
Határok a térképen és az emberek életében 
 

Molnár Judit∗ 
 
 

1. Bevezetés 
 
A cikk az Ír - Észak-Ír határvidék Fermanagh, Monaghan és Cavan megyékben egy 

kisebb kutatási területen végzett empirikus vizsgálat eredményeit kívánja bemutatni a térség 
kapcsolatrendszerének és az ott élő lakosság attitűdjének elemzésével. 2005 tavaszán 200 
vidéki és 56 kisvárosi családot kérdeztünk meg a térségben.  

A határvidékek sajátos tulajdonságokkal bíró térséget jelentenek a különböző típusú 
földrajzi terek esetében, amelyeket kapcsolatrendszereik alapján különböző kölcsönhatású 
modellekkel írhatunk le (MARTINEZ, O. J. 1994). A határvidékekkel foglakozó kutatók 
különböző szempontokból tartják fontosnak ezeknek a térségeknek a vizsgálatát, így az ezzel 
a területtel foglalkozó munkák témái is széles skálán mozognak. A határ, mint objektum 
állandóan változik az időben és a térben is, „szükséges alakzataként a társadalmi 
szervezeteknek” (STAUDT, K, SPENER, D. 1998), ill. maguk a határvidékek pedig „a hatalom 
megnyilvánulásának helyei és szimbólumai” (DONNAN, H, WILSON, M. T. 2000). Európában 
azon dolgoznak, hogy hogyan tegyék nyitottabbá a határt a kereskedelem, a munkaerő 
áramlásának megkönnyítésére, amikor az Egyesült Államokban egy új „vasfüggöny” 
megépítését tervezik a mexikói határ mentén meggátolva az illegális bevándorlást.  

Észak-Írország esetében a protestánsok és a katolikusok közötti kapcsolat ugyan nem 
csak a határvidékeken, hanem az ország belsejében is fontos kérdés (O’DOWD, L, MCCALL, 
C. 2004), így gyakorlatilag egy belső láthatatlan határról is lehet beszélni a két csoport között 
(ez egyébként sokszor manifesztálódik is, pl. gondoljunk Belfast esetére, amikor a katolikus 
és a protestáns lakónegyedek hatalmas kerítésekkel vannak elválasztva). Ez a tanulmány 
azonban most arra keresi a választ, hogy a határtérségben meglévő feszültségek, az unionisták 
és a nacionalisták közötti ellentétek, mennyire vannak jelen a helyi lakosság körében, és ezek 
hogyan befolyásolják a határvidék kapcsolatrendszerét. Hogyan gondolnak a határra az ott 
élők, mennyire találják otthonuk földrajzi helyzetét előnyösnek vagy hátrányosnak. Jelent-e 
számukra ez fizikai határt vagy gazdasági, társadalmi sorompót, vagy csak valamiféle 
adminisztratív láthatatlan vonalnak tekintik ezt? Van-e összefüggés a helyiek beállítódása, 
politikai vagy vallási hovatartozása, és a határról, az egységről vagy megosztottságról való 
elképzeléseik, valamint a határátjárásuk intenzitása, a határ másik oldalán élőkkel való 
kapcsolattartásuk között? 
 
2. A vizsgálat módszere 
 

Kérdőíves felvételezés készült, egyrészt a térség rurális részein, ahol Északról (Észak-
Írország) 99, míg Délről (Ír Köztársaság) 101 háztartás került bele a mintába, míg 4 
határmenti kisvárosban (Lisnaskea, Newtonbutler, Északról; Clones, Coothill, Délről) 29, ill. 
26 megkérdezett háztartás szerepelt a vizsgálatban (1. ábra). Nem állt szándékunk 
reprezentatív mintával dolgozni, mivel célunk az volt, hogy azonos vagy közel azonos 
arányban kérdezzünk meg katolikusokat és protestánsokat (48,2%:48,6%) az attitűd vizsgálat 
miatt, ahol kifejezetten arra kerestük a választ, hogy milyen sajátosságai vannak a két vallási 
csoporthoz tartozóknak az attitűdjeik vonatkozásában. A térségben a két vallási csoport 
közötti arány 75%:18%, a katolikusok javára. 
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1. ábra  A vizsgált térség 

 
Indexek 
Határátjárási intenzitás index: egy fő egy év során átlagosan hányszor lépi át a határt. 
Határátjárási cél index: átlag-pontérték a megkérdezettek válaszaiból számítva, úgy, hogy az 
egyes célok mennyire fontosak, egy olyan 10-es skálán, ahol a legkisebb érték 1, a 
legmagasabb pedig 10.  
Attitűd index: az egyes állításokkal való egyetértés ill. nem értés fokának mértéke egy 40 
pontos skálán, ahol -20 jelenti a legnagyobb egyet nem értést, míg 20 a legnagyobb 
egyetértést.  
A korrelációs együtthatók Pearson korrelációval, 2-tailed szignifikanciát alkalmazva kerültek 
kiszámításra az SPSS 14.0 program által. 
 
 
3. A kutatás eredményei 
 
Identitás:  

Az észak-írországi részen a megkérdezettek 52%-a vallotta magát írnek, vagy észak-
írnek, 40%-uk pedig britnek; az ír köztársasági oldalon 94% tartja magát írnek vagy déli, ill. 
észak-írnek, és csak 5%-uk britnek (2. ábra). 30%-uk nevezte magát köztársaságinak és 43% 
unionistának Északon (az ottani nyelvhasználatban, amikor Észak-Írországról beszélnek, 
akkor azt Északként említik, amikor az Ír Köztársaságról, akkor azt Délnek mondják), amíg 
Délen ez az arány 39% : 30% (3. ábra). 
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     2. ábra             3. ábra   

          A megkérdezettek nemzetisége                   A megkérdezettek politikai beállítódása 
 

Ha összehasonlítjuk a vallási hovatartozást a politikai érzületekkel, akkor láthatjuk, 
hogy valamivel nagyobb arányú az unionisták aránya a protestánsok között, mint a 
köztársaságiak aránya a katolikusokon belül (4. ábra), valamint sokkal nagyobb számban 
találunk unionistát a britek között, mint köztársaságiakat az írek között (5. ábra). Az írek 
identitása változatosabb, mint a briteké, de a politikai hovatartozásnál azt mondhatjuk, hogy a 
katolikusok többnyire köztársaságiak, a protestánsok pedig unionisták. Északon nem található 
unionista a katolikusok között, ahogyan köztársasági sem a protestánsok esetében, délen 
azonban akadnak, ha nem is sokan, olyan protestánsok, akik köztársaságiak, illetve olyan 
katolikusok, akik unionisták. Azaz Észak-Írországban sokkal határozottabb a politikai 
elkülönülés a protestánsok és a katolikusok között, illetve erősebb az összefüggés a vallási 
hovatartozás és a politikai meggyőződés között. E mellett látható az is, hogy a megkérdezett 
katolikusok közel 40%-a nem válaszolt, illetve egyik politikai mozgalomhoz sem tartozik 
Északon, míg Délen a protestánsok között ez az arány még nagyobb valamivel (4. ábra) 
 

  
4. ábra  A megkérdezettek politikai          5. ábra  A megkérdezettek politikai  

    és vallási identitása              és nemzeti identitása 
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Határátjárás 
 
Határátjárási intenzitás: A két ország között, a a határátkelésnek nincs semmilyen fizikai 
akadálya, a határt úgy lépi át az ember, hogy észre sem veszi. A határ átlépésének intenzitása 
nagyon magas a megkérdezettek körében, különösen északon, ahol ez átlagosan minden 
harmadik napon megtörténik (6. ábra). Az Ír Köztársaságból a válaszadók határátlépési 
intenzitása azonban csaknem fele az Észak-Írországból érkezőkhöz viszonyítva (DONNAN, H. 
1999: „Az Ír Köztársaságban, annak ellenére, hogy az emberek nagyon közel élnek a 
határhoz, általában nem látnak okot arra, hogy átlépjék azt Észak-Írország felé”). A 
megkérdezettek több, mint 50%-a mondta azt, hogy vannak rokonaik a határ másik oldalán, 
de a határátlépési intenzitásuk nem korrelált ezzel a tényezővel.  
Határátlépési cél: Amikor megnézzük, hogy milyen célból is lépik át a határt a 
megkérdezettek, akkor láthatjuk, hogy a Délen jelentkező olcsóbb üzemanyag erős vonzási 
tényezőt jelent az északi területekről. Azt is láthatjuk, hogy a rokonok vagy a barátok 
meglátogatása a határ mindkét oldalán fontos célként jelenik meg, de valamivel fontosabbnak 
tartották ezt az észak-írországi oldalon élők. A munkavégzés, mint határátlépési cél igaz 
megjelenik, de az index értéke nem túl magas (2,5; lásd 7. ábra). 
 

                
6. ábra  Határátjárási intenzitás index 7. ábra  Határátjárási cél index a megkérdezettek 
          a megkérdezettek körében       körében (A legmagasabb érték 10, 

      a legalacsonyabb 0) 
 

A korreláció vizsgálatok azt mutatták, hogy a teljes határvidéket együtt szemlélve nem 
igazán lehetett találni olyan határátlépési célt vagy olyan attitűdöt, amely erősebben korrelált 
volna a határátjárás intenzitásával. A legkifejezettebb korreláció „a munkavégzés 
szempontjából mennyire fontos a határ átlépése” és a határátjárás intenzitása között lépett fel, 
ami a két adatbázisra vonatkozóan a következőképpen alakult: 0,700 volt a városok esetében, 
és 0,468 a rurális térségben, de a déli városokat külön vizsgálva 0,913 volt a korreláció, ami 
valóban azt mutatja, hogy onnan szemlélve az, hogy milyen gyakran lépik át a határt, és az, 
hogy mennyire tartják fontosnak ezt a munkavégzés célja szempontjából, erősen összefügg. A 
többi attitűd vonatkozásában nagyon gyenge volt a korreláció értéke a határátjárás 
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intenzitásával, így ezek nem kerülnek részletezésre e tanulmányban. Tehát matematikai, 
statisztikai módszerrel nem sikerült a különböző attitűdök és a határátjárás intenzitása között 
erősebb korrelációt kimutatni. Ebből azt lehet sejteni, hogy a mindenkori határátjárás 
intenzitása és az emberek attitűdje kevésbé van összefüggésben egymással, sokkal inkább 
fontosabbak a gazdasági, anyagi szempontok, és inkább ezek motiválják a határokon át 
történő mozgásokat.  
 
Milyennek látják az itt élők otthonukat, a határvidéket, milyen itt élni? 
 

A kérdőívben megkérdeztük, hogy „milyen változások történtek a térség életében a 10 
éve történt tűzszünet óta?”. Mindkét oldalon a megkérdezettek 50% - 50%-a említette, hogy 
jobb, biztonságosabb az utakon való közlekedés, nyugodtabb és kényelmesebb az életük (20% 
északon, 30% délen válaszolta ezt), de 15%-a az észak-írországi válaszadóknak, illetve 13%-a 
az ír köztársaságiaknak azt mondta, hogy az életük nem változott sokat. 

Rákérdeztünk arra is, hogy mi az, amit előnyösnek tartanak és mi az, amit 
hátrányosnak a határvidéken való élés szempontjából. Északon 40%-uk az olcsó 
üzemanyaghoz jutást, 19%-uk a kedvező vásárlási lehetőségeket említette, ám 30%-uk nem 
találta semmilyen előnyét a határvidéknek. Délen a megkérdezettek 38% úgy véli, hogy a jó 
vásárlási lehetőségek miatt előnyös a térségben lakni, 19%-uk említette a multikulturális 
közeget, mint pozitívumot, de 40%-uk nem talált semmilyen említésre méltó kedvező dolgot. 

Mindkét oldalon hátrányosnak vélik az elszigeteltséget, ami itt jelentkezik (17% 
Északon, 15% Délen), és a kétfajta pénznem használatával járó kellemetlenségeket (10% 
Északon, 9% Délen). Továbbá említették az alacsony infrastruktúrát (12% Északon, 5% 
Délen), és a terrorizmus, illetve a bűnözés magasabb szintjét, mint kedvezőtlenségeket (10% 
Északon, 5% Délenen). Mind Északon (60%) és Délen (50%) viszonylag magas arányban 
vélik úgy, hogy nincs semmilyen hátránya a térségnek, továbbá fontos az is, hogy az előnyök 
gyakrabban kerültek említésre, mint a hátrányok, habár fontos megjegyezni azt, hogy 
viszonylag magas azoknak a válaszadóknak az aránya, akik sem előnyét, sem hátrányát nem 
találták a határvidéken való életnek. 
 
Attitűdvizsgálat 
 
A nemzeti, a politikai, és a vallási identitás valamint az attitűdök kapcsolata 

Ebben a részben megfigyelhetjük, hogy van-e valamilyen jelentősebb attitűdbeli 
eltérés a szerint, hogy kinek milyen a vallási, vagy politikai, vagy nemzeti identitása, 
egyáltalán mondhatjuk-e azt, hogy bizonyos kérdésekben az azonos identitásúak azonosan 
vagy hasonlóan gondolkodnak. Az alábbi ábrákon (8-13. ábrák) a megkérdezettek válaszait a 
szerint láthatjuk csoportosítva az egyes állításokhoz való viszonyulásukban, hogy melyik főbb 
identitású csoporthoz tartoznak. Csak az írek között talált nagyobb egyetértésre, mint 
visszautasításra az az állítás, hogy „ha mozgó házam lenne, boldogan költöznék a határ másik 
oldalára”. A britek nagy százaléka nem értett vele egyet, de mind az unionisták, a 
köztársaságiak, a protestánsok, és a katolikusok körében inkább elutasításra talált ez a 
gondolat (8. ábra). Az összes identitású csoport egyetért azzal, hogy „Észak-Írországban is és 
az Ír Köztársaságban is több integrált iskolára lenne szükség a katolikus és a protestáns 
gyerekek részére” (9. ábra), ahogyan magas egyetértés van abban a kérdésben is, hogy 20 év 
múlva is még mindig az Egyesült Királyság része lesz Észak-Írország (10. ábra). Ez utóbbival 
való egyetértés azért is lehet meglepő, hiszen pontosan az 1994-ben létrejött tűzszünet után az 
un. Downing Street Nyilatkozat kimondja, hogy akkor és csakis akkor, ha az abszolút többség 
arra szavaz, hogy Észak-Írország visszakerüljön az Ír Köztársasághoz, akkor vissza is fog 
kerülni. Ezt az 1998-as Good Friday Egyezmény is megerősítette, miszerint a többség 

 5



szavazata kell, hogy eldöntse Észak-Írország sorsát. Ugyanakkor sem a köztársaságiak, sem a 
katolikusok nem értettek egyet azzal, hogy Észak-Írországnak az Egyesült Királysághoz 
kellene tartoznia (11. ábra).  
 

          
8. ábra  Ha mozgó házam lenne,   9. ábra  Észak-Írországban is 

boldogan költöznék a határ másik oldalára  és az Ír Köztársaságban is több integrált 
         iskolára lenne szükség a katolikus és a 
        protestáns gyerekek részére 
 
 

  
10. ábra  20 év múlva Észak-Írország még  11. ábra  Észak-Írországnak az Egyesült 
 mindig az Egyesült Királyság része lesz   Királysághoz kell taroznia 
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A következő állítás esetében nagyobb különbséget az attitűdök kérdésében a britek és 
az írek között lehet érzékelni, miszerint „A határtérségben az ellentét a katolikusok és a 
protestánsok között és nem Észak és Dél között van.” Az írek közül bár többen egyetértettek 
ezzel, mint akik nem, de nem sok különbséggel, míg a britek magasan igennel válaszoltak 
ebben a kérdéskörben. A többi identitási csoport szemszögéből vizsgálva hasonló értékek 
születtek, a megkérdezettek mind egyetértettek ezzel az állítással, 40-50%-uk képviselte ezt a 
véleményt, míg 30% körül alakult az ezzel egyet nem értők tábora (12. ábra). Amikor ezt az 
állítást Dél és Észak vonatkozásában vizsgáljuk meg, méghozzá figyelembe véve az 
egyetértés vagy egyet nem értés mértékét is, akkor láthatjuk, hogy az észak-írországi 
válaszadók esetében az egyetértés felé dőlt el a mérleg, míg Délen inkább az ezzel egyet nem 
értésre voksoltak, ha nem is szalad az attitűd index ebben a kérdésben nagyon a negatív 
tartományba (14. ábra). Talán azt is mondhatjuk, hogy a britek véleménye ebben a kérdésben 
az, hogy az ellentét a két csoport között (mármint a katolikusok és a protestánsok között) 
kulturális eredetű inkább, míg az írek hajlanak arra, hogy ennek az ellentétnek erős a politikai 
színezete is. 

Fontos kérdés a térségben a közös pénznem. Amint láthattuk, az itt élők egy része 
nehezményezi ezt a helyzetet és hátrányosnak tartja a kétfajta fizetőeszközt. A megkérdezett 
britek határozottan ellenzik, hogy Észak-Írországban is euró legyen, az írek természetesen 
jobban örülnének nekik. Az unionisták kis többséggel nem értenek vele egyet, míg a 
protestánsok kis többséggel, de egyetértenek azzal, hogy „Észak-Írországnak is csatlakoznia 
kellene az euró zónához”. A katolikusok és a köztársaságiak az írekhez hasonlóan 
messzemenően támogatnák ezt az ötletet (13. ábra). 
 

        
      12. ábra  A határvidéken a fő ellentét a            13. ábra  Észak-Írországnak is  
   katolikusok és a protestánsok között van, és        csatlakoznia kellene az euró zónához 
nem Észak-Írország és az Ír-köztársaság között 
 
Attitűdök az észak-írországi és az ír köztársasági oldalon (14-15. ábra) 
Különbségek a határ két oldalán élők attitűdjeiben: 

Északon nem értenek egyet azzal, hogy „Észak-Írországnak is csatlakoznia kellene az 
euró zónához”, habár nem magas negatív értékkel, amíg Délen határozottan egyetértenek 
ezzel. Északon egyetértenek azzal az állítással, hogy a határvidéki protestánsokat Észak-
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Írország unionistái cserbenhagyták, és azzal is, hogy „a fő ellentét a katolikusok és a 
protestánsok és nem Észak és Dél között van”, míg ugyanezekkel az állításokkal nem értenek 
egyet Délen. Sokkal erősebb az a vélemény északon, hogy „Észak-Írországnak az Egyesült 
Királysághoz kell tartoznia”, mint Délen (14-15. ábra). 
Hasonlóságok a határ két oldalán élők attitűdjében: 

Mindkét oldalon egyetértenek azzal, hogy „több integrált iskolára lenne szükség 
mindkét oldalon a katolikus és a protestáns gyerekek részére”, valamint azzal, hogy a határ 
újranyitása nagyon fontos a térség előrejutásában”, továbbá azzal is, hogy „a határközi 
együttműködések előmozdítják ezt az előrejutási folyamatot a határvidéken”. A 
megkérdezettek a határ mindkét oldalán úgy gondolják, hogy ezt a kooperációt csak az EU 
pénzei és az un. békepénzek tartják életben, illetve abban is nagy az egyetértés, hogy még 20 
év múlva is az Egyesült Királysághoz fog tartozni Észak-Írország (14-15. ábra). 
 

    
14-15. ábra  Az egyes állítások attitűd indexei a vizsgált terület észak-ír és ír oldalán 

(a skála legmagasabb értéke 20, a legalacsonyabb -20) 
 
4. Összegzés 
 

Korábbi kutatásokban vizsgáltuk azokat a főbb tényezőket, amelyek befolyásolják 
valamilyen mértékben a határátjárást, határközi kapcsolatokat (MOLNÁR, J. 2005). 5 fő 
tényezőt lehet ezek alapján megnevezni:  

1. fizikai akadály 
a.    földrajzi akadály (pl. hegyek, folyók, tenger, stb.) 
b. mesterségesen épített akadályok (pl. vasfüggöny, határátkelőhelyek, útlezárások, 

stb.) 
2. történelmi kapcsolatok, történelmi háttér 
3. gazdasági helyzet (a két érintkező ország gazdasági helyzete, különbségei) 
4. politikai helyzet (pl. háborúk, erős politikai ellentét, stb.) 
5. településhálózat (városi vagy urbánus térség) 
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Ebben a tanulmányban egy kis határtérségben, az Ír – Észak-Ír határon, kérdőíves 

felvételezésre alapozott attitűdvizsgálatot végeztünk, annak érdekében, hogy választ kapjunk 
arra a kérdésre, hogy az ott élők attitűdjei mennyiben kötődnek valamilyen identitáshoz, 
illetve ezek az attitűdök és a határátjárás intenzitása között van-e valamilyen korreláció. 
Egyedül a munka céljából történő átjárás és a határátkelés intenzitása között találtunk 
jelentősebb korrelációt. Összegzésképpen azt kell mondanunk, hogy a határátjárás intenzitása 
mögött inkább egyéni gazdasági, anyagi előnyhöz jutási célok szerepelnek elsősorban, és 
kevésbé befolyásolják ezt az átkelő egyének térséggel kapcsolatos attitűdjei. Mivel ezek az 
előnyök a vizsgálatunk időpontjában kedvezőbbek voltak az északiak számára (olcsóbb 
üzemanyagár), így abból az irányból kétszer olyan intenzív volt a határ átlépése, mint délről. 
Ugyanakkor a barátokkal és rokonokkal való kapcsolattartás nem elhanyagolható a 
határátlépési célok között, de csak kisebb arányt képeznek az összes átlépések céljain belül. 

Minden identitási csoport véleménye az volt, hogy „Észak-Írország 20 év múlva is az 
Egyesült Királysághoz fog tartozni”, annak ellenére, hogy a katolikusok és a köztársaságiak 
sem értenek egyet azzal, hogy ennek így is kéne lennie. Többnyire úgy látják az egyes 
identitási csoporthoz tartozók, hogy a szakadék a protestánsok és a katolikusok között van és 
nem Észak és Dél ellentétéről van szó. Azonban, ha az északiak és a déliek válaszát külön 
vizsgáljuk, akkor a megkérdezett ír köztársaságiak inkább nem értettek egyet ezzel az 
állítással, illetve az ír identitásúak közül is sokan nem támogatták ezt az elképzelést, ami 
esetleg inkább politikai ellentétre utal, mint vallási, vagy kulturális problémákra, az ő 
megítélésük alapján. 

Ebben a vizsgálatban nem volt cél a tolerancia és a harmónia vizsgálata a különböző 
identitású, vallású csoportok között, ez lehet majd esetleg egy továbblépési irány a kutatás 
folytatásában.  
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