-
lók meghunyászkodóan befizetett adóival, hanem polgárainak a kulturális, nyelvi
lényegét „szomjazza” (Gellner 1983. 45–46.). Vagyis a kultúra jelentõs mértékben
elpolitizálódik, hisz a nemzetállam az állampolgárok közösségét nem egyszerûen
azonos törvény elfogadása jegyében, hanem érzelmi azonosulási közösségként ér-
telmezi. Mégpedig olyan jellegû érzelmi azonosulási közösségként, amelynek
mintegy természetesen adott, primordiális elõfeltételeként létezik (Anderson
1991. 143.). Vagyis a hivatalos nyelv használatát, sõt a mélyebb, etnikai jellegû kö-
tõdést a lojalitás egyik meghatározó ismérveként kezeli. Ennek megfelelõen az ál-
lampolgári közösségek etnikai homogenitása, a nemzeti közösség kohéziójának
nemcsak kívánatos, hanem szükséges elõfeltételeként tételezõdik (Rae 2002). 

Ennek a jegyében a 19. századtól kezdõdõen az államok számos irányban tet-
tek olyan lépéseket, amelyek a nemzet homogenitását, homogenizálását céloz-
ták meg: bizonyos kategóriák állampolgársághoz való hozzáférésének a korláto-
zása, kulturális asszimiláció, népességcsere, kitelepítések stb. (McGarry 1998;
McGarry és O’Leary 1993; Rae 2002). Tehát a határok nemzeti alapon történõ át-
rajzolását követõen beindultak azok az állampolitikák, illetve társadalmi szintû
reakciók, állami politikák, amelyek célja az etnikailag homogén nemzetállami
népességek kialakítása volt. Ami mindenképpen egy sajátos, hosszú távon érvé-
nyesülõ, a kisebbségeket potenciálisan migrációra késztetõ tényezõ volt.

Az állami, politikai modernizáció, függetlenség megszerzését vagy terület-
szerzést követõ államépítési folyamatok során, amelyek Kelet-Közép-Európában
az elsõ világháború kontextusában vagy azt követõen zajlottak, mintegy 5,7 mil-
lió személy (nagy részük közvetlen kényszer hatására) mozdult el (Münz 2003.
39.). Az elsõ világháborús események, de mindenekelõtt az impériumváltás
hosszú folyamatának idõszakában – a magyar közigazgatás visszavonulásának,
illetve a román közigazgatás fokozatos térhódításának a kontextusában –
1918–1923 között 197 ezer (zömében magyar) személy hagyta el Erdélyt Ma-
gyarország irányába (Kocsis és Kocsisné 1991. 11.). Ezek zöme 145 000 a fegy-
verszüneti megállapodás (1918 vége) és a békeszerzõdés aláírása (1920) közötti
átmeneti idõszakban. A menekülés, áttelepedés még jelentõs mértékû (évi tízez-
ret meghaladó vagy ahhoz közel álló) 1921–1923 között is, és csak 1924-re csök-
ken számottevõen.

Az impériumváltást követõen az új államkeretekbõl a magyarok elvándorlá-
sa nem szûnt meg, de viszonylag kismértékû, átlagban az évi ezer személyt va-6
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lamivel meghaladó volt. Valószínûsíthetõ, hogy a jelentõs menekült-áradattal
szembesülõ Magyarország befogadókapacitása elérte a felsõ határt. Ám ugyan-
akkor az is megemlítendõ, hogy az elvándorlásra késztetõ más tényezõk az elõ-
zõ periódusok viszonylatában sokkal kisebb mértékben fejtették ki a hatásukat.
Például a világgazdaság alakulását hosszú távon elemzõ gazdaságtörténészek az
1914–1950 közötti idõszakot a deglobalizáció periódusaként tartják számon
(Hirst, Thompson és Bromley 2015. 2–3.), amikor is jelentõs mértékben csökken
a nemzetközi áruforgalom és tõkemozgás, megerõsödik az állami protekcioniz-
mus, és értelemszerûen visszaesik a nemzetközi migráció.

A bécsi döntés kapcsán bekövetkezõ határváltozások – Erdély két részre tör-
ténõ felosztása – újabb, kétirányú menekültfolyamatra adott alkalmat, amely
egyféle magyar–román államközti megállapodás keretében zajló, de elvben ön-
kéntes, a határváltozások által generált menekülthullámot/lakosságcserét ered-
ményezett. Ennek során 160 000 magyar hagyta el Dél-Erdélyt, és telepedett át
a magyar ellenõrzés alatt álló Észak-Erdélybe. Fordított irányba, 218 ezer román
személy mozdult el (Schechtman 1962. 23.). A Dél-Erdélybõl menekülõ magya-
rok többsége – mintegy 106 000 személy – Észak-Erdélyben talált menedéket
(Stark 2001), vagyis, a mostani határokat tekintve nem föltétlenül beszélhetünk
nagyarányú erdélyi magyar népességveszteségrõl. 

Magyar vonatkozásban a második világháború vége két újabb nagy volume-
nû népességáramlásra adott alkalmat. Egyrészt a háború végét követõ katonai
események, valamint az elõrevetített határrendezés eredményezett jelentõs me-
nekülthullámot. A régió stabilizálódása után, az 1949-es magyar népszámlálás
szerint az akkori Magyarország népességébôl 102 721 személy (ebbõl kb. húsz-
ezer bukovinai székely) 1938 márciusa elõtt Románia területén élt (Stark 2001.
34.). Tehát ez tekinthetõ a második világháború végi, katonai események és (is-
mételt) határmódosítás okán bekövetkezett migrációs népességvesztesség alsó
határának.

Ugyanakkor a szovjet megszállás során deportált magyarok száma is jelentõs.
A visszatérõ román hatóságokkal együttmûködve a szovjet katonai hatóságok
mintegy húszezer civilt (többnyire fiatal és felnõtt magyar férfit) deportáltak a
Szovjetunióba, ám az összes erdélyi magyar vagy magyar kötõdésû deportáltak
száma majdnem ötvenezerre tehetõ. Hisz a húszezer civil mellett még volt leg-
alább húszezer magyar hadifogoly, illetve a német származásuk alapján elhur-
coltak egy része (hozzávetõleg tízezer személy) is magyar származású volt
(Murádin 2017. 64–65.). Ezeknek az elhurcoltaknak fele, kétharmada térhetett
vissza (Stark 2017. 27.). Vagyis legalább húszezres – a deportálás során eltûnt –
kényszermigránssal számolhatunk erre a periódusra.

Ugyanebben a periódusban a tágan értelmezett erdélyi térségen belül más ki-
sebbségi etnikumok sorsát, lélekszámának az alakulását is meghatározták a
nemzetépítõ, nemzeti homogenitást megcélzó, ezen logikák mentén indukált
migrációs folyamatok. A 150–160 ezres észak-erdélyi zsidóság zömét, legalább
131 ezernyi személyt 1944 során haláltáborokba deportálták, ahol mintegy há-
romnegyedük elpusztult   (Gidó és Sólyom 2010. 66–67.). A kényszermunka, de-
portálás és a külföldre menekülés következtében az 1941-ben 151 000 fõt szám-
láló észak-erdélyi zsidóság száma 1947-re 44,7 ezerre csökkent (Tibori Szabó
2004). A 100–110 ezres deportált, migrációra kényszerített, többségében elpusz-
tított észak-erdélyi zsidóság zöme a magyar nyelvet nemcsak ismerte, de min-
dennaposan használta is, tehát nagy részük, legalábbis kulturális értelemben
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magyarnak tekinthetõ. Ám kikerülve e népesség identitásának és identifikáció-
jának a kérdését, az erdélyi magyar nyelvi közösség szempontjából a vesztesség
egyértelmû.

Az erdélyi németség, a szászok és a svábok lélekszáma is jelentõsen apadt eb-
ben a periódusban. Habár nem érintette õket az 1940 októberében Németország
és Románia által a németek kitelepítésére aláírt egyezmény, amelynek következ-
tében mintegy hatvanezer dél-bukovinai és dobruzsai német telepedett vissza
(bármit is jelentsen ez) Németországba (Schechtman 1962. 266.), de számos más
kontextusban, többnyire kényszerítõ körülmények között bekövetkezett, jelen-
tõs elvándorlási folyamat jegyezhetõ.

A dél-erdélyi szászok és a bánsági svábok – tehát a Romániához tartozó németség
helyzete – az 1940-es évek elején viszonylag kedvezõ volt. Többek között egy
német–román államközi egyezmény lehetõvé tette, hogy a romániai német nép-
csoporthoz tartozó fiatalok a német hadsereg keretein belül tegyenek eleget kato-
nai kötelezettségeinek. Mintegy 73 ezret soroztak be a Waffen-SS-be. Ezek hely-
zete radikálisan megváltozott 1944. augusztus 23. után, amikor Románia Német-
ország ellen fordult, és megvonta a román állampolgárságot mindazoktól, akik
német katonai vagy paramilitáris keretekben szolgáltak. Így ez a 73 ezer személy
egyszerûen nem térhetett vissza Romániába (Schechtman 1962. 266–67.). A há-
ború végén, a Románián belül megváltozott kollektív státus, a háborús esemé-
nyek okán több német is elmenekült a visszavonuló német csapatokkal, mi több,
rendezett és szervezett kollektív kitelepítésre vonatkozó próbálkozások is történ-
tek. Tény, hogy 1950-ben a nyugati szövetségesek által ellenõrzött német ország-
részben 149 ezer, a Szovjetek által ellenõrizett zónában 57 ezer Romániából szár-
mazó németet számoltak össze (Schechtman 1962. 266–69.). Feltételezve, hogy
beleszámolták az 1940 elején (Dél-Bukovinából és Dobruzsából) kitelepítetteket
is, minimálisan 140 ezer a tág értelemben vett Erdélybõl Németországba kitelepí-
tett, kitelepedett, elmenekült némettel számolhatunk.

Már a háború során kollektív bûnösként kezelt német közösség Románia
szovjet katonai megszállása során további megpróbáltatásokkal nézett szembe.
A szovjet katonai parancsnokság egyoldalú (tehát a román hatalmi beleegyezést
mellõzõ) döntése nyomán 93,5 ezernyi romániai német felnõtt férfi és nõ kitele-
pítését kezdeményezték, amibõl végül 63,3 ezret vittek el a Szovjetunióba,
ahonnan legalább egytizedük nem tért vissza (Schechtman 1962. 269–270.). 

Ezeknek a német népességáramlásoknak van némi magyar vonzata is. Hisz a
bánsági svábok jelentõs része beszélte és használta a magyar nyelvet. Távozásuk
egyértelmûen (és a magyar nyelvhasználat szempontjából hátrányosan) hozzá-
járult a bánsági régió nyelvi rendjének az átalakulásához.

Az elsõ világháború végétõl a második lezárásáig a nemzeti tér átrendezõdése
kapcsán lezajló népességmozgások kontextusában összesítve legalább 310 000 ma-
gyar nemzetiségû személy hagyta el végleg Erdélyt, ugyanakkor eltûnt 110 000 (zö-
mében haláltáborba deportált) zsidó, illetve 150 000 körüli volt az eltávozott szászok
és svábok száma. Vagyis Erdély  1910-es össznépességének majdnem 11 százaléka,
a nem román nemzetiségû népesség 23 százaléka. A magyar nyelvhasználókat te-
kintve ennek a periódusnak a vesztességei a magyar etnikumúak számánál egyértel-
mûen jelentõsebbek, hisz az eltávozott zsidók jelentõs zöme beszélt, sõt domináns
mindennapi kommunikációs nyelvként használta a magyart. Ugyanígy a svábok, ré-
giótól függõen (a Partiumban inkább, a Bánságban is, de kevésbé jellemzõen) ismer-
ték és különbözõ helyzetekben használták a magyar nyelvet.8
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A létezõ szocializmus idõszaka

Migrációs szempontból a kommunista rendszer sajátossága talán az volt, hogy
– legalábbis elvben – megszûntek, illetve mindenképpen visszafogottabban ér-
vényesültek a masszív népességáramlásokat kiváltó okok. A gazdaságszervezést
illetõen a szovjet tömbön belül – 1949-tõl kezdõdõen – egy új regionális gazda-
sági együttmûködési, integrációs struktúra érvényesült, a Kölcsönös Gazdasági
Segítség Tanácsa (rövidítve KGST). Függetlenül attól, hogy mi volt ennek a
transznacionális szervezõdésnek a gazdasági lényege, egy biztos: a legtöbb ke-
let-közép-európai szocialista rendszert leválasztotta arról az átfogó gazdasági
struktúráról, amelyet a globalizáció jelentett (Bideleux 1996). Vagyis a gazdasá-
gi világrendszeren belül sajátos logikával mûködõ elkülönülõ struktúraként ér-
vényesült. Habár az intenzív áruforgalom és a valamelyes mértékû szakosodás
jellemezte ezt a transznacionális integrációt, a munkaerõ kezelése megmaradt
tagországi hatáskörnek, a KGST-rendszeren belül (eltérõen a kapitalista logikára
alapozó globális gazdasági struktúrától) alig fordult elõ a jelentõs volumenû fej-
lõdési aszimmetriák által indukált munkaerõ-migráció. A létezõ szocializmus
elvben teljes foglalkoztatásra alapozott, és ha ki is alakul munkaerõfelesleg, azt
a központi, tervezett újraelosztás logikájában oldották meg, gigantikus beruhá-
zások felé irányítva a többletet.

Ugyanakkor a Keletet a Nyugattól elválasztó Vasfüggönynek egyik fontos
funkciója a létezõ szocializmusnak a kapitalizmus viszonylatában tételezett fel-
sõbbrendûség illúziójának a fenntartása volt. A Nyugat irányú ellenõrizetlen
migrációt ideológiai megfontolásokból nagymértékben korlátozták, fokozottan
ellenõrizték (Mueller 1999. 702.). Eközben a nyugati államok menekültpolitiká-
ja a keleti tömbbõl érkezõ, politikai menedékjogért folyamodók irányában jelen-
tõs mértékben nyitott volt (Appleyard 2001. 11.) A Pax Sovietica, a szovjet kato-
nai és ideológiai ellenõrzés alatt bevezetett és fenntartott regionális stabilitás
egyik eleme az volt, hogy visszafogta a nemzetállami reflexeket, amelyek az ál-
lami kényszer és erõszak eszközeinek (deportálás, erõszakos asszimmilációs tö-
rekvések) a felhasználásával felszámolják a pluralizmust. Tehát jelentõs mérték-
ben korlátozták a kommunista elitek nemzetállami törekvéseit, az olyanokat,
amelyek a két világháború kontextusában jelentõs migrációs áramlásokat, mene-
külthullámokat eredményeztek. Persze ez nem zárta ki a különbözõ kisebbségek
ellenõrzött, általában kétoldalú, államközi megegyezésre alapozó, bizonyos
mértékig önkéntes elvándorlását. 

Tulajdonképpen 1950–1992 között ez utóbbi jellegzetességekkel bíró etnikai
migráció volt a meghatározó kelet–nyugat irányú áramlás. Ebben a periódusban
Fassman becslései szerint 14,6 millió személy mozdult el Keletrõl Nyugatra.
Ezek 75 százaléka a származási országban kisebbséghez tartozó személy volt,
aki többnyire valamilyen elõzetes államközi megegyezés keretén belül emigrált.
Tíz százalék politikai emigráns volt, vagyis olyan, akit a nyugati országok mene-
kültként fogadtak be. Tizenöt százalék pedig a klasszikus „gazdasági” vagy mun-
kamigráció logikájában mozdult el, amelyben nagy a szerepe a volt Jugoszlávia
liberális migrációs politikában (Fassmann és Munz 1994. 525–528.).

A romániai migrációs kép is hasonló. Az állam átfogó és viszonylag hathatós
ellenõrzést gyakorolt a külsõ migrációt illetõen. Ez azonban nem jelenti a kiván-
dorlás teljes leállását, hanem az folytatódik, többnyire a különbözõ kisebbsége-
kért kiálló anyaországokkal (Izrael és a Német Szövetségi Köztársaság) kötött,
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többé-kevésbé hivatalos megegyezések keretein belül, valamelyes mértékben
engedélyezik a családegyesítéseket is, és természetesen jó páran eltávoznak úgy,
hogy politikai menedékjogért folyamodnak különbözõ nyugati államokban. En-
nek következtében ebben a periódusban is viszonylag magas volt az elvándorlás
mértéke. 1948–1989 között a kumulált migrációs szaldó (ez éves bevándorlók
számából levonva a kivándorlókét) 783 578 volt, tehát a kivándorlás minden bi-
zonyossággal meghaladhatta 820 ezret, hisz a Szovjetunióból 1953–1956 között
visszatérõ deportáltakat bevándorlóként jegyezték (Muntele 2003. 36.). 

1. táblázat. Az 1975-1989 között Romániából kivándorló népesség 
fõbb etnikumok szerint

Saját szerkesztés. Adatok forrása a román statisztikai hivatal közleményei (CNS 1993:143)

Habár a kivándorló népesség etnikai/nemzetiségi felosztását illetõen csak
1975-tõl kezdõdõen vannak adataink, amelyek egyértelmûen tükrözik, hogy a
kisebbségi etnikumok majdnem kétharmadát tették ki a román statisztikai hiva-
tal által regisztrált kiáramló népességnek, megalapozottan feltételezhetõ, hogy a
helyzet már 1948-tól kezdõdõen hasonló volt. Ugyanis a zsidó népesség kiván-
dorlása már a második világháború alatt elkezdõdött, és kisebb megszakítások-
kal a létezõ szocializmus periódusa alatt folyamatos volt. 1948–1989 között hoz-
závetõleg 270 000 romániai zsidó távozott csak Izraelbe (Bines 1998. 94.). A né-
metek kivándorlása a hetvenes évek második feléig jelentõsen fluktuált, és csak
1977 után, egy kétoldalú államközi egyezményt követõen stabilizálódott évi
11–13 ezres kvóta formájában. A németek tömeges elvándorlása, tulajdonkép-
pen 1992–1993-ban zárult le, miután a megelõzõ két-három évben, összesítve
80-100 ezres csúcsot regisztráltak csak a romániai statisztikák. A német statisz-
tikákra alapozó összesítések szerint 1950-tõl 1992/93-ig mintegy 430 ezer romá-
niai német telepedett át Németországba (Fassmann és Munz 1994. 532.).

Ezeknek a masszív elvándorlásoknak is számos magyar vonatkozása volt. El-
sõsorban a már említett nyelvi vonatkozások. Ugyanis a történelmi Erdély és a
Partium területén élõ és a második világháborút télélõ zsidóság zöme ismerte és
használta a magyar nyelvet. Ugyanígy mindenekelõtt a partiumi, de részben a
bánsági svábok esetében is jelentõs volt a magyar nyelvet ismerõk, használók
aránya. Ugyanakkor mivel ez a két etnikai jellegû migrációs csatorna mûködött
kiszámíthatóan, nem kizárt, hogy számos vegyes felmenõvel rendelkezõ vagy
vegyes házasságban élõ, magát magyarnak (is) valló személy kapcsolódhatott be
ezekbe az áramlásokba.10
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N % N % N %

Román 23 243 31,11 46 545 36,90 58 787 36,16

Magyar 5296 7,09 8809 6,98 32 248 19,84

Német 36 911 49,41 62 386 49,46 61 818 38,02

Zsidó 7758 10,38 6362 5,04 5575 3,43

Más 1503 2,01 2024 1,60 4151 2,55

Összesen 74 711 126 126 162 579

1975-1979 1980-1985 1985-1989



A magyaroknak az elvándoroló népességen belüli aránya (legalábbis a nyolc-
vanas évek végéig) nem volt kimagasló, a rendelkezésre álló adatok nem árul-
kodnak a magyarokat érintõ kiemelkedõen magas elvándorlásról. Például
1958–1987 között a Magyarországon Romániából származó visszahonosítottak
száma 7520 volt (Tóth 1997. 115.). Viszont a román statisztikai adatok is
1984–1985-tõl kezdõdõen a magyarok elvándorlását illetõen radikális változást
tükröznek. Ebben a két évben már a regisztrált kivándorlók között a magyarok
aránya majdnem 9 százalékra, valamivel az össznépességen belüli részarányuk
fölé emelkedik, majd a nyolcvanas évek második felében az összesen regisztrált
kivándorló népesség növekedésénél gyorsabb ütemben növekedve ível felfele.
Ezzel párhuzamosan egyértelmûen növekszik a román statisztikai hivatal által
valószínûleg nem regisztrált migráció is. Például jelentõsen megnõtt a nyugati
államokban politikai menedékjogért folyamodó román állampolgárok száma, az
1980-ban regisztrált 2864-rõl az 1989-es 14 864-re (UNCHR 2001). És ezek az
adatok nem tartalmazzák a Magyarországra irregulárisan távozók számát, akik
közül sokan a megváltozott bevándorlási szabályoknak betudhatóan már Ma-
gyarország területén rendezhették, legalizálhatták a helyzetüket. Nem túlzás te-
hát, ha az 1985–1989 között Magyarországra távozók számát minimum 50 ezer-
re becsüljük (Horváth 2005). Ám szokványos legális csatornákon (Romániából
beinduló legális kitelepedési folyamat), illetve a nyolcvanas évek végén megnyí-
ló más kevésbé szokványos, reguláris csatornákon (menedékjog például) eltávo-
zó erdélyi magyar migránshullám igazából csak 1992 után csengett le. Összesít-
ve hozzávetõleg 75 ezerre tehetõ azon magyarok száma, akik ebben a hullámban
1988–1992/1993 között Romániából Magyarországra  telepedtek (Horváth 2005.
58; Tóth 1997. 73.). De mivel a kitelepedõ magyarok nemcsak Magyarország irá-
nyába mozdultak el, hanem különbözõ periódusokban és különbözõ csatornák-
ra alapozva más irányokba is vándoroltak, a kommunizmus bukása környékén
körvonalazódó és lezajló kivándorlási/menekülési hullámban (hozzávetõleg
1987–1993 között) kb. 90-95 ezer erdélyi magyar távozott el, zömük Magyaror-
szágra (Horváth 2005. 59.).

A kommunizmus periódusa, a globalizáció viszonylatában alternatív gazda-
sági fejlõdés lehetõségét nyitotta meg ennek a térségnek. Erre a struktúrára alig
volt jellemzõ a munkaerõ határokon túli migrációja, a gazdasági lehetõségeket
követõ vándormozgalmi folyamatok. Ugyanakkor a nemzetállami logika tovább-
ra is meghatározó módon hozzájárult (ebben a migrációs lehetõségek szempont-
jából szûkös korlátok között tartott periódusban is) a migrációs mozgások fenn-
maradásához. Igaz, az ebben a periódusban lezajló etnikai/kisebbségi migráció,
összehasonlítva az elsõ világháborút követõ idõszakkal, sokkal kevésbé volt drá-
mai. Nem fordultak elõ kényszerû kitelepítések, megsemmisítés céljából történõ
deportálások, határváltozások kapcsán beinduló tömeges és kétségbeesett sors-
keresések. A létezõ szocializmus alatt lezajló etnikai migrációt olyan etnikai ki-
válási folyamatként jellemezhetjük, amely többnyire az anyaországok támogatá-
sával történt, és többnyire a származási országok hatóságainak valamiféle
együttmûködésével. Az elvándorló csoportok számára, habár a drámai múlt
megélt történelem, és a tapasztalat mellett is távozási döntésüket nem valamifé-
le aktuális, közvetlenül fenyegetõ veszély motiválja, hanem akár a jobb élet re-
ményében is történik (Brubaker 1998). A magyaroknak a kommunista Románi-
ából történõ tömeges menekülése valamelyest különbözött a zsidók és a néme-
tek „etnikai” migrációjától. Egyrészt a nyolcvanas évek során egyre súlyosbodó
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általános állampolgári problémák mellett (romló életszínvonal, erõsödõ politikai
elnyomás) az erdélyi magyarok sajátos etnikai fenyegetettségekkel is szembesül-
tek. A magyar származásúak hatalomból történõ kizárását követte az anyanyel-
vi oktatási rendszer fokozatos mozgásterének a szûkítése, aztán fokozatos leépí-
tése, a mûvelõdési intézmények fokozatos elsorvasztása és fiatalok mobilitási le-
hetõségeinek a fokozatos beszûkülése. Minderre rájött még az egyre nyíltabb és
zabolátlanabb magyarellenes retorika. A menekülési hangulat általános volt, de
az erdélyi magyaroknak valamivel több okuk volt csomagolni. Az illegális elván-
dorlók növekvõ száma volt az a tényezõ, amelyik a nyolcvanas évek legvégén a
magyar államot arra késztette, hogy menekülteket befogadó országgá alakuljon.
És habár a menedék intézményét (amely megkönnyítette az addigi menekültek
sorsának az intézését, de újabbakat is vonzott) egyetemes emberi jogokat érvé-
nyesítõ humanitárius eszközként intézményesítette, egyértelmû, hogy a határon
túlról érkezõ magyarok helyzetének a rendezése volt a meghatározó rövid távú
cél. Mindenképpen tény, hogy Németország (pontosabban az NSZK) és a zsidó
állam proaktív szerepet játszott a Romániából kiinduló „véreik” migrációjának a
megszervezésében, a magyar esetben Magyarország szerepe inkább reaktív volt.
Vagyis a nyolcvanas évek végén elindult Magyarország irányú erdélyi magyar
migráció inkább a két világháború korszakát idézõ etnikailag motivált menekü-
lés, mintsem egy kevésbé drámai módon mûködõ, szervezett és hatalmilag hat-
hatósan támogatott etnikai kivállási folyamatként értékelhetõ.  

A posztkommunista migrációs folyamatok

A létezõ szocializmust jellemzõ gazdasági integráció bizonyos mértékben si-
keresnek mondható. Hisz egyfajta gazdasági növekedést és társadalmi moderni-
zációt eredményezett. Viszont az elszigetelõdés a 20. század közepétõl ismét fel-
lendülõ világgazdaságtól hosszú távon világgazdasági periferikus helyzetüket
erõsítette, hisz ezek a gazdaságok lemaradtak a világgazdaságra jellemzõ tren-
dektõl, jelentõs technológiai versenyhátrányt halmoztak fel a központilag koor-
dinált szocialista gazdaságszervezési idõszak alatt (Berend 2013. 174.). Ennek
betudhatóan a szocialista rendszerek politikai összeomlását követõen gyorsan
bekövetkezett gazdasági összeomlásuk is. 

Érzékeltetésképpen Romániában 1993-ban az ipari termelés volumene az
1989-es érték 47 százalékát tette ki (Szász 2011. 293.), a kilencvenes évek során
pedig az iparban alkalmazottak száma majdnem felére csökkent. Általában a pi-
aci átmenet, a tulajdonosi és általános gazdasági szerkezetváltás majdnem egy
évtizedet húzódott, és a gazdasági növekedés csak az ezredfordulótól kezdõdött
újra. Ám Romániában a piaci átmenet tulajdonképpen a globális gazdasági rend
logikájába és struktúrájába történõ (újra)beágyazódást jelentette: szabad keres-
kedelmet, a tõkepiacok nyitottá tételét, a globális (regionális) piacot szabályozó
szereplõk (Világbank, Nemzetközi Valutalap, Európai Bizottság) befolyásának a
növekedését a gazdaságpolitikai irányvonalak meghatározásában és a munkaerõ
szabad, piaci logika szerint történõ mozgását. Romániának a globális struktúrák-
ba történõ visszaágyazódása egy periferikus, félperiferikus sávba történt (Hor-
váth és Kiss 2015). Nos a globális gazdaságszerkezet egyik jellemzõje a munka-
erõ mobilitásának egyfajta állandósulása. A globalizáció központi régióinak szá-
mító országok munkaerõpiacai folyamatosan vonzzák mind a magasan képzett
kompetitív munkaerõt, illetve a különbözõ szektorokban felmerülõ hiányossá-12
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gok pótlására a szakmunkásokat, mind a kevésbé képzett dolgozókat. Vagyis Ro-
mánia 1989 után olyan helyzetbe került, hogy a globális gazdasági struktúrák-
ban történõ (újra)integrálódása velejárójaként a népesség egyfajta, ha nem is vi-
lág-, de európai uniós szintû munkaerõpiaci lehetõségek struktúrájában keresi a
jobb megélhetés lehetõségét. Ami tekintettel a központi régiók és Románia kö-
zött fennálló aszimmetriákra egy összességében nagy volumenû, az elmoz-
dulástípusok vonatkozásában nagyon változatos és összetett elvándorlást ered-
ményezett.

Így az 1989 utáni migrációtörténet egyfajtaképpen tükrözi Románia visszata-
golódását a világgazdaság globális struktúráiban.

Az 1990–1993 között fellendülõ (legalább 350 ezres) migrációs hullám tulaj-
donképpen a kommunizmus alatt felhalmozódott migrációs potenciál kirobba-
nása volt. Egyrészt a rendszerváltás egyik legelsõ, szabadságot, változást sugal-
ló gesztusa az útlevélrendszer és a Romániából történõ kiutazás liberalizálása
volt. Az addig elvándorolni szándékozók a kommunizmusba bejáratott csatorná-
kon próbálták (végleg) elhagyni az országot. Ezek közül talán a legfontosabb a
politikai menedékjog volt, csak 1990–1994 között 350 ezer román állampolgár
folyamodott Nyugat-Európában politikai menedékjogért. Ebben a periódusban
folyt és egyfajtaképpen zárult le az 1987-ben kezdõdött romániai magyarok Ma-
gyarország irányú menekülése. Ennek a hullámnak az egyik következménye a
nyugati országok elzárkózása volt. Romániát biztonságos országnak nyilvánítot-
ták, megszigorították a vízumrendszert. 

1994–2002 között a munkamigrációs szárnypróbálgatások idõszaka volt. Tu-
lajdonképpen ez a periódus már elkezdõdik a kilencvenes évek legelején. Már ak-
kor megjelent az a romániai migránskategória, amely nem föltétlenül vagy kizá-
rólag a végeleges kitelepedést célozza meg az elmozdulásával, hanem a rövid-
vagy középtávú munkavégzést, amilyen formában és ott, ahol ehhez hozzá lehe-
tett férni. Feketemunka, informális vagy félig legális alkalmazás, légyen az Athén
vagy (a szerencsésebbje számára) Párizs. Rövidebb idénymunka vagy huzamos,
akár évekig tartó lét a legalitás peremén. A romániai magyarok valamivel szeren-
csésebbek voltak, hisz Magyarország gazdasága viszonylag jelentõs felvevõnek
bizonyult az erdélyi (fekete)munkára, és (ha nem is feltétlenül a nemzeti szolida-
ritási, de) nyelvismereti alapon piaci elõnyt élveztek más Romániából érkezõkkel
szemben. Tehát ebben a fázisban is van még a migrációnak valamelyes etnikai
színezete.  Ugyanekkor fõleg Magyarország irányába beindulnak más típusú el-
mozdulások is, például a tanulási célú migráció, amelynek zömében ugyancsak
erdélyi magyar fiatalok voltak a haszonélvezõi (Horváth 2004). Mind a munka,
mind a tanulás céljából elmozdulók egy részének hosszabb távon sikerült stabi-
lizálni idegenrendészeti szempontból a helyzetét, sikerrel pályázva különbözõ
idõtartamú tartózkodási, munkavállalási, esetleg letelepedési engedélyre.
1992–2002 között 45 ezernél valamivel több román állampolgár kapott Magyaror-
szágon letelepedési engedélyt (Horváth 2005. 110.). És õk idõvel „végelegesen”
áttelepedett magyar állampolgárrá válhattak, de nem ez volt az áttelepedési folya-
mat egyetlen lehetséges útja. Mások akár évekig is megmaradtak bizonytalan ide-
genrendészeti státusú, határon túlra ingázó munkásnak.

Erre a periódusra (pontosabban 1992–2002-re) vonatkozóan a becsült (romá-
niai) magyar migrációs veszteség 110 000 személy (Kiss és Barna 2012. 59.).

Az 2002–2007 közötti idõszak jelentõs változást hozott mind Romániának a
globalizált struktúrákba történõ beágyazódását, mind a migrációt tekintve.
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2002-ben következik be a vízumkényszer eltörlése, ettõl kezdve a román állam-
polgárok szabadon utazhatnak az EU területén, majd 2007-tõl szabadon is vál-
lalhatnak munkát. Ennek a következményei a migráció szempontjából nagyon
mélyrehatóak. Ugyanis 2000 februárjában Románia elkezdi az EU-s csatlakozá-
si tárgyalásokat, és egyre inkább körvonalazódik az a pillanat, amikor a román
állampolgárok is teljes joggal szabadon mozoghatnak az unió munkaerõpiacain.
A kilencvenes évek szigorításai ellenére néhány EU-s országban már jelen levõ,
javarészt irreguláris (részlegesen eleget téve a tartózkodás és/vagy a munkavál-
lalás akkor érvényes szabályainak) román migránsok száma jelentõsen megnõtt
az ezredfordulóra. Tehát a már létezõ irreguláris helyzetek kezelésére és elõké-
szítendõ a csatlakozás különbözõ lépéseit számos ország regularizációs intézke-
désekbe kezd, olyanokban, amelyek során minden retorziót mellõzve lehetsé-
gessé válik tartózkodási és munkavállalási engedély kiváltása. 2002-ig Olaszor-
szágban 168,7 ezer, Spanyolországban (2002–2005) 127,5 ezer addig illegálisan
ott tartózkodó román állampolgárnak biztosítanak törvényes tartózkodási lehe-
tõséget (Finotelli és Arango 2011. 501, 506.). Tehát beindul az addig nagymér-
tékben irreguláris Romániai kivándorlás szabályos mederbe terelése. Így a 2002-
ben bekövetkezõ szabad utazás lehetõsége kontextusában számbelileg jelentõ-
sen megnõtt román vendégmunkások, már sokkal ellenõrzöttebb és biztosabb le-
gális csatornákon keresztül tagolódhatnak be a munkaerõpiacra, illetve lehetõvé
vált a családtagok, hozzátartozók legális csatlakozása is. Ilyen feltételek között a
külföldön tartózkodó román migránsállomány jelentõsen megnõtt. Ha 2000-ben
1,3 millióra becsülték a külföldön huzamosabb ideig tartózkodó román migráns-
állományt, 2010-re ez megduplázódott, elérve a 2,67 millió személyt (Horváth
és Kiss 2015.115.). 

Magyar vonatkozásban az az érdekes, hogy fõleg a dél-erdélyi és a vegyes
nagyvárosokban élõ magyarok kezdenek bekapcsolódni ezekbe a többnyire
Olasz- és Spanyolországba irányuló áramlásokba, de a tömbmagyarság még min-
dig inkább – a relatív jövedelmezõség szempontjából kevésbé elõnyös – Magyar-
ország irányába mozdul el, hosszabb-rövidebb periódusokra. Esetleg rendezke-
dik be hosszú távra, majdnem teljesen kizárva vagy legalábbis a beláthatatlan jö-
võbe elgondolva a hazatérést.

2007 után – a Romániából származó munkaerõ mozgásának a majdnem tel-
jes liberalizálódás körülményei között – számos, a migrációval kapcsolatos élet-
forma alakult ki. Egyesek – és nem kevesen – a hosszú távú bevándorló kategó-
riájába sorolhatóak. Vagyis évek óta külföldön élnek, és ha jó részük adminiszt-
ratív szempontból még mindig romániai lakosnak számít (szerepelnek a román
lakossági nyilvántartásban), de tényleges életvitel és intézményes kötõdés szem-
pontjából (munka- és lakhely, gyermekek iskoláztatása, adózás és társadalombiz-
tosítás stb.) legfennebb a romániai legális és nem a reálisan itt élõ népesség ré-
szét képezik. Mások a folyamatos migráns kategóriájába illeszkednek, a család-
fenntartáshoz szükséges erõforrásokat többnyire hosszabb-rövidebb külföldi
munkavállalási epizódok során teremtik elõ, a belföldi munkaerõpiacon történõ
elhelyezkedés számukra majdnem teljesen mellékes. Igaz, a vendégmunka során
szerzett erõforrások zömét itthon, a háztartásra és a családra költik. Ugyanakkor
kialakult az alkalmi migránsok ugyancsak jelentõs rétege, akik hosszabb-rövi-
debb ideig dolgoznak, tanulnak, vagy a régebben eltávozott családtagokkal él-
nek, de kilépésük (még ha huzamosabb idõtartamú is) egyszeri, semmiképpen
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nem rendszeres. A külföldi tartózkodások mellett huzamos itthoni aktivitás a
jellemzõ, aktív életkor esetében jellemzõ a belföldi munkavállalás.

Ebben a periódusban jelentõs átrendezõdések történtek a migráció célorszá-
gait illetõen. Olaszország és mindenekelõtt Spanyolország jelentõsen vesztett a
vonzerejébõl, miközben növekszik a Németország és Anglia irányú elmozdulá-
sok száma. És ez érvényes az erdélyi magyar elvándorlók nagy többsége számá-
ra is. Az EU-s csatlakozást követõen Magyarország mint a migráció célországa je-
lentõs mértékben vesztett a vonzerejébõl.

Tény, hogy a 2013-as (egyes esetekben 2015-re vonatkozó) becslések szerint
a külföldön tartózkodó romániai származású (születésû) népesség volumene
meghaladja a 3,4 milliót (Horváth és Kiss 2015. 114.). A migrációs vesztesség-
ként elkönyvelt magyarok számát a 2002–2011 közötti periódus vonatkozásában
111 000-re becsülik (Kiss és Barna 2012. 63.).

Következtetések

Az utóbbi valamivel több mint egy évszázadot egyszerre jellemezték a radiká-
lis, majdnem ellenõrizhetetlen változások (globalizáció) és a kõkemény követke-
zetességgel érvényesített átfogó rendszerépítési projektek (nemzeti homogenizá-
ció, kommunizmus). Mindkét erõvonal, igaz, eltérõ késztetõ és kényszerítõ me-
chanizmusok érvényesítésével, de jelentõs mértékben migrációt gerjesztõ hatás-
sal volt az erdélyi magyarokra is. A két – térségünk vonatkozásában meghatáro-
zó (1880–1914 közötti és az 1992-tõl errefelé érvényesülõ) – globalizációs hul-
lám majdnem negyedmillió erdélyi magyar migrációját eredményezte. Az állam-
határok változása, a létezõ szocialista rendszer kiépülésének, majd krízisének a
körülményei között bekövetkezett etnikai jellegû nyomás és késztetés történel-
mileg nagyon változatos kontextusaiban bekövetkezett migrációk 450–480 ezer
magyar elvándorlását idézte elõ. És mindehhez még hozzájön a magyar nyelvet
ismerõ és a mindennapi életben használó, a magyar kultúrához (is) folyamodó,
nem egy esetben azt kreatívan teremtõ nem magyar származású népesség töme-
ges eltûnése, ami, történelmi távlatban nézve, egyértelmûen beszûkítette a ma-
gyar nyelvûség mozgásterét.
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