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Bevezető: európai határok és határon átnyúló 

együttműködés (CBC) 

•1945 - 1980-as évekig – idealista vállalkozás egy új, „történelmi sebektől 
mentes” Európa létrehozására, helyi együttműködési kísérletek. 

•1980-as évek végén – az EU támogatja a határon átnyúló együttműködést 
mint történelmi lépést egy nemzetek feletti közösség megteremtése és a 
határok „lebontása” („de-bordering”) felé. 

•  1989-2004: a CBC az együttműködésen, párbeszéden és szinergián 
alapuló új európai rend kialakításának gyakorlati és szimbolikus eleme.  

•  2007-2013: az INTERREG, a különböző szinteken megvalósuló ”területi 
együttműködés” az EU Kohéziós Politikájának része. Az Szomszédság 
Politika keretet nyújt az EU új külső határain átnyúló együttműködésre. 

•Azonban a belső EU-határok továbbra is érzékeny és gyakran 
ellentmondásos, vitatott téma – a nemzeti szuverenitás kérdései az 
előtérben maradnak. 
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Differenciált minták 

európanizálódásra?? 

• Jelentős kelet-nyugati megosztottság a 
CBC-nek, mint fejlesztési 
gyakorlatnak elfogadottságában 

• „Mag-Európa” (Core Europe, pl. 
Franciaország, BENELUX, 
Németország): hálózatba szerveződő 
csomópontok, rutinná vált 
együttműködés többszintű irányítási 
struktúrákba (multi-level governance) 
beágyazva  

• Kelet-Közép-Európa (pl. 
Magyarország, Lengyelország, 
Szlovákia): minimalista, 
eszközközpontú megközelítés, a 
nemzeti konszolidáció céljainak 
alárendelve 
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A kutatás fókuszában: változás és folytonosság a magyar 

„bordering” (határképző) narratívákban 

• Cél: a történelem különböző rétegeinek feltárása Magyarország határait érintő 
kortárs politikai diskurzusokban 

• Kérdés: Hogyan jelentek meg 1989 óta a magyar határok az európai (EU-s) 
illetve a nemzeti értelmezés kereteiben? Milyen hatásai vannak az 
„európanizációnak”? 

o Milyen változások és folytonosságok fedezhetők fel a korábbi magyar határ-
narratívákhoz képest, pl. az 1921-1945 közötti, a két világháború közötti időkhöz 
képest? 

o Vannak-e jelei valamilyen kelet-nyugati közeledésnek (konvergenciának) a határok 
és a határon átnyúló együttműködés értelmezésében,?  

o Végül, milyen következményei lehetnek ezeknek az értelmezéseknek az 
európanizáció folyamataira és az európai helyi autonómiák számára? 
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Elsődleges források 

•politikusok beszédei 

•szakpolitikai dokumentumok 

•újságokban megjelent beszámolók, külső véleményeknek fenntartott 
rovatok 

•folyóiratok  

•tudományos diskurzusok 
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Mai kontextusban: nemzeti ”európai-antipolitika” 

•Orbán: „van élet az Európai Unión kívül is” 

 

•A Keleti Nyitás Politikája – szimbolikus közeledés az EU 
ellenfeleihez és a gazdasági stratégia szempontjából fontos keleti 
partnerekhez  

•Válasz a nyugatnak az etno-kulturális reprodukció 
racionalitásának megkérdőjelezésére (Schöpflin 2000 alapján) 

•  Irányelv, mely szerint az európai kontextusban az etno-nemzeti 
kérdéseket hazai és nemzetközi szinten is kezelni kell 
(international + domestic → intermestic ügyek) 

•  A nemzeti kulturális konszolidációt előtérbe helyező nemzeti-
konzervatív ortodoxia (újbóli) megteremtése. 
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A magyar határokról szóló politikai nyelvezet történelmi 

periódusai 

•1867-1918: a modern magyar államiság megalapozásának időszaka 

•1918 -1945: revizionizmus által táplált nacionalizmus 

•1948 -1989: szocialista nemzetépítés 

•1989 - now: egyidejű európanizáció és új nemzeti politika 
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1919-1945 jelentős magyar narratívái 

• 1000 éves határok, Magyarország határainak sérthetetlensége, a Magyar 
Korona szentsége 

• A Kárpát-medence organikus, természeti-területi egysége 

– Gyakran átszőve radikális etnopolitikai diskurzusokkal (ki az igazi 
magyar, ki az aki csak társ-rezidens állampolgár?) 

• A magyar kultúra és állampolgárság fölénye és dominanciája a Kárpát-
medencében 

• A trianoni békediktátum és történelmi igazságtalansága, a természeti 
törvények figyelmen kívül hagyása – a nemzet történelmi fejlődésének vége! 

• Kapcsolat Európával: Európa, mint kiteljesedett, nem csalódott, nemzetek 
szövetsége (Teleki 1934)  
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A Magyar Királyság 1880-ban: többnemzetiségű állam 
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1000 éves határok: a természetes állapot 

Trianon: történelmi igazságtalanság 
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Az 1000 éves határok – Magyarország határainak 

történelmi állandósága (Rónai, 1942) 
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Magyar határai folytonossága a Kárpát 
medencében (Rónai 1942) 
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Határ Narratívák 1989-tól napjainkig 

• 1000 éves határok: még mindig fontos motívum, de aktív revizionizmus 
helyett inkább a romantizált mindennapi identitás-politika részeként 
(Egry 2010) 

• Határnyitás és EU tagság új kereteket nyújt a magyar nemzeti 
identitásnak 

• Határismeret mint nemzetépítés (Für 2012, Kocsis 2012) 

• Funkcionalista Kárpát-medence fogalmak: a városhálózat és a 
szomszédsági hagyományok helyreállításának hátterében (Horváth 2010) 

• Határ-revizionizmus és etnikai alapú nemzetformáló diskurzusok csak 
marginálisan jelennek meg, ezeket transzszuverén nemzetfogalmak 
helyettesítik (az állam és nemzet határai nem esnek egybe) (Bakk and 
Öllös 2010) 
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Tudományos diskurzusok tükrözik a kérdés összetettségét 

• Egry (2010): a nemzeti identitás-politika újjászületése; a határ- és nemzeti identitás-viták 
kontextuális (kontextus-függő) jellege 

• Szarka (1998): Magyarország, mint mozaik nemzet 

• Für (2012): Magyarország, mint organikus nemzet – a két világháború közötti 
nemzetsors-diskurzusok mai vonatkozásban 

• Vásárhelyi (2007): Megemlékezések Trianonról, mint a történelmi emlékezet szertartásai 

• Pótó (2003): Történelmi emlékezet és a nemzeti motívumok újraéledése mint az 
európanizáció alapvető elemei 

• Gyurgyák (2008): A magyar nemzet eltérő értelmezései az „új” Európa és a megerősödött 
tradicionális (organikus) identitások között 

• Hajdú (2006): A magyar határfogalmak korszak kötöttség 

• Krasznai (2012): Nagy Magyarország térképes és egyéb ábrázolásai 

14 



Alternativ és ”európai” Kárpát medence kb 1998 
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Légiessé váló határok... 



A Kárpát-medence terének városhálója (Kovács 1990) 



A Kárpát-medence és a magyarság etnikai tere – új helyi 

autonómiák kerete Európában? 
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A magyar határok mint politikai tőke – a nyugati médiában 

(Reuters) 
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Napjaink magyar politikai nyelvezete a határokról és a 

határon átnyúló együttműködésről 

• Megjelenik a „transzszuverenitás” fogalma, mint haladó megközelítése a 
nagyobb pluralitáson, helyi autonómián és etno-nemzeti hálózatokon 
alapuló Európai Kohéziónak. 

• De emellett megfigyelhető az európanizáció „antipolitikája”, mint a 
nemzetépítés egy ellentmondásos stratégiája (Státusztörvény, kettős 
állampolgárság, paranacionális politikai hálózatok) 

• A revizionizmus, mint politikai diskurzus halott (a szélsőjobbon kívül), 
azonban az 1000 éves határok motívuma továbbra is közkedvelt forrása a 
magyar identitáspolitikának. 

• A helyi nemzetiségi autonómiák kialakulása lehet-e életképes alternatíva 
Európában?  
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Köszönöm a figyelmet! 


