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Adalékok a határ szociológiai elemzéséhez 
Sik EndrE

Tanulmányom ElSő fElébEn azokat a dilemmákat vázolom fel, amelyekkel az „A határ mint komplex rendszer” kutatás 
megtervezése során szembesültem, majd amikről az Euborderregions kutatás során a kutatásban részt vevő gyakorlott 
határkutatóktól sokat tanultam. A tanulmány „Összefoglalás helyett…” című utolsó alfejezetében láthatóvá válik, hogy 
ezek a dilemmák távolról sem öncélú játszadozások a szavakkal, hanem olyan szempontok, amelyekkel kapcsolatban 
a meghozott kutatói döntések alapvetően befolyásolják az elemzés menetét. A tanulmány második részében ismerte-
tem azokat a megközelítéseket, amelyek a manapság dívó határkutatási irányzatok közül számomra a legígéreteseb-
beknek tűnnek. Végül, a tanulmány harmadik részében a kötet címében szereplő fogalomnak, a határhatásnak a szak-
irodalomban talált gyöngyszemeiből válogatok. Ezeket két csoportra bontva mutatom be: az első csoportba azokat 
az elemzéseket soroltam, amelyekben a határ maga a társadalmi-gazdasági folyamatokra hatást gyakorló intézmény,  
a másodikba pedig azokat, amelyek esetében a határon (s látni fogjuk, ez nem csupán az ország politikai határát, 
hanem kultúrák és gazdasági rendszerek közötti határokat is jelentenek, amelyek változnak vagy/és eleve nem esnek 
egybe) keresztül nyilvánulnak meg, öltenek formát a társadalmi-gazdasági folyamatok.1

Határdilemmák

Vonal vagy mezsgye?

A hagyományos politikai földrajz szerinti megközelítésben a határ az országok között a politika-hatalmi játszmák által 
létrehozott vonal. Ezt a klasszikusnak tekinthető megközelítést sokan a vesztfáliai béke (1648) „gyakorlatával”, illetve  
a nemzetállamok dominánssá válásával hozzák összefüggésbe. E megközelítés szerint a határ egy ország bőre, ami kö-
rülöleli a nemzet testét, s ezáltal védi azt, definiálja a hazát, a népet, a nemzetet a tőlük különbözőktől (vagyis „Minket” 
a „Másikakkal” szemben)2:

„A területileg rögzített határokat már a központosított királyságok is létrehozták, ezzel megelőzve a mo-
dern államok nemzetivé tételét. Ám a határállomások létesítése, az országhatárok fizikai kijelölése és  
a nemzeti terület szakralizációja mind a nemzetállamok kialakulásához kötődnek, mivel a nemzeti tér 

1 A kultúra láthatatlan határainak és ezek változásának (vagy éppen változatlanságának) a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásait 
kiváló összefoglalja Nunn (2014).

2 Ugyanez van Houtum (1998) megfogalmazásában: a határ a nacionalista diskurzusban „istenadta”, természetes adottság.
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megvonja az állampolgárság határait, megrajzolja az állampolgárok hazáját, meghúzza a társadalmi rend 
és zűrzavar közötti határvonalat, és megkülönbözteti a nemzeti szülőföldet és a külföld vadonát. A na-
cionalisták így fétissé változtatják a nemzeti területet, szentéllyé, amely megérdemli, hogy a nép vérével 
oltalmazzák (…) az állampolgárság a nemzeti jogrendszer, a szuverenitás a politikai rendszer, a nemzet 
a kulturális rendszer és a szolidáris csoport a társadalmi rendszer fogalmában tükröződik, minden határ 
egybevág, és együtt határozzák meg a bőrt, amely egyben tartja a társadalom testét.” (Wimmer–Glick-
Schiller 2012: 9)

A nacionalista megközelítés ellentéte szerint a határvonal nem csupán mesterségesen létrehozott torzító tényező, 
de egyenesen seb a Föld testén. 

„A határok rosszabb esetben nyílt sebek, jobb esetben behegedt sebhelyek a Föld arcán, szól egy némi-
leg drámaian megfogalmazott, de a valóságot lényegében kifejező meghatározás az országhatárokról. 
És valóban, a határok mindig a társadalom és a gazdaság térbeli folytonosságát megszakító, az emberek,  
a termékek és az információk áramlását valamilyen formában megnehezítő vagy lelassító akadályt képez-
tek még legliberalizáltabb és spiritualizáltabb formájukban is. Különösen így volt ez a huszadik században, 
amikor a nemzetállami kizárólagosság jegyében az egyes országok teljesen önkényesen alakították intéz-
ményeiket, szabályaikat, sok helyen teljhatalmat gyakorolva polgáraik felett. Ilyen körülmények között  
a határmentiség szükségszerűen periferikus helyzetet jelentett, a határ az ismert világ vége volt, azon túl 
az ismeretlen és gyakran elérhetetlen terült el.” (Illés n. d.)

Ebben a megközelítésben az EU felfogható a valaha létezett európai birodalmak „folytatásának”, amely az orosz és az 
oszmán birodalmak mai utódaival szemben küzd az európai határvonalak mentén, ami olykor egybeeshet korábbi bi-
rodalmi határokkal (Habsburg vagy a Római Birodalom), de megfelelhet a huntingtoni civilizációs választóvonalaknak is. 

A határ állami vagy sokszereplős intézmény?

Ha a határ elmélete a hangsúlyt az állam, illetve politika szerepére teszi, akkor a határ mint a politika egyik intézménye 
jelenik meg. Ez nyilván érvényes olyan helyzetekben, amikor egy erősen központosított állam, amelynek megvan az 
ehhez szükséges ereje is, a határ minden funkciójának „gazdája”. 

Christiansen és szerzőtársai (2000) elemzése például azt illusztrálja, hogy a baltikumi és a Mediterrán régió mű-
ködése sok szempontból eltérő: míg a Baltikumban az EU és a határon túli szereplők állami, üzleti és civil szerveze-
teket egyaránt magában foglal, addig a Földközi-tengeri régióban csupán államközi kapcsolatok léteznek, amelyek 
főleg technikai jellegűek és környezetvédelmi kérdésekre korlátozódnak (Christiansen–Petito–Tora 2000). Továbbá, míg  
a Baltikumban az EU-tagok és Oroszország gyakran a közös célokat keresi, és együtt próbálják ezek eléréséhez megta-
lálni a működőképes megoldásokat,3 addig a Földközi-tengeren átnyúló kapcsolatok célja nem több, mint az ellentétes 
érdekek „kezelése”. Ebben az értelemben az EU szomszédságpolitikája felfogható egy birodalom (terjeszkedési vagy 

3 Az elemzés a déloszét, moldovai orosz „szerepvállalás” után, de a kelet-ukrajnai előtt született, s mint ilyen, szépen illusztrálja az efféle 
típusú elemzések sérülékeny voltát.
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önvédelmi célú) határpolitikájának, hasonlóan a Szovjetunió szétesése után kialakult orosz „közel-külföld” politikához, 
amennyiben megkülönböztetett figyelmet szentel a vele – legalább is szerinte – speciális viszonyban álló (leendő tag, 
társult tag, sosem lesz tag) szomszédos országoknak. Ennek során erősen befolyásolhatja azok bel- és külpolitikáját,  
s különösen azok határok szerepével kapcsolatos viselkedését, illetve mint az utóbbi évek ukrajnai történései (a kauká-
zusi és moldovai történések után) újra megerősítik, akár a határok átrajzolása sem lehet idegen egy ilyen hatalomtól.

A határ vonalként való megjelenítésével szemben áll az a megközelítés, miszerint a határ egy olyan övezet, amelyet 
sok szereplő egymásra hatása hoz létre. Ez a felfogás azt is feltételezi, hogy a határ nem csupán változó, de egy időben 
is lehet a társadalom egyes csoportjai, a gazdaság különféle szereplője számára máshol húzódó, eltérő erejű, változatos 
tartalmú társadalmi képződmény (van Houtum 2005).

A szociológiai elemzés számára természetesen ez utóbbi megközelítés a hasznosabb, mert ahogy – a frontier4,  
a gyepű5 vagy a rendszerváltás után – nem kis mértékben az EU hatására kialakult ütközőzóna, úgy az EU korábbi és 
mai szomszédságpolitikái is olyan gazdasági és társadalmi folyamatokat indítanak be vagy erősítenek fel, illetve gátol-
nak, amelyek az országhatárok mentén lévő régiókat sok szempontból és erőteljesen befolyásolják.6

Kolossov (2012) ebben az összefüggésben azt hangsúlyozza, hogy a határrégiók többszörös perifériának tekint-
hetők, amennyiben a világrendszer félperifériáján (vagy perifériáján) található országok perifériáinak találkozási zónái, 
amelyek nemcsak saját országuk, de olykor még saját nagyrégiójuknak is a szélein helyezkednek el. S mivel sokszor 
a hovatartozásuk is bizonytalan, továbbá etnikai összetételük is kusza, ezért a nemzetközi porondon mint nagy biz-
tonsági kockázatú területek szerepelnek, ahová nem szívesen ruház be sem a nemzeti, sem a nemzetközi tőke, sőt  
a fejlesztése a nemzetállamoknak sem szívügye.

Ezek a határrégiók természetesen nem csupán a nemzetállamok és az EU (szak)politikáinak hatására alakulnak, 
hanem hat rájuk a korábbi korszakok7 és a helyi társadalom etnikai összetétele is. E folyamatokra kihat továbbá a régió 
szereplőinek belső kapcsolatrendszere (a közlekedési viszonyok éppúgy, mint olyan mentális konstrukciók, mint a re-
gionális identitás stb.), továbbá a régió kapcsolódása a külső világgal (a régió megközelíthetősége), de a régiót átszelő 
és azt elkerülő kapcsolatok (Fleischer 2001) is fontosak.

Természetes és mesterséges határok?

Ha eltekintünk attól a radikális megközelítéstől, hogy a határ sohasem lehet természetes, hiszen valamilyen hatalom 
valamikor erőszakkal hozta létre, akkor a természetesség definíciója az lehet, hogy a határ az ott élők számára lényeges 
dimenziókban követi a történelmi-földrajzi-etnikai adottságok eleve meglévő logikáját. Értelemszerűen mesterséges 
az a határ, amely e metszetek legalább egyikén erőszakot tesz.

A határ mesterséges voltát a határ egyenességével közelítő elemzés (Alesina–Easterly–Mauszeski 2006) azt vizsgál-
ja, hogy az országhatár természetes, illetve mesterséges volta hat-e az adott ország társadalmi-gazdasági helyzetére. 

4 Az USA nyugat felé való terjeszkedésének települései, amelyek valójában mozgó határsávon kialakuló és gyorsan átalakuló városok, így 
gyors demográfiai-gazdasági helyzeteket és speciális szubkultúrákat is teremtettek.

5 A római limes fogalom értelmében mint védelmet biztosító speciális határszakasz (eredeti jelentése szerint templom homlokzata, illetve 
frontvonal, lásd Jeggle 1994).

6 Miközben a „gyanús ütközőzóna” jellege (Schwell 2010) az újonnan csatlakozó országoknak megmaradt.
7 Ilyen például a határpolitika egy sajátos változata, a „határsáv”, amely a határ vonalszerű koncepcióját tágítja frontier irányba, de ez a tágí-

tás egy erősen ellenőrzött, katonai felügyelet alatt álló módon történik, hol szigorúbban, hol „lazábban”, emberarcúan (Hardi 1999).
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A tanulmány a határ egyenességét (amiről a vonalzóval húzott egyenes vonal árulkodik, lásd az 1. térképen Szudán pél-
dáját) a szerzők a határ fraktálértékével8 becsülik, és ennek etnikai csoportokat átvágó jellegét (amit egy adott ország 
esetében az ott található nyelvileg elkülönülő csoportok számával becsülnek) együttesen vizsgálják. 

1. térkép 
Szudán és 

Franciaország 
határainak eltérő 

„egyenessége”

Forrás: Alesina–
Easterly–Mauszeski 
(2006: 21, Figure 1).

A tanulmány megállapítása szerint az afrikai országok határainak 80 százaléka a magassági vagy a hosszúsági körök 
vonalát követi. Az egyenes határ egyrészt a határ meghúzását megelőzően ott élőket nem létezőnek tekinti, másrészt 
az ilyen határok gyakran teremtenek határon átnyúló kvázidiaszpórákat (gyakran egyidejűleg a határ mindkét oldalán), 
harmadrészt az ilyen módon teremtett országok gyakran rejtenek magukban olyan országkezdeményeket, amelyek 
nem akartak összetartozni. Az elemzés azt mutatja, hogy a határok egyenessége és az etnikai töredezettség rontja az 
országok gazdasági sikerének esélyét, növeli a politikai instabilitást, csökkenti a demokrácia esélyét.

Híd vagy ajtó?

Egy szociológus számára a határkutatások kiinduló tétele – a határ elválaszt, s ezzel teremt egyidejűleg korlátot és 
lehetőséget – triviális állítás ugyan, de kiváló kiindulási pont a két lehetséges működési mód (vagyis az összekötés és  
a szétválasztás) a „működésének” megismeréséhez.

A mai határkutatások e legtermékenyebbnek tűnő elméleti megközelítése is egy klasszikus szociológustól, Simmeltől 
eredeztethető. A simmeli metafora a hidat és az ajtót9 mint a határ működését meghatározó két intézményes kap-
csolódási módot láttatja: az előbbi összeköt, az utóbbi szelektíven hat: hol átenged, hol szétválaszt. Az ajtómetafora  
a hídmetaforánál annyival fontosabb a határ működésének megértéséhez, amennyiben többféle állapota lehetséges: 

8 Kihagyva a becslésből a tengeri határokat, mint amik létrejötte adottság.
9 És – kisebb hangsúllyal – az ablakot (Jeggle 1994, van Houtum 1999), abból kiindulva, hogy az ablak csupán ki- (illetve át-) nézésre, s nem 

érdemi kapcsolatok építésére alkalmas (van Houtum–Strüker 2002).
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„Az ajtó egyszerre bejárat és kijárat. Az ajtó megvéd, két irányba nyílik, és így legalább négyféle módon 
irányítja a forgalmat. Ha nyitva van, az ember kimehet, de be is jöhet; ha zárva van, az ember nem jöhet 
be, de ugyanakkor nem is mehet ki. Így tehát az ajtó dolga: megfelelő pillanatban nyitva, illetve zárva 
lenni. A kifelé való mozgásra irányuló vágy összefügg a befelé való mozgással kapcsolatos félelemmel. 
Ez az ambivalencia találta ki az ajtót, amely mindkét oldalt – sokkal inkább, mint az ablak – egyesíti ma-
gában: a zárral és retesszel történő védelmet, a zsanérokkal és a kinyitással elérhető szabadságot. (…) 
a határ mint „között”, a szó tényleges értelmében egy félhomályos hely, amely veszélyt és menekülést 
egyaránt jelenthet. A határon védelem és veszély, szűkösség és tágasság, zárás és nyitás ütköznek össze.” 
(Jeggle 1994: 3)

Böröcz (1997, 2002) a simmeli ajtó és híd fogalmakat egy további (formális/informális) dimenzióval megbolondítva 
operacionalizálja a határok „működését”. A határokat átívelő hidak és a határok áteresztőképességét szabályozó ajtókat 
javak széles skáláján (pl. személyek, áruk, technológia, kultúra, eszme) szemlélteti. Alkalmas példa lehet globalizálódó 
világban a fogyasztás határfüggőségének elemzése is. Az empirikus kutatások sokféle modellel közelítik az átjárható-
ság és elérhetőség, az árkülönbség, a javak minősége (általában és speciális javak, mint külföldi cuccok, ajándéktárgyak, 
fesztiválok, wellness, prostitúció stb. esetében) és a fogyasztók speciális szempontjai (kedvenc termék, a „jól járás örö-
me” (bargain hunting) kapcsolatát.

Van Houtum–Strüver (2002) az ajtómetaforát a határon túlnyúló kapcsolatokra alkalmazva azt hangsúlyozza, hogy 
ez a megközelítés a legalkalmasabb egy olyan helyzet elemzésére, amikor a térbeli közelség s a társadalmi távolság 
(eltérő nemzethez tartozás, illetve elérő életszínvonal) ellentmondását, a gazdasági egymásrautaltság és az idegen-
ellenesség okozta feszültséget, illetve – Bourdieu-val szólva – az eltérő habitusok közötti konfliktus és kooperáció 
kombinációit akarjuk megismerni.

A dilemmákon túl: a határkutatások mai irányzatai

Az 1980-as évek vége felé (a globalizációs diskurzus eluralkodása, a hidegháború határokat tabunak tekintő gondolko-
dásmódjának (átmeneti?) megszűnése, illetve az EU szomszédságpolitikai politikájának (pillanatnyi?) kikristályosodása 
kapcsán a határ a nemzetállam „széle” helyett egyre inkább, mint önálló intézmény kezdett megjelenni (Topaglou 
2009, Topaglou et al. 2005). Azóta: „No business like border business” (Newman 2006: 143). A mind interdiszciplinári-
sabbá váló határkutatás lehetővé tette – a specializálódás legrosszabb hagyományainak megfelelően – a határkutatás 
önálló tudományterületté válásának feltételeit: van ma már határkutató intézet Hollandiában, Írországban, van határ-
kutatási folyóirat és van a határkutatás eredményeit összegző tantárgy. Ugyanakkor a specializáció pozitív eredmé-
nyének tekinthető, hogy olyan kérdések megfogalmazására is sor került, amelyek a határnak mint sajátos társadalmi 
képződménynek a nem triviális vonatkozásait is elemezhetővé tették. Így például: 

A határon túlnyúló kapcsolatok (s ezek sokféle formája, mint állami vagy civil, központi vagy helybeli, formális vagy  z
informális gazdasági szereplők, etnikai csoportok, szervezetek stb.) összefüggése a határ „működésével” (lazuló 
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– ezt tételezi egy globális világot maga elé képzelő kutatás az alapvető trendnek –, ám olykor mégis szigorodó 
határlépési szabályozás).10 
Felértékelődik a regionális (határvidék, frontier jellegű) szemlélet a határra mint politikailag definiált vonalra kon- z
centrálódó megközelítéssel szemben, s kiterjed a határnak mint sajátos intézménynek az elemzése az országhatár 
és az etnikai vagy kulturális határ, illetve a határ különleges formáinak (zárvány, fal, ütközőzóna stb.) elemzésére is.
Sokasodnak a határ különleges csoportjaira, helyzeteire, hatásaira fókuszáló kutatások: mentális térképek, a határ  z
közelségének a lakosság regionális, etnikai és uniós identitására gyakorolt hatása és a falak szaporodása.

A szaporodó határkutatásokat van Houtum (1998, 1999) három típusba sorolja. Ezek:
áramlás, vagyis a hagyományos gravitációs modell (lásd a következő alfejezetben) alapú földrajzi és közgazdasági  z
megközelítés, mely szerint a határok és a távolság akadályozzák a piac egyébként súrlódásmentes működését; 
a határon átnyúló kooperáció, ami a térségek, régiók közötti kapcsolódásokat, zárványokat és az ezeket létrehozó,  z
fenntartó folyamatokat (bizalom, hálózat, beágyazottság stb.) foglalja magában; illetve
a határ társadalompszichológiája, amely megközelítés a kognitív (amit tudunk „róluk”) és az affektív (amit érzünk  z
„felőlük”) távolságon alapul, azon, ahogy ezekre alapozva az egyén, a csoport a határt mentálisan miképpen konst-
ruálja meg. Megkülönböztetett szerepe van ebben az ajtóhoz kapcsolódó másik metaforának, a küszöbnek, amely 
az idegen világot elválasztja az otthonitól, s amely a határ átlépését szimbolikusan (akár mágikusan) nehezítő intéz-
ményként fogható fel (Jeggle 1994). Ugyanez van Houtum (1998, 1999) elemzéseiben mint a határhoz közel lévő 
szereplőkre ható centripetális erő szerepel, amely a túloldal vonzásával szemben a saját terület központjának vonzó 
hatását erősíti. 

Az áttekintett kutatási típusok sajátosságait (továbbá a határ hatásának elemzési dimenzióinak általa javasolt szem-
pontjait) az 1. táblázat foglalja össze:

Végül, feltehetően a népesség koncentrálódásának, a gazdasági és kulturális erőnek és az infrastruktúra befolyásá-
nak tulajdonítható, hogy a határkutatások megkülönböztetett figyelmet szentelnek a városok határon átnyúló kapcso-
latainak. Jańczak (2011) a határvárosok kialakulásának sokféle folyamata alapján különböztet meg olyan határvárosokat, 
amelyek létrejöttét a határ mozgása okozza oly módon, hogy egy várost vág ketté egy új határ, illetve amikor a határ 
két oldalán alakul ki és fejlődik kölcsönösen egymásra hatva két város. Ezt a folyamatot a határ menti városok eltérő 
etnikai összetétele is tovább bonyolítja: lehet a két város teljesen eltérő etnikumú (Frankfurt am Oder és Słubice), de 
lehet kevert (Gorica és Nova Gorica vagy Komárom és Komarno). Tovább bonyolíthatja a dolgot, ha az EU-határ mint 
„országok feletti birodalmi határ” is szerepet játszik e folyamatban (pl. Terespol és Brest, illetve Narva és Ivangorod 
között). 

10 Mint például a hagyományosan „puha” USA–Kanada határ „keményedése” a terrorfenyegetettség hatására, a gyakran változó palesztin–
izraeli nyitottság/zártság, a határellenőrzés visszaállítási kísérletei az EU-n belül stb.
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A határkutatások három típusának legfontosabb jellemzői 1. táblázat 

Áramlás Határon átnyúló kapcsolatok a határ társadalom
pszichológiája

A fő kérdés
Az áramlás folytonosságának 
hiánya: mi okozza a határhatást?

A határ okozta akadályok 
elhárításának megoldásai: mit 
lehet tenni ennek érdekében?

A terület sajátos identitása: 
hogyan jön létre a tér mentális 
konstrukciója?

Elméleti alap
Központi hely elmélete, gravitációs 
modell, központ-periféria

Tranzakciós költség-, 
hálózatelmélet

Mindenféle szociálpszichológiai 
elméletek

Az elmélet 
főszereplője

Homo economicus Homo cont(r)actus Homo socialis

A tér Folytonos Térbeli hálózatok Kognitívan és érzelmileg tagolt

Alapfogalmak
Fizikai távolság, folytonossághiány, 
szállítási költség, gazdasági 
potenciál, elérhetőség

Hatékonyság, szakpolitikák, 
nyitottság, szinergia, kooperáció, 
kapcsolat

Percepció, kognitív kép, térbeli 
identitás

Forrás: van Houtum (1999: 6)

S végül a városok nagyságát, a folyamat történelmi sajátosságait, a város és az agglomeráció kapcsolatát is figye-
lembe vevő elemzések (Hardi 2001, 2010) még részletesebb határvárostípusokat tesznek megragadhatóvá, például: 

ikervárosok: kicsik, önállóak, de összekötődnek (Görlitz-Zgorzelec);  z
közös infrastruktúrával összekötött nagyvárosi elővárosok, illetve kisvárosok (svájci német, illetve francia példák, pl.  z
Genf, továbbá majdnem egész Luxemburg és fél Belgium és Hollandia);
nagyváros, amelyhez a határ másik oldalán kisvárosok kapcsolódnak, de amelyek egyébként önállóak és önfenntar- z
tóan (Strasbourg és Németország);
kiegészítő funkciókkal összekapcsolódó nagyváros (Bécs–Pozsony); z
kettévágott nagyváros (Berlin, Nicosia); z
város, amit elvág a határ a korábbi környezetétől, amiben nem marad város, amely ilyen funkciókat átvehetne (Ke- z
let-Szlovákia);
határ által létrehozott város (USA frontier városai, Duna-menti bulgár–román várospárosok). z

De még ez a részletes tipológia sem tudja kezelni a városok közötti informális kapcsolódás teremtőerejét, mint azt 
az orosz–kínai „informális különleges kereskedelmi övezet” példája illusztrálja (Ryzhova 2008). A Szibéria és Észak-Kína 
határán lévő Blagoveshensk és Heihe az informális kereskedelmi kapcsolatok (és az azokat kiszolgáló tevékenységek) 
mentén szimbiózisban élnek egymással, miközben saját országaik rendszerébe alig illeszkednek.
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A határ hatásai

A következő példák azt szemléltetik, hogy a határ politikai, gazdasági és kulturális változatai hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz, és a határ mint kultúrákat, kormányzatokat, illetve gazdasági rendszereket elválasztó vonal hogyan hat  
a társadalmi-gazdasági és kulturális folyamatokra. A példákat két – egymástól természetesen csak erőltetetten, ameny-
nyiben a határ kétféle szerepe alig szétválasztható – csoportra bontottam. Az első csoportba azokat a példákat so-
roltam, amelyekben a határ hatása közvetlenül érvényesül. Ezekben az esetekben a határ mint önálló intézmény hat 
a környezet(é)re. A példák második csoportja ezzel szemben olyan elemzéseket mutat be, amelyekben a határ által 
elválasztott területek, kormányzati módszerek, kultúrák egymásra hatása az elemzés tárgya, de a határ az az intézmény, 
amely ezeket a folyamatokat elemezhetővé teszi. Másként, nem a határ maga gyakorol hatást a társadalmi-gazdasági 
folyamatokra, hanem rajta keresztül az általa elválasztott társadalmi szerkezetek hatnak.

A határ (és változásának) hatása 

A határ kereskedelmi és egyéb gazdasági kapcsolatokat akadályozó hatásait (vagyis a gravitációs modellt, tehát hogy 
gazdasági kapcsolatok kialakításának esélye a határokon keresztül kisebb, mint a hasonló nagyságú és távolságú ha-
táron belüli szervezetekkel való kapcsolatok kialakulása) sokszor igazolták a közgazdászok (Helliwell 1999, van Houtum 
1998, Niebuhr–Stiller 2002, Combes–Lafourcadez–Mayer 2003). Helliwell (1999) például az USA tartományai közötti, 
illetve az USA államai és Kanada tartományai közötti kereskedelmi és migrációs kapcsolatokon keresztül elemzi a határ 
piaci folyamatokat befolyásoló hatását. Noha a globalizálódó, a csökkenő szállítási költségű és akadálymentes határok 
esetében az áraknak ki kellene egyenlítődniük, ezzel szemben a határok még ebben a helyzetben is eltérítették az 
árakat a közgazdászok által elképzelt Egyetlen Közös Ártól, és továbbra is igaz maradt, hogy a határon innen hajla-
mosabbak a vállalatok üzleteket kötni, mint a határon túl. A határhatás azután is szignifikáns maradt, miután kiszűrték  
a távolság hatását (ami a sokféle okra visszavezethető többletköltség miatt értelemszerűen csökkenheti a kapcsolatok 
kialakulásának esélyét), mivel a határok két oldalán kialakuló eltérő szabályozás, a piaci árkülönbség, továbbá olyan 
mentális folyamatok, mint a másságtól való idegenkedés) továbbra is fennmaradt.

Sok kutatás vizsgálja a határok eltérő elérhetősége és átjárhatósága következtében elválasztott térségek árviszo-
nyainak különbsége miatti határon átnyúló fogyasztás jelenségét. Lord és szerzőtársai (2004) az USA–Kanada közötti 
határ esetében elemezték a határon átnyúló fogyasztás tényezőit: közelség (időtényező), jó elérhetőség (átjárható  
a határ), olcsó és jó minőségű áru és/vagy szolgáltatás (Lord– Putrevu–Parsa 2004). A határ másik oldalán való vásárlás 
esélyét továbbá növeli a jó infrastruktúra és információáramlás, illetve – már ha ezt nem írja felül az etnocentrizmus 
– az „idegenség” vonzása. A tömeges határon túlnyúló vásárlás legismertebb nemzetközi példái: USA és Kanada,  
a Németország, Belgium, Hollandia és Luxemburg közötti határszakaszok egyes pontjai, Svájc és Franciaország11, de 
napi 900 ezer vásárló keresi fel a maláj határvárosokat Szingapúrból, és naponta 330 ezer ember jár Hongkongból 
Kínába, kétharmaduk természetesen a legközelebbi városba (Shenzen) bevásárolni (Lau–Sin–Chan 2005). 

Mások (Heinemeyer–Schulze–Wolf 2008, Wolf–Heinemeyer–Schulze 2010) a határhatást olyan kísérleti elrendezés 
segítségével kutatták, amely lehetővé tette számukra, hogy összehasonlítsák egy határátrendeződés előtt és után  
a régiók gazdasági kapcsolatainak térbeli szerveződését, s ezeket olyan szomszédos régióhoz hasonlítsák, ahol ugyan-

11 Egyes becslések szerint a hús, a tejtermékek, sajtok és étolaj nagy részét a svájciak Franciaországban veszik.
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ebben az időszakban nem történt határmozgás. Vagyis a határ gazdasági kapcsolatokat eltérítő hatásának feltételezé-
sét dinamikusan – a történelem által produkált természetes kísérlet segítségével – tudták tesztelni. A szerzők az első 
világháború utáni határátrendezések kereskedelemre gyakorolt hatását vizsgálták 42 közép-európai (ezen belül 27 
németországi) kereskedelmi régió (2. térkép) háború előtti és utáni pár évtizedes időszakának kereskedelmi kapcsola-
tainak alakulását hasonlítva össze. 

2. térkép 
A határváltozás 

hatásának vizsgálati 
terepe

Forrás: Heinemeyer–
Schulze–Wolf (2008, 

Map 3).

Megjegyzés: Az 1919-ben Németországhoz tartozó kereskedelmi régiók sárga színnel jelölve.

A gravitációs modell alkalmazásával arra a kérdésre keresték a választ, hogy a határok újrarajzolása (és megsza-
porodása, hiszen mintegy 7000 km-nyi új határ jött létre) csökkentette-e a közép-európai kereskedelem mértékét, 
és növelte-e az árakat. Hat különböző év (három az első világháború előtti, három pedig a háború utáni) kereskede-
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lemre vonatkozó adatait vizsgálták (Heinemeyer–Schulze–Wolf 2008).12 Az országhatárok változása miatti határhatás 
következtében a barna- és feketekőszén kereskedelme bővült, a rozsé nem változott, a többi termékeknél pedig va-
lamivel csökkent ez a mutató. Összehasonlítva az első világháború előtt is létezett és utána létrejött határok hatását, 
azt találták, hogy az új határok kereskedelemre gyakorolt hatása kisebb, mint a régi határoké. Úgy tűnik tehát, hogy az 
új határok meghúzása nem hasraütés-szerűen történt, hanem egy, már létező struktúrát követett, mely korábban is 
megosztotta az adminisztratív szempontból egyébként egységes államokat. A szerzők szerint a különböző etnikumok 
közötti határok azok, amelyek már korábban is nagy hatást gyakoroltak a kereskedelemre és gazdaságra. A kutatók lét-
rehoznak egy mutatót, mely az országpárok közötti nyelvi eltéréseket hivatott mérni. Amikor ezt is figyelembe vették 
a gravitációs modellben, akkor megállapították, hogy a vas- és acéltermékek esetén az etnikai-nyelvi határok sokat 
megmagyaráznak a teljes határhatásból. Így tehát a nyelvi-etnikai jellemzők fontos, de nem az egyetlen összetevői az 
országhatáron belül létező láthatatlan határoknak. Végső következtetésük: a határok befolyásolják a kereskedelmet, de 
a kereskedelem (és a történelmi kapcsolatok) is hatnak a határok kialakulására.

Nitsch (2002) 1992. és 1994. évi kereskedelmi adatok segítségével vizsgálja,13 hogy a korábbi NSZK régióiban lévő 
vállalatok kereskedelmi kapcsolatai az egyesítés óta országon „belülre” került egykori NDK-s régiókkal megnőtt-e az 
egyesítés után a hasonló nagyságú, hagyományosan kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező, német nyelven beszélő, 
saját valutájukat a német márkához kötő, s földrajzi közelségben lévő Ausztriával és Hollandiával szemben. Azt találták, 
hogy a határ megszűnése a kelet-németországi részek esetében szignifikánsan megnövelték a kereskedelem súlyát  
a két viszonyítási pontként szolgáló országhoz képest. 

Hasonló eredményre jutottak Lameli és szerzőtársai (2013), akik 101 németül beszélő régió 1995–2004 közötti áru-
forgalmat vizsgálva összevetették az egyesülő kelet- és nyugat-németországi régiók forgalmi adatait (Lameli et al. 
2013). Egyfelől ők is azt találták, hogy a határok eltűnése nem eredményezte a korábbi forgalmi egyenlőtlenségek 
megszűnését, másfelől rávilágítottak arra, hogy a 120 évvel korábban a régiók között tapasztalt nyelvi dialektusok által 
felrajzolt határok ma is erősen hatnak a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatokra.

Wolf (2005) Lengyelország szomorú sorsából faragott szépséges „készen kapott kísérletet”.14 Azt vizsgálta, hogy 
miként hatott a gyakran változó lengyel határ a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatokra. A kérdés az volt, hogy  
a korábban (a 18. század végétől az első világháborúig) egymástól elválasztott országrészek közötti kereskedelem az 
egyesítés után megmaradt-e a korábbi határokon belül, vagy azok megszűntével az országhatáron belüli kapcsolatból 
eltűnt ez a megosztottság. Az elemzés tárgya az 1926 és 1934 közötti interregionális kereskedelem volt, s a gravitációs 
modell eredménye szerint a korábbi határok hatása nem múlt el nyomtalanul: 15 évvel az egyesítés után is szignifikán-
san nagyobb volt a volt határokon belül maradó kereskedés esélye, mint a régiókon túlnyúlóé), de ez a hatás (a válság 
idejét leszámítva) folyamatosan csökkent. 

12 Az elemzés alapját a vasúti szállítmányok statisztikái adták, melyek beszámoltak az adott évben az adott régióban mozgatott mezőgaz-
dasági és ipari alapanyagok mennyiségéről. A vasúti áruszállítás a teljes kereskedelem körülbelül 80%-át jelentette. A fontosabb vizsgált 
nyersanyagok: rozs, barna- és feketeszén, koksz, papír. 

13 Az elemzést az teszi lehetővé, hogy a német statisztikai hivatal a belső kereskedelmi kapcsolatokat az után is mérte, hogy 1990-ben az 
NDK „belsővé” vált, márpedig a legtöbb országban nincsenek belső kereskedelmi adatok, amikhez a külső kereskedelem irányait hasonlí-
tani lehetne (kivétel Kanada). Az elemzés a kereskedelem mértékét a gravitációs modell alapján (a GDP nagyságával egyenesen,  
a távolsággal fordítottan arányos változás) értelmezi, figyelembe véve a közös nyelv és határ létét vagy hiányát is. 

14 Készen kapott kísérletnek (KKK-nak) nevezzük a nemzetközi szakirodalomban jobbára természetes kísérletként (natural experiment) ismert 
módszert.



22  Határhatások

1  Adalékok a határ szociológiai elemzéséhez 

A határok változása a határ két oldalán élők magukról, a határ másik oldalán élőkről, a régióról, az EU-ról való gon-
dolkodását, percepcióját is befolyásolja (Meinhof 2003). Az EU keleti határainak két oldalán (még a 2004. évi csatla-
kozást megelőző állapotban) élők a korábbi határmozgások (a „vasfüggöny” és a korábbi birodalmak felbomlása a 
szétszabdalt országok határai mentén) miatt a határon túl élőkkel szembeni olykor ellenségességet vagy gyanakvást 
éreznek, illetve egyenlőtlen és/vagy marginális helyzetet érzékelnek. Ennek sokféle változata létezett: a német–lengyel 
és az osztrák–magyar határ mentén élők inkább a „másik oldallal” szembeni történelmi és gazdasági egyenlőtlenségeit 
érzékelték, az olasz–szlovén és a német–lengyel határ mentiek a domináns (olasz és német) és alávetett nyelvekhez 
(a többiekéhez) való eltérő viszonyukban fogalmazták meg helyzetük egyenlőtlenségét és a másikkal szembeni elő-
ítéleteiket, de mindenütt érvényesült az országhatár mentális határok által megnövelt ereje. Ebben a helyzetben az 
EU nem tud egyik határ menti csoportnak sem alternatív identitást kínálni, mert vagy értelmezhetetlen számukra az 
„európaiság” fogalma, vagy az EU megjelenését veszélyként érzékelik.

A határ(ok) közvetett hatásai

Az első példa feltételezése az, hogy egy szétesett birodalom mint kormányzati egység határai kulturális választóvonal-
ként tovább élnek (Becker et al. 2011). Ebben az esetben tehát a határról nem feltételezik a szerzők, hogy szerepük volt 
a kutatott jelenség (korrupció, bizalom) máig megfigyelhető eltéréseinek kialakulásában, de a politikai határok eltűné-
se ellenére megmaradó láthatatlan határokat mint a kultúra áthagyományozásának kereteiként azonosítják.

A kutatás alanya a Habsburg Birodalom, s a szerzők feltételezik, hogy 2004-ben a már kilencven év óta nem létező 
birodalom határain (3. térkép) belül élők értékrendje eltér azokétól, akik ugyanazokban az országokban, de olyan régi-
ókban élnek, amelyek korábban nem tartoztak a birodalomhoz.15

A szerzők ezt a határhatást azzal magyarázzák, hogy a történelmi intézmények tehetetlenségi ereje olyan nagy, 
hogy azok generációról generációra áthagyományozódva máig hatnak az emberek értékrendjére. A néhai Habsburg 
Birodalom területén belül élőket és az ott soha nem élőket összehasonlítva az előbbiek bizalma nagyobb, és kevésbé 
hajlamosak korrupcióra (tehát lefizetni a rendőrt, megvesztegetni a bírót, megkenni a hivatalnokot), azért mert a Mo-
narchia határai kettévágták az első világháború területeit egy jobban és egy rosszabbul kormányzott szeletre.

Hasonló logikát követ – és részben azonos adatbázist használ – Jancec (2013). Példaként a mai Horvátországhoz 
tartozó Dalmáciát hasonlítja az ország északi területeihez. Az előbbi tengerparti rész rengeteg birodalom uralma alatt 
állt az elmúlt 500 évben, ezzel szemben az északi rész csupán a Habsburg Birodalom, majd Jugoszlávia része volt.  
A szerző a határok állandósága hiányának a politikai intézményekbe vetett bizalom csökkenésére gyakorolt hatását 
feltételezi. A határváltozások gyakoriságát egy speciális index segítségével méri, ami azt mutatja, hogy egy adott régió 
(az adatbázis adatfelvételi egységei) mennyi ideig álltak különféle hatalmak uralma alatt.16 A számításokat a mai Szlo-
vénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Románia és Ukrajna területén található településeken végezte. Az eredmé-
nyek az mutatták, hogy ott, ahol sokszor került sor határváltozásra, a helyben élők bizalma a politika intézményeiben 
és szavazási hajlandósága kisebb, mint ahol a határváltozások ritkábbak voltak.

15 Az elemzést öt országban tudták elvégezni: Lengyelország, Románia, Szerbia, Ukrajna és Montenegró.
16 A régebbi időszakok hatását kisebb súllyal véve figyelembe:
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3. térkép 
A 2004. évi 

adatfelvétel 
helyszínei  

a Habsburg 
Birodalom 
valamikori 

határaihoz képest

Forrás: Becker et al. 
(2011: Figure 1). 

Jelmagyarázat: Kör – települések az egykori Habsburg Birodalmon belül (sötétkék: 200 km-nél beljebb, világoskék: annál közelebb 
a határhoz képest). Háromszög – települések az egykori Habsburg Birodalmon kívül (fehér: 200 km-nél közelebb, narancs: 200 km-
nél távolabb a határtól). 

A Habsburg Birodalom szétesése adott alkalmat arra is, hogy a kulturális, tehát politikai határként nem létező ha-
tárok hatásának erejét vizsgálják (Schulze–Wolf 2008). A szerzők feltételezése szerint már jóval a birodalom szétesése 
előtt olyan láthatatlan – ez esetben a nyelvtudás alapján húzott, etnikai eltérésen alapuló – határok léteztek, ame-
lyek a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatokban a gravitációs elméletnek megfelelő torzításokat okoztak. Az elem-
zés tárgya a gabonakereskedelem volt. Húsz városban, a birodalom 1914 évi határain belül, de annak nagyon eltérő 
pontjain (egyben az első világháború utáni szétesés létrejött utódállamok legnagyobb városaiban, 4. térkép) vizsgálták  
a gabonaárak alakulását. 
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4. térkép 
A vizsgált városok 

és régiók 
elhelyezkedése  

a Habsburg 
Birodalom alatt és 

annak szétesését 
követően 

Forrás: Schulze–Wolf 
(2008: Map 1.).

Jelmagyarázat: A vizsgált városokat pontok jelzik. A vastag vonal a Habsburg Birodalom 1914. évi, a vékony vonalak az utódállamok 
1922. évi határait jelzik.

Feltételezésük szerint a közöttük lévő távolságnak (utazási időben mérve) az 1870-es évekhez képest az 1880-as 
éveket követően – a kiépülő infrastruktúra miatt – csökkennie kellett volna, ennek ellenére nőtt a gabonaár eltérése  
a nyelvi összetételében egymástól legjobban különböző városok17 között. Vagyis noha ekkor még nem voltak a város-
ok között politikai határok és azonos volt a közigazgatás, mégis a már ekkor is meglévő etnikai szabdaltság erősen ha-
tott a regionális gabonaárak alakulására. A szerzők következtetése szerint ennek oka az ekkor már rejtetten megjelenő 
nacionalizmus volt, amely elkezdte védeni a „hazai” gabonát.

Falck et al. (2010) – és a már korábban bemutatott Lameli et al. (2013) – elemzése azt is bizonyítja, hogy a vi-
szonylag csekély nyelvi eltérések mentén meghúzható kulturális határok is erősen hathatnak a gazdaság folyamataira,  
s ennek a hatásnak a tehetetlenségi ereje is igen nagy.18 Falck et al. (2010) elemzésének tárgya a németországi régiók 
közötti migráció. Az elemzés azt bizonyítja, hogy a németországi nyelvjárások évszázadokkal korábban kialakult, a 19. 
században végzett felmérés alapján azonosított határai, amelyek a munkaadó és a munkavállaló kommunikációját alig 
akadályozzák, erősen befolyásolják a mai Németország regionális migrációjának irányát. A 2000–2006 közötti költözkö-
dések alapján készített gravitációs modellt alkalmazva a szerzők a premodern kori népesség átrendeződések, a vallási 

17 A két szélső érték Szeged és Lemberg (a minimális nyelvi azonosságú), illetve Graz és Bécs (a maximális nyelvi azonosságú) volt.
18 Lameli et al. (2013) a fentiek érvényességét a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül is igazolták, vagyis hogy az azonos nyelven, de eltérő 

dialektusban beszélő régiók közötti kereskedelmet „eltéríti” még a minimális kulturális eltérés is.
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megosztottság, a politikai határok, a közlekedési útvonalak kombinációjából kialakuló nagy tehetetlenségű kulturális 
határokban lelik meg a regionális migrációs ma is megfigyelhető eltérő regionális esélyeit.

Combes és szerzőtársai három franciaországi régió esetében mutatják be, hogy nem csupán az országhatár, ha-
nem a regionális határok is lehetnek közvetett jelei a gazdasági kapcsolatok korlátainak (Combes–Lafourcade–Mayer 
2003). A szerzők modelljében, ami az 1978 és 1993 közötti régiók közötti közúti szállítás költségeinek becslésén alapul, 
a vállalatok munkaerő-piaci és vállalatközi kapcsolatai19 a centripetális tényezők hatása alatt állnak, vagyis hajlamosak 
„helyben” maradni (5. térkép). 

5. térkép 
Az ingázó 

munkavállalók (bal 
oldali térkép) és a 

vállalatközi 
kapcsolatok (jobb 

oldali térkép) 
aránya Rhone 

megyében 
Forrás: Combes–

Lafourcade–Mayer 
(2003: Map 1).

A szerzők magyarázata szerint a munkaerőpiac esetében a gravitációs hatás, a vállalatközi kapcsolatok terén a ko-
rábbi szerződések tehetetlenségi ereje okozza a határhatást, de mindkét esetben ennek a gravitációs hatásnak a fele 
eltűnik, ha figyelembe veszik a piac hálózatalapú szerveződését. 

A következő példa szerint azok körében, akik ma olyan afrikai országokban élnek, ahol volt rabszolga-kereskedelem 
a 16–17. században, máig alacsonyabb a bizalom szintje, mint ott, ahol nem fenyegette a lakosságot az elhurcolás 
veszélye (Nunn–Wantchekon 2009). Másként, a szerzők feltételezik, hogy az egyes afrikai régiókra ma jellemző bizal-
matlanság összefüggésben áll azzal, hogy ezeken a területen évszázadokkal korábban rabszolga-kereskedelem folyt, 
amikor az ember soha nem tudhatta, hogy a törzsfőnök, a klánvezér vagy akár rokona, esetleg valamelyik testvére 
mikor fogja őt jó pénzért eladni. Ez a helyzet „racionálissá”, jobb híján az egyetlen önvédelmi eszközzé tette a bizalmat-
lanságot, ami aztán nem szűnt meg a rabszolga-kereskedelem végével. Egy 2005-ös Afrobarometer-kutatás során 17 
afrikai ország adatait a korabeli határok mentén húzódó határok szerint kódolták át, és azt találták, hogy a valaha volt 
legfontosabb atlanti- és indiai-óceáni útvonalak mentén, ahol a rabszolga-kereskedelem elterjedt volt, ma is alacso-
nyabb a bizalom szintje, mint ahol a rabszolga-kereskedelem nem volt elterjedt.

19 A munkavállalók lakóhelye, illetve a vállalatok üzemeinek a vizsgált régióhoz képesti területi elterjedtsége alapján mérve.
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Az utolsó példában a kulturális-etnikai határ és a politikai-gazdasági határ részleges átfedése teszi lehetővé a kultú-
ra munkaerő-piaci viselkedésre gyakorolt hatásának elemzését (Brügger– Lalive– Zweimüller 2009). A Svájc területén 
élő két kultúra (a germán és a latin nyelvet beszélő) földrajzilag jól elkülöníthető. E képzeletbeli határt hívják a német–
francia területek találkozásánál Röstigrabennek20 (6. térkép, a sötét és a világos területek határa). A német anyanyelvű 
többség az ország középső-keleti részén lakik, a latin nyelvet beszélők közül az ország lakosságának ötödét kitevő 
francia anyanyelvű népesség az ország nyugati területein él, míg az olasz nyelvűek (alig 10%) az ország egy déli szeg-
letében találhatók. 

6. térkép 
A nyelvi határok 

Svájcban 

Forrás: Brügger–
Lalive– Zweimüller 

(2009: 7, Figure 2).

A két csoportot elválasztó képzeletbeli határt átlépve egy adott népcsoport részaránya nagymértékben csökken 
(1. ábra).

20 Ez a német anyanyelvű svájciak nemzeti eledeléről, a „rösztiről” kapta a nevét. A „der Graben” szó árkot jelent, és így a kifejezés arra utal, 
hogy e képzeletbeli szakadék másik oldalán nem fogyasztják a krumplilepényt.
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1. ábra 
A latin nyelven 

beszélők aránya  
a nyelvi határoktól 
való távolság (km) 

szerint (%)

Forrás: Brügger–
Lalive–Zweimüller 

(2009: 16, Figure 3).

Jelmagyarázat: Negatív távolság – német nyelvű rész, pozitív távolág – latin nyelvű rész.

Mivel ez a kulturális határvonal átmetszi mind a kantonhatárokat, mind a helyi munkaerőpiacokat, ezért ha  
a Röstigraben két oldalán eltér a munkaerő-piaci viselkedés, akkor ez nem tulajdonítható sem a szabályozás, sem a 
kereslet eltéréseinek, hanem csakis a kulturális különbségeknek. Márpedig a latin munkanélküliek a vizsgált időszakban 
a munka világától szignifikánsan többet voltak távol németajkú honfitársaikhoz képest (2. ábra). 

2. ábra 
A munkanélküliség 

átlagos hossza (hét) 
a nyelvi határoktól 
való távolság (km) 

szerint

Forrás: Brügger–
Lalive–Zweimüller 

(2009: 16, Figure 4).

Jelmagyarázat: Negatív távolság – német nyelvű rész, pozitív távolág – latin nyelvű rész.

Az országhatár, illetve az országon belüli etnikumok közötti határ kereskedelemre gyakorolt hatását demonst-
rálja Aker és szerzőtárai elemzése (Aker et al. 2010). A gravitációs modellel kiszűrve a határhatás egyéb lehetséges 
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tényezőinek hatását (távolság, gazdasági fejlettség, népesség) előbb azt vizsgálják, hogy okoz-e eltérést a köles és  
a feketebab21 árában a Niger és Nigéria közötti könnyen átjárható országhatár (nincs folyó vagy hegy, és nincs komoly 
határellenőrzés sem), majd a Nigeren belül e javak kereskedelmével foglalkozó két nagyobb népesség (a hauszák és  
a zarmák) közötti etnikai határ. Mindkét esetben azt találják, hogy a határ (az egyéb tényezők hatásának kiszűrése után) 
eltérést okoz az árak alakulásában, de ennek mértékét az etnikai (láthatatlan és kulturális) határ esetében sokkal na-
gyobbnak találják, mint az országhatárok esetében. Ennek magyarázatát (egyéb tényezők elvetése után22) abban vélik 
felfedezni, hogy a hauszák között elenyésző a női kereskedők aránya, a zarmák között jelentős, márpedig a férfiak nem 
kereskednek a nőkkel, illetve hogy a bizalom etnikai alapon szerveződik, és ez a kereskedelmi kapcsolatokat átszövő 
kölcsönügyletek miatt (előleg, hitel, későbbi fizetés, pénzváltás) etnikumon belül könnyebben jön létre.

Összefoglalás helyett…

Az alábbiakban felvázolom azokat a következtetéseket, amelyekre „A határ mint komplex rendszer” kutatás tervezése 
során jutottunk a szakirodalomban felvetődő dilemmák és a határhatás elemzések olvastán.

A földrajzi-politológiai-történelmi szempontokat a kutatás megalapozása során olyan kontextuális tényezőknek 1. 
tekintettük, amelyekbe ágyazva kell vizsgálni a hármashatár folyamatait. A kutatás hangsúlya tehát a közgazdasági-
szociológiai-szociálpszichológiai megközelítés kombinációján lesz, de ehhez, ha nem is egy közösségkutatás in-
tenzitásával, de egy etnosurveyt megalapozó elemzéssel „meg kell ágyaznunk” a régió elérhetőségének, a – mes-
terségesnek tekinthető – határ átjárhatóságának, a történelmi és politikai hatások ezekre máig ható hatásainak 
elemzésével.
A „hídmetafora” és/vagy „ajtómetafora” közül az utóbbira alapozva vizsgáljuk a határ intézményét. Ennek során az 2. 
„ajtót” nyitni vagy csukni, szélesebbre tárni vagy mozgását akadályozni törekvő hatásokat kell elemezni oly módon, 
hogy a folyamatokban résztvevő legfontosabb szereplők viselkedését, a közöttük lévő kapcsolatokat elemezzük. 
Az elemzés tárgya egyaránt lehet a gazdasági viselkedés (haszon- vagy jövedelemszerzés), a társadalmi helyzet (ha-3. 
talom, státusz, presztízs stb.) vagy mentális folyamat (identitás-menedzsment, lokálpatriotizmus stb.), illetve ezek 
bármilyen kombinációja. A kérdés az, hogy ezekre a folyamatokra hat-e, s ha igen, hogyan hat a határ. 
Kutatásunk során a határ nem vonalként, hanem térségként jelenik meg. A hármashatáron belül azonosítható két 4. 
határszakasz (magyar–szlovák és magyar–ukrán) mindkét oldalán azonos nagyságú területet jelöltünk ki össze-
hasonlító elemzés tárgyául. Ugyanakkor mivel a földrajzilag egymáshoz közeli határszakaszok a közelmúltban sok 
szempontból eltérően változtak,23 a határok átjárhatósága, illetve a térség településeinek elérhetősége nagyon el-
térő lett amiatt, hogy az egyik határszakasz az EU belső határává vált, a másik nem, ezért a határhatás is feltehetően 
eltérően alakul a hármashatár két részén. 

21 Mindkettő olcsó, homogén és sokak által fogyasztott élelmiszer a régióban.
22 Pl. a piacok szegmentáltsága, a kereskedők beruházásainak eltérő nagysága, a piacok közötti távolság, a nyelvtudás, az állami szabályozás 

eltérései, a törzsi ellentétek.
23 A határátlépés szabályozása a rendszerváltás óta többször is lényeges és gyökeresen eltérő volt („a vasfüggönytől a schengeni acélgyű-

rűig”).
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Mindebből egy olyan kutatási elrendezés adódik, amely egyfelől a hármashatár három országban található részeit, 5. 
másfelől a két határszakasz két oldalát is összehasonlíthatóvá teszi. Természetesen értelmes ezeket a térségeket  
a térségen kívüli, de szomszédos (tehát a határrégióval érintkező) régiókkal is összehasonlítani, ami – feltételezve, 
hogy ezek a régiók egyébként sokban hasonlóak a határrégiókhoz – megfelel egy természetes kísérleti elrende-
zésnek.
A határt mint három egymástól megkülönböztethető intézményként vizsgáljuk: országhatárként, etnikai határként 6. 
és a formális/informális gazdaság határaként. Az eltérések lehetőségének feltételezése azt is jelenti, hogy e három 
határmetszet egymáshoz képesti viszonyát is vizsgáljuk: 

Az etnikai metszet külön dimenzióként való kezelése egyfelől azért elkerülhetetlen, mert mindkét határ a ko- Ŧ
rábbi történelmi határmozgások miatt a magyar etnikumot kisebbségként vágta el. Ez a kvázidiaszpóra helyzet 
olyan kísérleti elrendezést hoz létre, amely összehasonlíthatóvá teszi a határ hatását a kultúra homogenizálása 
mellett, illetve a többségi-kisebbségi helyzet okozta hatás vizsgálatát a határrégió azonossága mellett. Ez a met-
szet annál is fontosabb, mert a magyar kvázidiaszpórára mindhárom országban erős politikai és médiafigyelem 
irányul, s maguk is szereplői mind saját országuk, mind „anyaországuk” diaszpórapolitikájának.
Az informális gazdaság határainak elemzését a régió két sajátossága indokolja, amennyiben a térség három  Ŧ
részéből kettő (a szlovák és a magyar) az adott országok legfejletlenebb régiói közé tartoznak, a harmadik (az 
ukrajnai) pedig ezeknél is fejletlenebb, illetve mert feltételezzük, hogy ebben a régióban a határ közelsége a fej-
letlenség kényszerén túl kedvező közeg is egyes informális tevékenységek (elsősorban a csempészés) számára.
Mivel feltételezzük, hogy a határ mind a régióban található szervezetek, mind az egyes társadalmi rétegek ese- Ŧ
tében befolyásolja stratégiájukat, identitásukat (tehát céljaikat, értékrendjüket, helyzetértékelésüket, kapcso-
lataikat, ellentéteiket stb.), ezért a különböző szervezettípusokat és társadalmi csoportokat összehasonlítva –  
a megfelelő kontrollok után – vizsgálni tudjuk a határ mint korlát és mint lehetőség hatását (vagy ennek hiányát).
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