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HATÁRESETEK 

MAGYARORSZÁG PERIFÉRIÁI 

(Ipoly Unió 2005, 224 o.) 

SALLAI JÁNOS 

A magyar állam és etnikai határok történetében a huszadik században talán össze-
sen oly sok és oly nagymértékű  változások álltak be, mint az el őtte való évszáza-
dokban. Talán nem véletlen, hogy e téma kutatása és publikálása az 1990-es évek 
előtt mintegy négy évtizeden át gyanús és tilos volt. A kilencvenes évek elejét ő l 
jelentős számban születtek határtörténeti publikációk, ugyanakkor nem tudták pó-
tolni az űrt, amelyet a korábbi id őszak hagyott maga után. Ezért is üdvözlöm a 
Határesetek című  könyv megjelenését, amely európai uniós tagságunkból ered ően is 
egy sor fontos területen hiánypótló. 

Mint a téma egyik kutatója a könyvet igényes munkának tartom, amely új szemlé-
lettel vizsgálja meg a térségben még ma is sokszor árgus szemekkel figyelt államha-
tárokat és a határon átnyúló kapcsolatokat. 

A könyv értékét jelentősen emeli, hogy az egyes fejezetrészeket a téma legismer-
tebb kutatói elmúlt évtizedekben összegy űjtött tapasztalatai alapján írták meg. 

A könyvet olvasva sokszor botlunk ritkán hallott településnevekbe, amelyek az 
„ország szélén", azaz a perifériáján helyezkednek el, amelyekr ő l a szerzők segítsé-
gével nem fogunk elfelejtkezni. 

A könyv egyik igazi értékének tartom, hogy az államhatár elválasztó szerepét csil-
lapítva közelebb hozza a közös államhatár két oldalának perifériáján él ő  embereket. 
Ugyanakkor nem feledkeztek meg arról, hogy a mára már EU-s tagságunkból adó-
dóan a külső  határok jellegében egyes viszonylatokban az elválasztó szerep még ma 
is fájdalmasan jelen van. 

A könyv minden részében érezhető , hogy a szerzők jól ismerik, bejárták a kiválasz-
tott határszakaszokat, amelyeket adott esetekben fényképez őgépükkel meg is örökítet-
tek. Számomra megdöbbent ő  képekkel illusztrálták a térség periféria jellegét. 

A kialakult helyzet jobb megértését segíti el ő  Kis Gy. Csabának az els ő  fejezetben 
„Határok és nemzetek Közép-Európában" c. fejezetrésze, amelyben rávilágít, hogy 
térségünkben „korántsem egyértelmű  nemzet és állam azonossága". Továbbá bemu-
tatja, hogy Közép-Európában az államhatárok változása és a nemzetté válás között 
szoros kapcsolat fedezhet ő  fel. Ezt követően Belovszky Pál Trianon következmé-
nyeivel ismertet meg bennünket, azaz, hogyan kerültek korábbi nagyvárosok egy 
csapásra a „világ végére." 
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„Összeköt-e majd, ami elválaszt?" teszi fel a kérdést a publikáció címében 
Baranyi Béla, a következ ő  szerző . A kérdés jogos, hisz ma már ismerjük az EU 
(Schengen) külső  és belső  határainak fogalmát, és azok szerepét. A kialakult hely-
zet kezeléséhez a szerz ő  feldolgozta az ide vezet ő  történelmi dimenziókat. Ebb ő l jól 
kitűnik, hogy ,A trianoni határok nemcsak hatalmas területeket és magyar ajkú 
népességet szakítottak el az egykori Magyarországtól, hanem szervesen összetarto-
zó természeti tájakat, s legsúlyosabb következményeként pedig infrastrukturális 
rendszereket és hálózatokat, közutakat, vasutakat, elektromos hálózatokat, település 
szerkezeti egységeket vágtak durván ketté, szakítottak szét olykor darabjaira, a 
legsúlyosabb következményeket idézve el ő  az utódállamok számára is." 

A könyv további részében a Baranyi Béla által megfogalmazottakra választ, illet-
ve illusztrációt kapunk. Ez pedig nem más, mint az együttm űködés a határ mentén, 
amelynek intézményesült változatai az eurórégiók, régiók, natúrparkok. Természe-
tesen a könyv határt szab az egyes határ menti területek, eurórégiók részletes, min-
dent felölel ő  bemutatásának, de arra pont a legmegfelel őbb, hogy a határ menti 
területek értékeit megjelenítse. Ezzel kölcsönös kapcsolatfelvételre és együttgon-
dolkodásra ösztönözze a határ menti lakosságot és különösen az adott térségek 
önkormányzati és közszférában dolgozó döntéshozókat. Terjedelmi korlátok miatt 
nem tartom célszerűnek felsorolni az egyes régiókat, natúrparkokat, de ugyanakkor 
hasznosnak tartom az útravaló fejezetrészt megemlíteni, amely segítséget jelenthet a 
határ mellett él őknek a napi ügyekben való megoldásokban, pályázati lehet őségeket 
és hasznos címeket, linkeket ismertet. 
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