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Határ? Tudat? Határtudat? – a határmentiség kérdése Makón

Bevezetés

2014 tavaszán csatlakoztam ahhoz az OTKA-kutatáshoz, amely a hármas határok mentén elterülő telepü-
léseknek a határhoz való viszonyát vizsgálta. Makóiként, a makói József Attila Múzeumban tevékenykedő 
néprajzosként lettem tagja a délkeleti hármas határnál dolgozó kutatócsoportnak. A kutatás keretében a leg-
nagyobb délkeleti kutatópont, Makó felmérését vállaltam, amely 40 kérdőív lekérdezését jelentette a város la-
kossági viszonyait figyelembe véve, korosztálynak, iskolázottságnak és nemnek megfelelő reprezentativitással. 

Írásomban a makói kutatóponton szerzett eredményeimet mutatom be, az alábbi témákat emelve a vizs-
gálat fókuszába: Mennyire él a makóiak tudatában a határ menti lét? A turizmus föllendülésének, egyre több 
külföldi polgár megjelenésének milyen a hatása a városban élőkre? Mennyire vannak tudatában a makóiak 
annak, hogy milyen kapcsolatok fűzik a települést a határhoz? Tanulmányomban ezeket a kérdéseket járom 
körül inkább néprajzi, semmint szociológiai módszerekkel. Bár a kérdőívezés és az adatfelvétel egy félig nép-
rajzi, félig szociológiai jellegű adatlap segítségével zajlott, az adatok kielemzésétől most – a pontos elemzési 
módszerek tudatának hiányában – eltekintek. Írásomban inkább így a kérdőívezés és az azt követő interjúzás 
során felmerülő társadalmi-kulturális kérdések felvázolását és kontextusba helyezését teszem meg.1 

A kutatás módszerei és körülményei

2014 márciusában és áprilisában 40 kérdőívet vettem föl Makón. Az informátorokat ismertségek révén, 
hólabda-módszerrel2 választottam ki, illetve a makói Idősek Otthona lakóitól is kaptam segítséget. A kérdőív 
jellegéből fakadóan a kutatás első fázisa így inkább adatfelvétel, kötetlen beszélgetés formájában valósult meg. 
Már a kérdőívek felvétele során volt lehetőségem tájékozódni, hiszen a megkérdezettek egy-egy témakör kap-
csán reflektáltak az elhangzottakra, méltatták a kérdéssort, és megjegyzéseket fűztek hozzá. Ily módon már 
az első alkalmakkor körvonalazódni látszott egy központi probléma, amely a további gyűjtést megalapozta.

Így az adatgyűjtés második fázisában online felület segítségével pilot-felmérést készítettem, amelynek 
köszönhetően részletesebben vizsgálhattam egy, a kérdőívezés során felmerült új problémát: Makó határ 
menti városnak számít-e? Az online adatlap kiértékelése során látható volt, hogy ellentmondásos a kép 
Makó határmentiségével kapcsolatosan: bár a megkérdezettek3 kétharmada tartja a várost határ mentinek, 
csupán egyötöde van tisztában azzal, hogy Makó közelében milyen határátkelőhelyek találhatóak, és azok 
milyen messze vannak a várostól. 

Ez vitt tehát tovább a félig strukturált interjúk felé, amelyek során azt vizsgáltam, hogy a makóiak 
tudatában élő határfogalom hogyan kapcsolódik össze azzal a ténnyel, hogy Makót határ menti telepü-
lésnek tekinti-e a megkérdezett vagy sem, és ez áll-e valamilyen korrelációban a válaszadó életkorával. Így 
beszélgetéseket folytattam a kérdőívezés során megismert adatközlőkkel, főként a 20–65 év közöttiekkel.4 

1 A kutatást nem tekintem lezártnak, e tanulmányt pedig inkább egy kutatásközi írásnak tekintem, amely további adatfelvételeket 
és elemzéseket igényel. Így a jelen írásban közöltek nem vonatkoztathatók az egész település viszonyaira, csupán egy szűkebb 
körre, akik munkám tárgyát képezték. 

2 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/marketingkutatas/ch04s03.html (letöltés: 2015.05.30.)
3 A kérdőívet a kerdoivem.hu oldal segítségével szerkesztettem, 55-en töltötték ki.
4 Az idősebbekkel nem interjúztam, mivel életmódjukból kifolyólag kevésbé érintettek a határon átnyúló mobilitásban.
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8 alannyal volt lehetőségem néprajzi mélyinterjút készíteni.5 Adatközlőimmel több alkalommal is találkoz-
tunk, így alkalmam nyílt, hogy ne csak a határhoz, de a városhoz, saját környezetükhöz és saját magukhoz 
való viszonyukat is lássam. 

Makó történeti kapcsolata a határral

Hogy látható legyen a település gazdaságföldrajzi, illetve a határhoz való mai viszonya, szükséges arról is 
szót ejtenünk, hogy a történelem során az milyen szerepet töltött be a város életében. 

A 18. században a belső migráció (az egész hódoltsági területre jellemzően) Makó városát is érintette, s  
a népességnövekedés egyúttal új, prosperáló gazdasági konjunktúrákat hozott létre. Az 1770-es évektől ki-
bontakozó gyapjú- és dohánykonjunktúra nem maradt a város határain belül, a szomszédos megyékben, de 
még a Temesi Bánságban is makói mintára alakultak dohánykertész községek.6 Makó város a Maros folyó 
menti pozíciójának köszönhetően Szeged, Szentes és Hódmezővásárhely mellett a dinamikusan fejlődő vá-
rosok közé tartozott.7 A bővülő városi funkciókat a legjobban fejlődő szabad királyi városok már nem tudták 
ellátni, így felzárkóztak mögéjük a mezővárosok; a mezőgazdasági árutermelésbe és forgalmazásba bekap-
csolódó városok pedig mint piacközpontok játszottak jelentős szerepet a magyarországi városhálózatban.8 

Ezt követte a 19. században a kereskedelem föllendülése, köszönhetően a vasútnak és a Maros folyón 
zajló vízi áruszállításnak. Ez mutatja Makó történeti kereskedelmi kapcsolatainak fontosságát a Délvidék-
kel, annál is inkább, mivel a város a történelmi Magyarország déli részének egyik kereskedelmi csomó-
pontja volt (főként a hagymatermesztésből adódóan).9 A föllendülést azonban megtörte előbb az őszirózsás 
forradalom,10 majd romokba döntötte a trianoni békeszerződés, amelynek a város közvetlen elszenvedője 
lett.11 Ezért tehát 1920 után Makónak az új országhatárokhoz kellett igazítania társadalomgazdasági beren-
dezkedését, amely nem volt zavartalan, hiszen hagyományos piacaitól elvágták, a forradalmak és a román 
megszállás pedig kivették tartalékait. Bár a válság szanálása után a második világháború vetette vissza ismét 
a város fejlődését, érdekes, hogy e negyedszázad alatt Makó gazdaságilag mégis prosperált. A mezővárosi 
alapvonás mellé járultak az új gazdasági eszközök, módozatok és a modern ágazatok, amelyek egyúttal a 
népesség növekedését is magukkal hozták. Ez egyrészt a trianoni diktátum után a magas számú menekült 
betelepülésének, másrészt pedig a gazdaság12 stabilizálódásának volt köszönhető. 

Ám párhuzamosan egy ellentétes jelenség is megfigyelhető volt: a kezdeti lendületes és nagyszámú 
betelepülések után a menekültek lassan visszacsordogáltak otthonaikba, így a város népessége a 20. szá-
zad második felében csökkenni kezdett, a rendszerváltásra pedig mintegy 7 000 fővel lett kevesebb, mint 

5 A kutatáshoz nagyobb mintavételű, komplexebb interjúzásra vagy egy több emberből álló kutatócsoportra lenne szükség, amire 
jelen munka időkeretei miatt nem vállalkozhattam. Úgy vélem, ez a felmérés egy helyzetállapotot rögzít, ami annak ellenére, 
hogy nem tekinthető reprezentatívnak, szolgál számunkra hasznos információkkal. 

6 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_4.htm (letöltés: 2015.05.10.)
7 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_4.htm (letöltés: 2015.05.10.)
8 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_4.htm (letöltés: 2015.05.13.)
9 „A közlekedés, a kereskedelem és az ipar fejlődése részben követte, részben előmozdította a mezőgazdasági fejlődést. A köz-

lekedésben a vasút megépítése volt az a döntően új mozzanat, amely a város egész életére serkentően hatott. 1883-ban nyitották 
meg az Arad–Szeged közötti vasútvonalat. Makón az új közlekedési eszköz a hagymakereskedelem és a hagymatermelés nagy-
arányú fellendülését eredményezte. Szekeres hagymakereskedelem korábban is volt Szegedtől Temesvárig és Aradig. Közel ha-
sonló szerepe volt a vasútnak az egyéb mezőgazdasági termékek forgalmának növelésében is, különösen a búza-, a sertés- és a 
baromfiértékesítésben, illetőleg a mezőgazdasági termelési eszközök szállításában. Makó, földrajzi helyzetéből adódóan a Maros 
folyó vízi útját is használhatta kereskedelmi célokra.” http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_mono-
grafia_sorozat/index_5.htm (letöltés: 2015.05.20.)

10 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_5.htm (letöltés: 2015.05.20.)
11 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_6.htm (letöltés: 2015.05.22.)
12 Mezőgazdaság és ipar egyaránt.
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az 1920-as években. Az elvándorlás lélekszámát tekintve Makó városa az országban a harmadik helyen 
állt, tömeges szinten jelent meg az egykézés, a fiatalok egyre nagyobb számban vándoroltak el, s az egyik 
legelöregedettebb településsé vált Magyarországon. Az országrészek elcsatolása következtében a város Ma-
gyarország perifériájára szorult, s 1950-ben, mintegy 220 év után Makót megfosztották megyeszékhelyi 
státuszától. Határon túli kapcsolatrendszert az 1970-es évekig nem tudott kiépíteni.13

A hatvanas évek hoztak némi változást: a termálfürdő 1963-ban épült fel, akkor még köztisztasági 
célokkal. 1970-ben árvíz sújtotta a települést, amely szinte az egész várost elpusztította, ám ezt követően 
indult meg Makó az infrastrukturális és gazdasági fejlődés útján.14 A városkép gyökeresen átalakult, ekkor 
épült föl a könyvtár, a múzeum, a rendelőintézet is; bővültek az iskolák, a kórház; és a rendszerváltozásig 
számos ipari vállalat is működött Makón (TAURUS, FÉG, MEDICOR).15 

A rendszerváltozás után a szocialista éra cégei felszámolták üzemeiket, ezzel ismét jelentőssé téve a 
munkanélküliséget. Az iparból kiszorult emberek többsége kényszerűségből a mezőgazdaságban helyezke-
dett el, s hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntessék, az állam 1998-ban Makót és térségét vállalkozási 
övezetté nyilvánította.16 

A mai városkép kialakulásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Makovecz Imre építész, akinek első 
makói épülete a Hagymaház (művelődési ház) volt. Ezt követte a 2000-es években többek között a Városi 
Sportcsarnok, az autóbusz-pályaudvar és a városi turizmus fellendítése érdekében épült Hagymatikum is.17 
A Makovecz-épületek városképi jelentőséggel bírnak, a Hagymatikum pedig országos, sőt nemzetközi hír-
névre is szert tett.18 Az a kívánalom, hogy Makót vonzó turisztikai célponttá tegyék, nagymértékben alap-
szik a Hagymatikum fürdő népszerűségén, mely szándék megfogalmazódott a város előző polgármestere, 
Dr. Buzás Péter terveiben is, aki szintén a turizmusban látta a település jövőjét.19

Makó történetében jelentős szereppel bírt és bír ma is az M43-as autópálya elkészülése, ami mentesíti a 
várost a 43-as főút átmenő forgalmától.20 Az elkerülő út megléte előtt ugyanis (Bulgária és Románia 2007-
es európai uniós csatlakozásának köszönhetően) a balkáni tranzitforgalom nagymértékű zajszennyezést, 
illetve fizikai károkat is okozott az út közelében élőknek: ezzel kapcsolatosan a 43-as Egyesület nevet viselő 
civil szervezet közérdekű pert is indított a károsultak nevében.21 A folyamatos kamionforgalom megszűnése 
pedig nemcsak a zajszint, de a közúti balesetek számának csökkenésében is megnyilvánult. 

Makó több formában is központi szerepkörrel bírt a történelem során. 1950-ig a központi járás, 1950–
1983 között a makói járás székhelye, 1988-tól 1990-ig a makói városkörnyék, 1994-től a makói kistérség, 
2013-tól pedig a makói járás központja.22 Ebben a szerepkörében 50 000 embert lát el szociálisan, „az 
ország délkeleti kapujaként európai uniós és nemzetközi kapcsolatok közvetítőjeként érvényesül.”23

Magyarország határai Schengen előtt, Schengen után

Az államszocializmus kezdeti évtizedeire jellemző elzártság után az 1960-as évektől kezdve valamelyes eny-
hülés kezdődött az állampolgárok utazáshoz fűződő jogai tekintetében. A szocialista érában csak a kivált-

13 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako/pages/magyar/mframe.html (letöltés: 2015.06.12.)
14 http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/a_nagy_arvizre_emlekeztek/2163944/(letöltés: 2015.05.23.)
15 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako/pages/magyar/mframe.html (letöltés: 2015.06.12.)
16 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako/pages/magyar/mframe.html (letöltés: 2015.06.12.)
17 http://new.mako.hu/makovecz-imre-makoi-epuletei/ (letöltés: 2015.05.24.)
18 http://turizmus.mako.hu/web/guest/furdo (letöltés: 2015.05.30.) 
19 http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/buzas_peter_a_turizmus_mako_jovoje/2313599/ (letöltés: 2015.05.30.)
20 http://dunaaszfalt.hu/tartalom/m43as_autopalya/ (letöltés: 2015.05.29.)
21 http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/a_per_all_a_haz_reped_tovabb/2411993/ (letöltés: 2015.05.29.)
22 http://www.jaras.info.hu/lap/makoi-jaras (letöltés: 2015.05.30.)
23 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako/pages/mako_adatokban.htm (letöltés: 2015.05.24.)
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ságosok, sportolók, művészek, politikusok, kereskedők, fuvarozók utazhattak külföldre, s akkor is csak szi-
gorúan megszabott keretek között. Szigorú megkötések szabályozták a kivihető valuta mennyiségét és az 
utazások számát is. Ehhez képest némi fellazulást hozott az 1978-as rendelet, mely törvényileg szabályozta 
az utazáshoz való jogot Magyarországon, 1988-ban pedig – a korábbiakkal ellentétben – már nemcsak ke-
letre lehetett szabadon utazni, hanem világútlevél birtokában máshova is (a valutáris korlátozások mellett).24 

A szigorúan megkötött utazások feloldását egy még szabadabb rendszer követte, amelyet Magyarorszá-
gon 2007-ben vezettek be: ekkor csatlakozott országunk az úgynevezett schengeni térséghez. „A schengeni 
térség és együttműködés alapját az 1985-ös schengeni megállapodás jelenti. A schengeni térség olyan terü-
let, amelyen belül garantálva van a személyek szabad mozgása. A megállapodást aláíró államok eltörölték 
az összes belső határt, helyette egy közös külső határuk van.”25 A csoport eredeti öt tagja közötti első meg-
állapodást 1985. június 14-én írták alá, majd a schengeni térséget fokozatosan kibővítették: Olaszország 
a megállapodásokhoz 1990-ben, Spanyolország és Portugália 1991-ben csatlakozott, majd Görögország 
következett 1992-ben, utána Ausztria 1995-ben, valamint Dánia, Finnország és Svédország 1996 decem-
berében. Magyarország 2007. december 21-én lett része a schengeni térségnek Csehország, Észtország, 
Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia társaságában. Svájc társult országként 
lépett be 2008. december 12-én. Bulgária, Ciprus és Románia egyelőre nem teljes jogú tagjai a schengeni 
térségnek, így ezen országok határian még fennmaradtak az ellenőrzések.

A makóiak határtudata

Kamionok, románok,26 fürdőturizmus – a kérdőíves felmérés tapasztalatai

A 2014 tavaszán végzett kérdőíves kutatás eredményei alapvetően egységes képet mutattak a makói lako-
sok határral kapcsolatos meglátásairól. Feltűnt, hogy korosztályonként eltérő a külföldre utazás mértéke, 
egyáltalán az utazásra való igény is. „Nem utaztunk, nem volt idő, mindig csak dolgoztunk.” – hallottam 
szinte minden 60 év feletti adatközlőmtől. A korosztályra jellemző általános attitűdöt a makói hagyma-
gazdálkodás és a település mezővárosi, majd mezőgazdasági jellege magyarázza, ugyanis ebből fakadóan 
még a magasabban kvalifikáltak, vagy értelmiségiek és más középosztálybeliek is többnyire rendelkeztek 
valamennyi földterülettel, amelyen bizonyos mértékű mezőgazdasági munkát folytattak. 27 Így az utazások 
is kimerültek a közeli piacok látogatásával (pl. Szabadka, Arad), vagy esetleg Erdélybe jutottak el, ám a 
legtöbb adatközlőm még egyáltalán nem járt külföldön.

A következőkben azokat az alappilléreket emelem ki, amelyek a kérdőívezés során leggyakrabban me-
rültek föl, és amely jelenségekre a megkérdezettek a legrészletesebben reagáltak.

A fiatalok és az idősebbek is egyaránt a zajszint csökkenésére és a tranzitforgalomból következő 
balesetek számának csökkenésére utaltak, amikor a határ menti lét előnyeiről és hátrányairól volt szó.  
Az M43-as autópálya elkészültével valóban megszűnt a kamionforgalom,28 ami talán a legnagyobb prob-
lémát okozta a makóiaknak.29 

24 http://allamszocializmus.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=726115 (letöltés: 2015.05.29.)
25 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_

hu.htm (letöltés: 2015.05.30.) 
26 Fontos kiemelni, hogy ez esetben egy általánosító, sztereotipizáló terminussal van dolgunk. A makóiak egyaránt értik a román kife-

jezés alatt a romániai románt és a határon túli, romániai magyart is. A keretet itt a határon átlépés és többnyire a román rendszámú 
autó adja meg – ez alapján ítélik meg a városon átutazó, az ott vásárló és fürdőző, Romániából érkező embereket.

27 Volt, aki csak saját maga és családja ellátására, más pedig megélhetési célból is. 
28 http://vs.hu/kozelet/osszes/autopalya-van-aradig-de-a-magyar-roman-hataron-meg-nincs-kesz-1220 (letöltés: 2015.06.12.)
29 http://rtl.hu/rtlklub/hirek/belfold/cikkek/62108 (letöltés: 2015.06.12.)
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„Örülök, hogy végre eltűntek innen a kamionok. Tisztára hullámosak lettek az utak, iszonyú volt a zaj, 
és sok volt a baleset. Egyszer még egy lakóházba is beleszállt egy [kamion] a Szegedi utcán. Az nagyon 
szörnyű volt.” (B. M., 63 éves)
„A 43-ason [a főúton] van biciklis sáv, de nem nagyon mertem ott menni. Sokan mentek inkább a 
járdán, pedig azt elvileg nem szabad. De olyan eszeveszett módon száguldottak [a kamionok], hogy 
inkább bementem [a járdára]. A románokról meg ne is beszéljünk, mindegy, hogy kamionos vagy nem.”  
(Gy. K., 21 éves)
A közlekedési gondok mellett (azzal átfedésben) a külföldiekkel, főleg románokkal (vendégmunkások, 

turisták, átutazók) szembeni averziók is megnyilvánultak a kérdőívek lekérdezése során. 
„Sokszor álltak meg román vendégmunkások a benzinkutakon, kocsmákban. Nagyon visszataszítóak, 
ápolatlanok, zavaró, amikor látom őket a városban.” (P. A., 49 éves) 
„Eleinte csak a vendégmunkások jöttek, hol továbbmentek, hol napszámba. Aztán megnyitott a Lidl, és 
akkor állandóan jöttek. Családok, vagy csak a felnőttek, de ellepték a boltot. Rengeteg mindent összevá-
sároltak, de a pénztárnál meg csak a bajt csinálták, nem értették meg egymást az eladóval, állandóan 
várni kellett a sorban, mert olyan lassan haladt miattuk. Még most is ez megy, folyton itt vásárolgatnak.” 
(B. B., 62 éves)
„Nem értem, mért kell ide átjönni. Tele van a parkoló állandóan román autókkal. Náluk nincsenek 
áruházak?! Nekik építettük a Lidl-t is, mint a fürdőt…” (V. L., 23 éves)
A románok Makóra áramlása egyértelműen a Hagymatikum fürdő vendégkörében nyilvánul meg a leg-

inkább, ami nagymértékű ellenérzést vált ki a helyi lakosokból.30 Az 1963-ban megépült első gyógyfürdő 
a kétezres évekre elavulttá vált, a makóiaknak is igényük volt a változásra, újításra. A gyógyhatású marosi 
gyógyiszap és a termálvíz lehetőségeit kihasználni kívánva az előző polgármester, Dr. Buzás Péter a fürdőfej-
lesztést szorgalmazta, abban látta a település jövőjét, amelynek hosszú távú célja a turizmus meghonosítása 
és kiépítése lett volna: „Régóta nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaság, ha aranyhagymák teremnének is, nem képes 
eltartani a várost. A termálkincs és a gyógyiszap az a kitörési pont, ami megadatott nekünk.” 31 Mivel a fürdő 
részben az önkormányzat önerejéből, tehát a makói polgárok adóforintjaiból épülhetett fel, a településen 
élők magukénak is érezték a létesítményt, ám a veszteségesség és a magasnak tartott belépődíjak32 ellenszen-
vet váltottak ki azzal szemben.33 Ehhez járult hozzá, hogy a Hagymatikum a déli nyitást, tehát a határon túli 
látogatók fürdőbe áramlását szorgalmazta, amely a román turisták nagyszámú bejövetelét eredményezte, 
és eredményezi napjainkban is. Ennek köszönhetően pedig a makóiak már kevésbé érzik magukénak a 
Hagymatikumot, ami visszatartja a települést abban, hogy turistavárossá fejlődhessen ki. 

„A románoknak építettük a fürdőt. Én meg be nem megyek abba a vízbe, amiben azok áztatják magu-
kat. Nincs semmi kultúrájuk, nem tudja tőlük jól érezni magát az ember. Én ezért nem szívesen járok a 
fürdőbe, sőt.” (B. M., 63 éves)
Mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy a Hagymatikum makóiak általi támogatottsága 

nem biztosított, sőt ellentábor is kialakult a fürdővel szemben; miközben a romániai oldalon a fürdőhöz 
való viszonyulás pozitív előjellel alakul, a román lakosság körében és a honlapokon is nagy népszerűségnek 

30 A makói lakosok hétköznapi diskurzusában, valamint Makón élek facebook-csoportban is számos ellenérzés fogalmazódik meg 
a román látogatók fürdőhasználatával kapcsolatban.

31 http://www.atv.hu/egyeb/20121126_furdok_es_befurdok_sokmilliard_kozpenz_a_veszteseges_intezmenyeknek 
(letöltés: 2015.06.12.)

32 Ami egyébként Makó Kártyával kedvezményes is.
33 „Az ülésen résztvevő Mágori Józsefné országgyűlési képviselő, aki támogatta a Hagymatikum építését, azt mondta, a helybéliek pénz-

tárcájának bizony drága a fürdő. Úgy számolta, hogy 2 gyermek és 2 felnőtt belépője összesen 15-16 ezer forintba kerül, s akkor a 
család még egy fagyit vagy lángost sem evett.” http://makohirado.hu/varos-es-videk/kong-az-uressegtol-a-makovecz-furdo (letöl-
tés: 2015.06.12.)
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örvend a makói fürdőkomplexum.34 Ez a kettősség jellemzi tehát a makói fürdő- és bevásárlóturizmust: az 
idegenforgalom egyelőre még csak az idegenek számára értelmezhető, a helyiek inkább a hátrányait látják, 
úgy tetszik, még nem épült be a településen élők tudatába a makói idegenforgalom fogalma. 

„Miért, Makó az határ menti városnak számít?”

Az alcímbe emelt mondat jelenti azt a központi problémát, amelyre a félig strukturált interjúk épültek, 
illetve szinte az összes kérdőív lekérdezése során felmerült. Az az evidenciának számító tény – amelyből a 
kutatási projekt maga kiindult, s Makó mint kutatópont is kiválasztásra kerülhetett –, hogy Makó határ 
menti város, éppen csak az ott lakók számára nem volt ennyire egyértelmű. A „Mi a véleménye a határ menti 
lét előnyeiről és hátrányairól?” kérdéscsoport megvitatása közben majdnem minden megkérdezett meglepet-
ten kérdezett vissza: „Miért, Makó az határ menti városnak számít?” Ez elgondolkodtatott, s egyben további 
kérdéseket vetett föl számomra. A turizmus mértéke és kézzel fogható jegyei, a városszerte elhelyezett kül-
földi (főként angol és román) feliratok, irányító táblák, a fürdő és a Lidl áruház közönségének összetétele, 
a temérdek román rendszámú autó mind bosszantják a településen élőket, negatív jelentéseket társítanak a 
jelenséghez, és a beszélgetések alkalmával többször is kitértek ennek részletes ecsetelésére. Miért nem egy-
értelmű hát Makó geopolitikai helye és az idegenforgalomban betöltött szerepe a helyiek számára? Milyen 
a makóiak határtudata? A következőkben erre kísérlek meg válaszokat adni.

Makó, bár a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik, kapcsolatot inkább a román oldal-
lal tart fent. Ennek főként földrajzi okai vannak: a város a román határtól Nagylaknál 23 kilométerre,35  
Kiszombornál 6-7 kilométerre;36 míg a szerb határtól Tiszaszigetnél 31 kilométerre,37 a Röszkei határátke-
lőhelytől pedig 45-50 kilométer38 távolságban fekszik. Fontos körülmény az is, hogy Tiszasziget és Röszke 
felől Szeged könnyebben megközelíthető, amely – mivel fürdőkultúrával rendelkező nagyváros, a közelében 
a szintén fürdőjéről híres Mórahalommal39 – miatt Makó már kívül esik a szerb határon túlról érkező turis-
ták látószögén. Makó egyébként földrajzilag is periférikus helyzetére vegyes hatással van Szeged mint ide-
genforgalmilag jelentős város közelsége: a hosszabb időtartamot Szegeden töltő látogatók szívesen lépnek túl 
a nagyváros határain, és látogatnak el a környező településekre, előszeretettel Makóra, a Hagymatikumba. 
Másfelől azonban az „átruccanó” turistákat elszívja Szerbia felől, ezért alakulhatott ki időt állóbb kapcso-
lat inkább a román oldallal – még ha ugyan egyoldalú is. A belvárosban, de a külvárosi területeken a főút 
mentén is láthatóak román nyelvű feliratok, amelyek a bútorvásárlástól az egészségügyi szolgáltatások igény-
bevételén át a fürdőzésig számos területen kínálják a román átutazók és/vagy turisták számára a különféle 
szolgáltatásokat. Ennek ellenére azonban az adatközlők számára nem evidens a határ menti elhelyezkedés. 

„Szerintem mi nem vagyunk határ menti város. Igen, Románia közel van, de a kultúránkban nincs 
benne a román kultúra. Nem beszéljük egymás nyelvét, és így nem érzem, hogy lenne közünk egymáshoz, 
azon kívül, hogy ide jönnek szórakozni.” (P. A., 49 éves)
„Mitől határ menti egy város? Ha az egymás mellett élésnek van látszatja. Itt maximum annyi van, hogy 
ők átjönnek ide, fürdenek, vásárolnak, és kész. Nem ismerjük egymást, mi nem megyünk hozzájuk.”  
(Gy. K., 21 éves)

34 http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/a_hagymatikum_nepszeru_a_roman_internetes_portalokon/2272881/ 
(letöltés: 2015.06.12.)

35 http://hu.utvonaltervezo.himmera.com/tavolsag-nagylak-mako-terkep_utvonaltervezo_km-27463.html (letöltés: 2015.05.12.)
36 http://hu.utvonaltervezo.himmera.com/tavolsag-mako-kiszombor-terkep_utvonaltervezo_km-26379.html (letöltés: 2015.06.12.)
37 http://hu.utvonaltervezo.himmera.com/tavolsag-tiszasziget-mako-terkep_utvonaltervezo_km-24806.html (letöltés: 2015.06.12.)
38 http://hu.utvonaltervezo.himmera.com/tavolsag-roszke-mako-terkep_utvonaltervezo_km-116579.html (letöltés: 2015.06.12.)
39 http://www.termalfurdo.hu/furdo/szent-erzsebet-morahalmi-gyogyfurdo-59 (letöltés: 2015.06.14.)
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A határtudatban itt tehát elválik a szimbolikus és a fizikai/földrajzi határ. Határ mentinek ugyanis ez 
esetben azt a települést tekintik adatközlőim, amely nemcsak fizikailag van közel a határhoz, de a határ két 
oldalán élők valamilyen – inkább kétoldalú – kapcsolatban is állnak egymással. A határ tehát a határ menti 
települések esetében összekötő, nem pedig elválasztó funkciót tölt be – ez azt jelenti, hogy a határ mint pusz-
tán fizikai tér, nem pedig társadalmi térként jelenik meg.  „[…] a teret használó emberek cselekvései aktívan 
formálják érzékelését, alakítják a rá vonatkozó diskurzusokat és gondolkodásmódokat.” (Mester 2007: 296.)

Előzetes hipotézisnek tekinthető, hogy az adatközlők kora (és a hozzá kapcsolódó megélt történelem) 
összefüggésben áll azzal, hogy mi a viszonyuk a határhoz mint jelenséghez, ami viszont hatással van arra, 
hogy Makót határ menti városnak tekintik-e. E hipotézis interjúmban részben beigazolódott. 

„A rendszerváltás előtt nem utazhattunk, nem volt ilyen nagy átjárhatóság az országok között. Ezért 
nekem a határ egy éles elválasztóvonal, ami országokat és kultúrákat választ el egymástól. Szerintem a 
mi korosztályunkba bele lett nevelve, hogy nem fontos utazni, más világot látni, csak itthon maradni és 
dolgozni.” (B. J., 64 éves)
„A határ számomra egy olyan hely, ahol véget ér egy valami, és elkezdődik egy másik. Egy vonal, ami 
valaminek a végét jelenti a mi szempontunkból. Az előző rendszerben erősebb volt ez a vonal, tényleg volt 
ereje a határnak, ma már inkább csak jelképes. Persze annyira sokáig tartott ez az elzártság egymástól, 
hogy még nem tudott közelíteni igazán egymáshoz a két oldal, legalábbis itt, délkeleten nem. Így, ebben 
az értelemben nem vagyunk határ mentiek.” (A. I., 48 éves)
„Nekem a határ csak egy épület, és én egész életemben úgy utaztam, ahogy szerettem volna. A családdal 
sokat jártunk külföldre, nyaralni, de még a fogszabályzómat is Magyarkanizsán csináltattam, Szerbiá-
ban. Ma annyira egyszerű utazni, és én szeretek is. De azt látom, hogy itt Makón nem annyira nyilvánul 
meg a határ menti lét: szerintem akkor mondhatjuk egy településre, hogy »határ menti«, ha beszélik 
egymás nyelvét, kölcsönös a kapcsolat, részt vesznek egymás életében. Itt ez nincsen meg.” (S. K., 23 éves) 
Megmutatkozik tehát, amit Mester Tibornál is olvashatunk: „Egy hely jelentése e tapasztalatok egy-

másra rakódásán kívül magában foglalja a hozzá kapcsolódó egyéni és kollektív emlékezet témáit, a térben 
kirajzolódó mindennapi rutinokat és szerepeket […]”(Mester 2007: 297.) Fontos tehát megemlítenünk 
az országhatár szimbolikus volta mellett azt a jelenséget, ahogyan a makói magyarok és a határon túli ro-
mánok használják a város tereit, ezzel szimbolikus határt húzva a két nemzetiség közé. Úgy vélem ugyanis, 
hogy ez a szimbolikus határ is az oka annak, hogy a várost a kulturális különbségek ilyen élessége miatt nem 
tekintik határ mentinek. „A kortárs térelméletek tehát azt hangsúlyozzák, hogy a tér szerkezetét a társadal-
mak és az egyes közösségek formálják, kialakítják a társas élet kereteit, az egyes társadalmi csoportoknak 
a térben zajló interakciója pedig különböző térhasználati gyakorlatokat hoz létre. Ennek kapcsán fontos 
annak vizsgálata, hogy kik és hogyan használnak bizonyos tereket, miként veszik birtokba, és mennyiben 
érzik sajátjuknak őket, valamint hogyan létesítenek sajátos viszonyt egyes darabjaival.” (Mester 2007: 297.) 

Konklúzió

Jelen írás célja az volt, hogy rávilágítson egy a Makó és a határ viszonyával kapcsolatos jelenségre, melynek 
interpretálása sajátos módon manifesztálódik a helyiek körében. Az nyilvánvaló, hogy ebből a kis mintából 
nem vonhatók le általános következtetések, de írásomban nem is ez volt a célom – azt tartottam elsődleges-
nek, hogy egy formálódó és folyamatosan változó jelenség aspektusaira ráirányítsam a figyelmet.

A makóiak határtudatában ugyanis több okból kifolyólag is elválik egymástól a geopolitikai helyzetük és 
a mentális térképük alapján kijelölt pozíciójuk, és ez nem csupán a jelenkori jelenség. A mai lakosok életére 
közvetlenül nem, de közvetetten mégis hatást gyakorolt a trianoni döntés, aminek következtében a város 
korábbi, jelentős piacait s ezzel együtt központi szerepét is elvesztette, ezzel az ország perifériájára taszítva a 
várost mind földrajzi, mind gazdasági értelemben. Ez azért jelentett hatalmas veszteséget a településnek, mert 
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a mintegy 200 éven át kiépített kapcsolatrendszert 1920-ban az alapoktól kellett újra felépíteni, s így nem volt 
lehetőség a határon túli és a nemzetközi kapcsolatoknak a korábbiakhoz hasonló fenntartására. Ez azt eredmé-
nyezte, hogy Makó az 1970-es évekig nem tudott nemzetközi kapcsolatot létrehozni, és délkeleti elhelyezke-
dése sem segítette elő a gazdasági és infrastrukturális fejlődést. Ehhez járult hozzá a szocialista és kommunista 
rendszereknek az utazáshoz való korlátozó hozzáállása, amely szintén gátolta a makóiak határhoz való pozitív 
viszonyulásának a kialakulását. Így azok, akik a rendszerváltás előtt szocializálódtak, egészen másképp látják a 
mai, a schengeni egyezménynek köszönhetően szinte teljesen szabad utazás jelentőségét és lehetőségeit.

Makón Magyarországnak a schengeni térséghez való csatlakozása volt az, ami egyértelművé és kéz-
zel foghatóvá tehette, tudatosíthatta a helyiekben a határ közelségét a tranzitforgalom és az abból fakadó 
zajszennyezés következtében. Ezt oldotta fel az M43-as autópálya elkészülése, mely a négy éven át tartó 
(2007–2011) átmenő forgalmat enyhítette, ezzel ismét kissé eltávolítva a határon túliakat és a külföldieket 
a várostól. Ezt a helyzetet változtatta meg 2012-ben a Hagymatikum fürdő átadása, s egyben a városnak a 
turizmus kiépítését és fejlesztését megcélozó politikája, amelynek következtében egyrészt Románia polgárai, 
másrészt pedig az idegen nyelvű, főként román feliratok megjelentek a településen. A negatív tapasztala-
tok és ellenérzések, valamint a fürdőtől való elidegenedés és a létesítmény üzemeltetésének veszteségessége 
egyúttal azt is eredményezte, hogy a makóiak és a turisták között éles határvonal alakult ki – erősebb, mint 
ami országaink között húzódik. Ebben az is közrejátszik, hogy a turizmus, úgy tűnik, még nem volt képes 
beépülni a makói emberek mindennapjaiba, még kevésbé identitásukba, és nem olyan brand még a fürdő, 
mint például a hagyma. Jövőbeni kérdés, hogy a kívánt makói turizmus lesz-e olyan erejű, be tud-e annyira 
épülni a makóiak életébe, mint a hagyma, és olyan márkává válni, amely még a virágkora után is szerves 
része a makóiak önképének.
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Vivien Apjok 

Border? What Border? – The Issue of Border Awareness in Makó

The purpose of the project was to examine the relationship of border zone communities to the national 
borders in their vicinity by focusing on the town of Makó, the largest such municipality in south-east 
Hungary. The work resulted in 40 completed questionnaires that, based on city demographics, can be 
considered representative of the population in terms of age, sex, and level of education, along with a 
number of in-depth interviews.

Analysis of the results of the questionnaires – the work for which was conducted in the Spring of  
2014 – reveals Makó residents to be relatively united in their opinions regarding the nearby national 
border. That Makó constitutes a border town – the seemingly evident fact that served as both the point of 
departure for the study, and the criterion for which Makó was selected for inclusion – was, it turns out, 
not entirely apparent to the residents of Makó themselves. Thus, it was decided that the following topics 
be made the focus of subsequent analysis: To what extent does the municipality’s position as a border 
town feature in residents’ overall awareness? How are the people of Makó affected by the tourism boom 
and growing number of foreign citizens? To what extent do inhabitants grasp what specific connections 
link their municipality to the border? Why is neither the geopolitical situation of the town, nor its role in 
tourism clear to those who live there? What characterises the population’s awareness of the nearby national 
border? The study considers these questions from multiple vantage points, outlining the socio-cultural 
issues raised by responses to the questionnaires and interviews, and putting those issues into context.


