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A határjelek az államhatárok megjelölése szol
gáló határjelzők. A határjelekkel történő rög
zítésnek az a rendeltetése, hogy az államha

tárt „láthatóvá” tegye. A szomszédos államok közötti 
viszony rendezettségének lényeges kérdése az állam- 
hatalom gyakorlása térbeli kiterjedésének egységes 
értelmezése és ismerete. E kardinális kérdés jegyében 
történik meg többek között a határvonal rögzítése, 
amely különböző módban és formában történik. Az 
egyik módja a határokmányokban, a másik a határje
lekkel történő rögzítés.

Az államhatárok megvonása egyben a terület szu
verenitását is kijelöli, hiszen az államhatárok az ál
lamok kizárólagos hatalma (szuverenitása) alá eső 
területeket választanak el egymástól. A határok pon-

Suba János

Az állam szuverenitásá
nak jelképe a földrajzi 
térben: az államhatár 
határjelei

tos megvonása ezért mind az állam belső élete, mind 
az államközi kapcsolatok szempontjából elengedhe-
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tetlen. Nem jogi, hanem politikai kérdés, hogy egy 
konkrét esetben hol vonják meg a határt, ugyanis a 
nemzetközi jognak nincsenek anyagi jogi szabályai 
arra vonatkozóan, hogy adott esetben két állam kö
zött a határ hol húzódjék.

így az államhatár egy olyan képzeletbeli vonal, 
amely az államok területét egymástól, illetve az álla
mi felségjog alatt nem álló területektől elválasztja. A 
határ tehát mindig különböző nemzetközi jogi hely
zetű területeket hivatott egymástól elválasztani.'1

Az államhatárok mindig a szárazföldi terület kiter
jedését állapítják meg. Az államhatár az állam terüle
ti felségjoga gyakorlásának határa. Az államhatárok 
ugyanakkor azt a területet is körülhatárolják, ame
lyen az államnak bizonyos nemzetközi jogi kötele
zettségei vannak.

A határmegállapítás a jövőre nézve beállított köte
lezettség; amikor két ország meghatározza a köztük 
lévő határt, akkor egyik fő céljuk a szilárd és végle
ges megoldás rögzítése (delimitáció). Azaz az állami 
hatáskörök térbeli érvényesítésének jogi és politikai 
rögzítése. Ez után a megvont határok térbeni meg
jelenítése és azok kitűzése következik (demarkáció), 
amelyet rendszerint az államok kétoldalú (némely 
esetben többoldalú) bizottsága a 19-20. sz.-ban a 
„határmegállapító bizottságok” hajtottak végre.2 A 
demarkáció eredménye a határ messziről láthatóvá 
tétele (abomement).

A történeti irodalomban az államhatárok kiala
kulásának vizsgálata a 19. század végén kezdődött, 
majd a trianoni békeszerződés után kapott nagyobb 
hangsúlyt, és a rendszerváltozás után folytatódott.3 A 
politikai földrajzi megközelítések elsősorban az adott 
nemzeti érdekek, értékek leképeződései, s mindig az 
egyes államok hatalmi törekvéseit és érdekeit hor
dozzák magukon. Az államhatárok politikai földraj
zi elmélete mindig az államelméletek függvényében 
alakultak és fejlődtek, szorosan összekapcsolódva a 
nemzetközi jog felfogásával.4

Az államhatár fogalma történelmileg változó kate
gória, minden korszakban mást és mást takart. Hosz- 
szú utat tett meg, amíg eljutott mai értelmezéséig.5 
Középkori forrásaink nagy része határjáró oklevél. A 
falvakat és birtokokat az oklevelekben megemlített 
határokkal adományozták, sőt az adománylevélbe 
sokszor befoglalták a határok leírását is. Ha ez nem 
történt meg, a beiktatás alkalmával megjárt határt 
utólag foglalták írásba. Oklevelek ezrei tanúsítják az 
ország területén végrehajtott birtokbejárások és ha
tár-megállapítások emlékét. A határjárás először még 
a birtok, birtokrész, falu fekvésének meghatározására 
szorítkozott.6

Később kibontakozik a jogelkülönítő szerepe, szi
lárd pontokat jelölnek meg, és megnevezik a szom
szédos területek birtokosait is. A birtok kiterjedé
sét jelölő természetes végső pontok (fák, források, 
dombok, hegycsúcsok, sziklák) mellett nagy szere
pet kapnak a birtok határát jelölő mesterséges jelek 
(földhányások, faoszlopok, élő fába vésett jelek).

Később megkettőzik a jeleket, a régiek mellett úja
kat állítanak fel. A szomszédos birtokos is megjelöli 
a birtokának határait.7

A határjelek bizonyos távolságközökben követték 
egymást. Ezért később az égtájak szerint is megjelöl
ték az egyik határjeltől a másikig követendő irányt. 
A határjelek egyre sűrűbbek lettek, egyre közelebb 
és közelebb kerültek egymáshoz. Az oklevelekben 
néha előfordul, hogy a métái communisnak írták. Ez 
már birtokjogi problémákat is felvetett. Ugyanis ez 
már a két szomszéd közös földjén feküdt, tehát az 
közös birtokukban volt. Az is előfordult, hogy nagy, 
fő és közös határjelet örökítettek meg a határjelek 
sorában. A földhányásokat, esetenként párosával, sőt 
-  hármas vagy négyes határszögletben -  hármasával 
vagy négyesével rakták, aszerint, hogy hány határ fu
tott össze a kérdéses ponton. Ez már azt jelentette, 
hogy a határjelek között rangbeli különbségek vol
tak. Egyeseket ugyanis capitalis vagy capitaneus mé
tának, vagyis fö határjelnek neveztek. A többiekhez 
képest az ilyen nagyobb és kiemelkedőbb határjelek 
rendszerint a megjárt és leírt határ kezdő vagy végső 
pontján helyezkedtek el. Az is előfordult, hogy két 
vagy több határ összeszögelésénél is fó határjeleket 
állítottak. Ritkán principális, tehát ugyancsak fö ha
tárjelet említettek, vagy főbbeknek nevezték azokat.

A határjelek anyaga az volt, amit a helyszínen 
találtak. Ezeket átalakították úgy, hogy alkalmasak 
legyenek a funkciójuk betöltésére, vagyis a határt 
„láthatóvá” tegyék. Ez lehetett természetes és mes
terséges határjel, illetve a kettő között egy átmeneti 
kategória, amikor a természetes anyagot átalakítot
ták. Ilyen volt például az élő fa, amelybe keresztet 
véstek, így segítve elő a jobb felismerhetőséget.

A természetes határjelek között kiemelkedő fon
tosságúak a vízfolyások: folyók, patakok, erek, víz
folyások (fluvius, rivulus, meatus aque, agua). Ami
kor a határ a vízfolyás volt, akkor annak középvonala 
volt a határvonal. Amikor a folyó vagy patak idővel 
megváltoztatta a medrét, akkor birtokzavar keletke
zett, akár követte az új folyást a határ, akár maradt 
az elhagyott meder (halvány, morotva, holt ág, alve- 
us) határnak. Később a vízfolyás mellett a parton a 
földből kupacot, méta terreát hánytak, jelezve a határ 
állandóságát.

A hegyek eleve kijelölték a határ futását. Ahol nem 
volt, ott mesterségesen hozták létre a dombokat, hal
mokat. A földhányás (méta terrea) a legegyszerűbb 
mesterséges határjel volt. Egyszerűen határnak is 
mondták, utalva a határ megjelölésében játszott nagy 
szerepére. Később ezeket legtöbbször megjelölték: 
valamilyen jellemző kődarabot rejtettek el benne, 
azért, hogy a határjel akkor is a helyén maradjon, ha 
a földkupac megsemmisül, így a határjel újból „fel- 
dombolható” legyen. A halmokban és földhányások
ban elhelyezett kövek már formázott kövek, általá
ban malomkövek voltak („pereforata” kő, „lyukas” 
kő), amikor a határon a földbe ásták. Az ilyen köve
ket nem lehetett utánozni, és könnyen rájuk is lehetett
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Jog
ismerni. Különösen fontos pontokon -  általában ahol 
két-három falu határa összefutott -  erősítették meg a 
határt.

A halárfa a határ megjelölésére szolgáló élőfa, 
megjelölve. Magyarországon a 13-15. században 
terjedt el a kereszttel megjelölt határfa. A határ meg
vonásánál azokat a fákat használták fel határjelül, 
amelyek a határvonalba estek, de külö
nös, sajátos alakjuknál fogva kitűntek a 
többi közül, és így magukra vonták az 
emberek figyelmét. Ilyenek voltak az 
ún. ikrus, vagyis az ikerfák, amelyek egy 
törzsről nőttek fel (bifurcata), de akadtak 
egy töröl növő hármas fák is a határon.
A határjelül kijelölt fákban az ország
nak jóformán mindenféle faja képviselve 
volt. Legfontosabb a tölgyfa volt, amely 
három név alatt is (quercus, ilex, cherfa) 
előfordult.

Vagyis a birtokjogok elkülönítése a ter
mészetes határjelek megállapítása révén, 
ha ez nem volt, akkor mesterséges határ
jelek felállítása útján történt meg. Azaz, 
amikor valamely birtok határainak bejá
rásáról van szó az oklevelekben, az e cél
ból kiküldött személyek feladata a birtok
jogok egymástól való elkülönülése volt.

Az oklevelek elemzéséből kitűnik, 
hogy a határ szó egy ideális, azaz nem 
létező pontot, később vonalat jelentett. A 
latin méta és terminus szót felválta hasz
nálták a határpont és határvonal értelme
zésében. Vagyis a határ jogelkülönítő jelentéssel ren
delkezett, valamilyen jog érvényének, hatóerejének 
területi végpontjait jelölte ki. Azaz: a határ és a jog 
feltételezte egymást.

A határra a l l .  sz.-tól használták a klasszikus la
tin nyelv terminus, vagyis határ szavát. Emellett írták 
még marchiának,finisnek, limesnek. Magyarul pedig 
használták határként a szláv eredetű megyéi vagy ép
pen mesgyét is. Utóbb a terminus mellett elsősorban 
a méta terjedt el, amely ugyan valójában a signumma\ 
együtt határjelet fejezett ki, de idővel, tágabb érte
lemmel, egy lett magával a határral, esetleg vagyla
gosan is szerepelve egymás mellett.

A középkori magyar állam területe a királyi jog 
(„ius regnum”) érvényesülési területével volt azo
nos. Ezért a gyepük, később a végvári vonalak nem 
határok voltak, hanem egyszerű védelmi vonalak, 
erődítési rendszerek.8 Feladatuk a jogok őrzése, és 
nem az elkülönítés volt. Okleveles példáink is van
nak, pl. 1256-ban IV. Béla Jordanus comesnek, Ar- 
noldus fiának egy királyi erdőt adományozott, amely 
„a szepesi kerületben a Poprád folyó mindkét partján, 
országunk gyepűi és Lengyelország határai között fe- 
küszik”.9 Ebből kifolyólag az országhatár nem más, 
mint a „ius regnum” érvényesülési területe, amely az 
évszázadok folyamán gyakorta változott, így az or
szághatár legtöbb esetben bizonytalan volt.

11-13. századi törvényeink és okleveleink az or
szághatár fogalmának megjelölésére minden alka
lommal a confinia szót használták. Az oklevelekből 
azonban kitűnik, hogy a confinia szó nem jelentett 
pontosan megvont határokat;10 határvidéket jelentett. 
Határmente, végek jelentés is illik rá. Vagyis állam
határokról nem beszélhetünk. Azonban ez a technicus 

terminus még sokáig használatban volt.
A 13. század második felétől egyre sű

rűbben szerepel a méta és a limes szó is. 
A határmenti birtokadományozó okleve
lek elemzése nyomán -  amelyek jelzik a 
nyugati határvidék jelentékeny sávjának 
fokozatos idegen kézre kerülését -  kide
rül, hogy az adományozás jogi formulái 
nem tértek el a szokásostól. Vagyis a jogi 
kifejezés nem tett különbséget a király
ságbeli vagy az idegen személy részére 
tett adomány között. Minél tovább ma
radtak a határ menti birtokok az adomá
nyozottak jogutódai kezén, annál inkább 
fennállt a veszély, hogy elhomályosul e 
birtokok „in Hungária” fekvésének gon
dolata. Abban az esetben, ha a birtoka
domány a mentességek és kiváltságok 
egész sorozatával párosult, megesett, 
hogy az idegen országgal határos terület 
észrevétlenül levált a Magyar Birodalom 
testéről. így a „ius regnum” érvényének 
határa, az országon kívül álló személy 
vagy testület (egyház) részére történt bir
tokadomány folytán beljebb tolódott. Az 

országhatárt hol kijjebb, hol beljebb képzelték, asze
rint hogy a határ menti birtokra érvényes volt-e a „ius 
regnum” vagy sem.

Oklevelekből tudjuk, hogy a változás a 14. század 
elején következett be. Ettől kezdve a határmente egy 
földdarabjának egyszerű bérbeadásában már az or
szág területi integritásának veszélyeztetettségét lát
ták. Például. Károly Róbert 1324-ben a Nagymartom 
comesnek adományozta a Lajta mellett elterülő Al- 
ramus nevű földet. Az oklevél szerint e föld a német 
határvidéken, de még a magyar királyságunk határain 
belül (intra metas regni nostri) feküdt. Altramus ko
rábbi birtokosai egy bizonyos Pohamariusnak és az 
ausztriai Wyhck polgárainak adták bérbe, és ezáltal 
áttörték az ország határait (ruuptis metis). A birtok 
eképpen idegen kézre jutott, amiben a király az or
szág határainak megsértése miatt hűtlenséget látott 
(non sine infidelitatis vicio ruptis metis regni nostri). 
A birtokot ezért jelenlegi birtokosaitól visszavette és 
a Nagymartoniaknak adta." így egy magánjogi ak
tus is az államhatár megbolygatását jelentette. Ez azt 
bizonyítja, hogy az államhatár fogalma ekkora már 
kialakult. Ezen a határon már volt néhány fix pont is. 
Például I. Lajos 1347. június 30-ai oklevele, melyben 
megerősíti a korábbi adományát, kiemelve, hogy Ist
ván vajda az osztrák végekre rendeltetve, a királysá
gunk határán egy hegyet, amelyet a németek szálltak

H atárfa - A z  ún. Lónyay- 
határfa a  Kis-Tisza holt
ága mellett. Nagylánya  

mellett
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meg, visszafoglalva, ott Szarvkö várát építtette fel, s 
így királyságunk igazi határát visszaszerezte.12

A határvillongások okai addig mindkét országban 
a birtokosok sérelmei voltak. Az országok közötti 
békeszerződésekben a határ menti viták eldöntésére 
bírákat küldtek ki. Például egy 1323. évi oklevél a 
magyar király és az osztrák hercegek közötti határ
viszály elsimításáról intézkedik, s hogy a békét az 
addig gyakori határvillon
gások meg ne zavarják, a 
király bizottságot rendel 
ki a királyság határain „in 
metis regnorum nostrorum” 
felmerülő vitás kérdések 
állandó elintézésére.13 Ké
sőbb az idegenek már nem 
látták a határok sérelmét 
a magyar birtokosságban.
Hiszen az országok közötti 
szerződésekben és a béke- 
szerződésekben is állandó
an szerepelt a határok kér
dése.14

Valószínűsíthető, hogy 
az államhatár -  gondolat
ban élő -  fogalma a 13-14. 
század fordulóján alakult 
ki, hiszen a magánbirtokha
tár megvonásának előfelté
tele az a gondolat volt, hogy 
az ország területe zárt jogi 
egységet alkot.

A 14. században már élt 
és működött az egyik álla
mot a másiktól elválasztó 
államhatár fogalma, sőt az államhatár kérdése állan
dóan szereplő kérdésé vált, mint szabályozandó kér
dés. Hiszen a határ feltételezi az egy területre fenn
álló jogot. Amikor kísérlet történik az államhatárok 
megvonására, a jogi alapot a Szent Korona biztosítja, 
mint a királyi hatalom jelképe. Az ország területe a 
Szent Korona teste (corpus). Abban az esetben, ha az 
ország határain egyes birtokokra a királyi jog érvé
nye elhomályosult, akkor is élt e részeknek az ország 
jogi egészébe való tartozásának gondolata. Hiszen az 
állam határa a corpus tagjai birtokának határaival es
tek egybe. Azok a törekvések, amelyek a jogi egész 
-  a Szent Korona testének -  megcsonkítására töre
kedtek, a rendek ellenállásába ütköztek, hiszen a ren
deknek az ország területére egyenlő joguk volt. Ezért 
követelték a rendek az ország területének épségben 
tartását. Ekkor kezdtek feltűnni az államhatár egyes 
elemei (fix pontok).

A 15-17. században a határvillongásokat egyszerű 
magánjogi aktusként kezelték. Kezdetben a törvény
cikkek a magánbirtok és az államhatár megállapítását 
összemosták.

A 18. században fogalmilag kialakultak, és a szá
zad végén a valóságban is megszilárdultak a magyar

állam határai. A határkiigazítás ekkor már nem egy
szerűen magánjogi aktus, hiszen a magánbirtokhatár 
(limes privatus) megvonása semmiképpen sem befo
lyásolta az új államhatár vonalának megállapítását. 
A magyar álláspontot először Esterházy nádor 1630. 
évi levele fogalmazta meg. Száz év kellett, míg az 
osztrák rendek elfogadták e magyar álláspontot, a 
magánbirtok és az államhatár szétválasztásának el

vét.15 Például az 1753:23. 
te. alapján felállt bizottság 
úgy döntött, hogy az állam
határok (publici limites) 
megvonása az elsődleges 
feladat.16

Az államhatár vonalként 
történő megjelenítése hosz- 
szú folyamat volt; az állam
határt a 17-18. században 
egyrészt írásban -  a béke- 
szerződések mellékleteként 
rögzített határleírásokban 
- ,  másrészt térképeken rög
zítették.17

*

Az államhatárok rend
szerint részben természe
tes, részben mesterséges 
határok. E megkülönböz
tetésnek jogi szempontból 
nincs jelentősége. A határ 
tehát mindkét esetben azo
nos fogalom: az érdekelt 
államok megegyezésével 
megállapított vonal, illetve 

az arra merőlegesen elhelyezkedő sík. A természetes 
határ egybeesik egy földrajzi adottsággal: heggyel, 
folyóval vagy állóvízzel. Ezzel szemben mesterséges 
határ esetében a határvonal mindenféle természetes 
terepalakulattól függetlenül, kizárólag elméleti úton 
megállapított vonal. A mesterséges határok több eset
ben követik a földrajzi hosszúsági vagy szélességi 
köröket. A természetes határok esetében is szükség
képpen létezik egy képzeletbeli vonal. A hegynél ez a 
vonal a hegygerinc, illetve a vízválasztó; a folyónál a 
meder középső vonala, illetve, ha a folyó hajózható, a 
hajózható mederrész középvonala, a sodorvonal.18

Az államhatárok jellegük szerint lehetnek (rend
szerint):

1. Orografikusok, azaz olyanok, amelyeknek ter
mészetes a jellegük. A természetes terepviszonyok 
mentén fordulnak elő, pl. a hegygerinceken, a vízfo
lyások, a vízválasztók mentén stb. Ilyen jellegűek a 
Kárpátokon lévő államhatárok egyes részei, vagy a 
vízfolyások (Lajta, Dráva, Duna stb.) mentén.

2. Geometrikusak, azaz olyanok, amelyek az 
egyik ponttól a másikig húzódnak, tekintet nélkül a 
természetes felszíni alakulatokra és viszonyokra; az 
ilyen határok általában figyelemmel vannak a lakos-
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ság alapvető életérdekeire, például: nem elzárni őt a 
vízforrásoktól, az egyes tulajdonost nem elválasztani 
a telkétől, nem megzavarni a lejtős területeket, nem 
kettéosztani a helységeket, a falvakat stb. A pontok 
összekötő vonala rendszerint az egyik határjeltől a 
másik határjelig húzódó egyenes mentén terül el.

3. Csillagászatiak, vagyis olyanok, amelyek pár
huzamos vonalak, illetve a délkörök mentén terülnek 
el. A csillagászati határok 
általában természetelle
nes határok, és nemcsak 
az egyes lejtős, meredek 
területrészeket választják 
el egymástól, hanem kelet
kezésükkel megzavarják, 
megbontják a természetes 
gazdasági viszonyokat, 
kapcsolatokat, és rendsze
rint szétválasztják az egyes 
nemzeteket és nemzetisége
ket is. A csillagászati állam
határok keletkezésének oka 
rendszerint a gyarmatosító 
politika volt. A gyarmato
sító hatalmak így jelölték 
meg érdekszférájukat, ame
lyek később határokká vál
tak, pl. Kanada és az USA 
határvonala, egyes afrikai 
államok határai. így volt ez 
pl. a második világháború 
után Korea vagy Vietnam szétválasztásakor.

Az államhatárok vagy a szárazföldön. mint úgyne
vezett „száraz határok” (vagyis mint szilárd határok), 
vagy vízfolyásokban (vizes áramlatokban) húzódnak. 
A vízáramlatok esetében az államhatárok rendszerint 
az áramlat közepében helyezkednek el, esetleg a ha
józható folyók hajózási medrének a közepén, mégpe
dig azért, hogy mindkét part lakosai számára bizto
sítva legyen a vízhez való jutás. A vízáramlatokban 
levő államhatárok lehetnek:

1. Rögzített államhatárok, ami annyit jelent, hogy 
ha bármilyen okból megváltozik a határ menti víz
áramlás iránya, az államhatárok akkor is állandó
an ugyanazon a helyen vannak. Ha a helyi lakosok 
között kétségek merülnek fel, mert nem ismerik az 
áramlásváltozás okait, akkor a létrejött problémák 
megszüntetése céljából újra kell mérni a közös határ
okmányokban szereplő adatokat, illetve azok alapján 
új méréseket kell végezni a vízsodrás helyein. A mé
réseket időnként rendszeresen meg kellene ismétel
ni, ez azonban elméletileg az államhatárok időnkénti 
változtatását jelenti.

2. Ingatag, változó államhatárok; az ingadozás 
automatikusan megfelelne a határfolyam közepe fo
kozatos folyamatos természetes mozgásának, vagy a 
hajózható meder mozgásának a hajózható sodrásá
ban. Problémát a vízfolyás tulajdonképpeni közép
vonalának a kijelölése szokott okozni. A vízfolyás

középvonalán rendszerint azt a folyamatos vonalat 
értjük, amely egyenlő távolságra van mindkét ki
egyenesített partvonaltól, tekintet nélkül az öblökre; 
amennyiben szigetek is vannak, akkor a vízfolyás fő 
ágában húzódik tovább ez a vonal.19

Az államhatárok kijelölésének első fázisát rende
sen azok delimitációja jelenti. Az államhatárok deli- 
mitációján általában az államhatárok kitűzését értjük,

amire rendszerint a béke- 
és egyéb szerződésekben 
kerül sor, amikor újból 
megállapítják az államha
tárokat. Emellett általában 
meghatározzák a határvo
nal irányát, és azt berajzol
ják a szerződés mellékletét 
képező, nagy méretarányú 
térképbe is. Az államhatá
rok megállapítását rendsze
rint megelőzi az attribúciós 
(allokációs) eljárás, amely
nek célja döntéshozatal a 
meghatározott földterüle
tek szétválasztása, esetleg 
együvé tartozása ügyében. 
Az attribúciós döntéseket 
sokszor az érintett államok 
jelenléte nélkül hozták 
meg. Az allokációnak lehet 
szerződéses és szerződésen 
kívüli jellege, Például a tri

anoni határok megvonásának szerződésen kívüli jel
lege volt.20 A Felvidék visszatérésekor a két fél együtt 
határozta meg a területek hovatartozását.21

Az államhatárok delimitációjáról szóló határo
zathozatalt követi azok demarkációja, Az államha
tárok demarkációján azok kitűzését értjük az adott 
térségben; ezt rendszerint az államok kétoldalú (né
mely esetben többoldalú) bizottsága hajtja végre. A 
demarkációs határral kapcsolatos ténykedésben a 
határterületben érintett vagy az ügyben érdekelt ál
lamok vesznek részt. Ez a demarkációs bizottság a 
tulajdonképpeni tevékenységéhez általában műszaki 
elveket és útmutatókat dolgoz ki, amelyek biztosít
ják a műszaki eljárás lefolytatását a térségben végzett 
geodéziai jellegű munkák során, illetve a határ menti 
tartózkodás szabályozásakor, továbbá meghatároz
zák a pontos mérési eljárások normáit, a határjelek 
elhelyezésének a módjait stb. Ezek a „műszaki utasí
tások” nem részei a szerződésnek. Mindkét műszaki 
delegáció számára azonban nélkülözhetetlenek a mű
szaki munkálatok egységes lefolyása céljából. A ha
tárdokumentáció a határvonalat ábrázoló térképmü
vekből, az elvégzett mérések adataiból, a határvonal 
leírásából, esetenként a bizottság üléseiről, illetve a 
határjelzések elhelyezéséről felvett jegyzőkönyvek
ből stb. tevődik össze. A kidolgozásra kerülő határ
okmányok tartalmát rendszerint meghatározza az új 
határokat leíró szerződés.
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A korábban elvégzett határjelölés ellenőrzését, fe
lülvizsgálatát redemarkációnak nevezzük, ami általá
ban új határjelzések elhelyezésével, a régiek megvál
toztatásával, esetleg kicserélésével jár. Hasonlóan, 
redemarkációt hajt végre azon államok közös bi
zottsága, amelyeknek a határairól van szó, mégpe
dig a megállapodott műszaki irányelvek, utasítások 
alapján. Az államhatárok 
demarkációjával vagy re- 
demarkációjával összefüg
gésben van azok rendszeres 
kitűzése is, esetleg a kitűzés 
kiegészítése, pótlása.22

A határvonal rögzíté
se különböző módon és 
formában történik. Egyik 
módja a határokmányok
ban, a másik a határjelekkel 
történő rögzítés. Az állam
határok fizikai megjelölése 
határjelzők, határjelek ré
vén történik. Más jeleknek 
az állami határokon (állami 
címert viselő tábla elhelye
zése, oszlopok, gyakran 
nemzeti színekkel kifestve, 
különböző táblák elhelye
zése stb.) nincs határjelző jellege, csak kifejezi az ál
lamhatárok irányát, vagy figyelmezteti az embereket 
az államhatárok közelségére és helyére. A határjelek 
megjelölik az államhatárok vonulatának minden vál
tozását, azok áthaladását a vízfolyásokon és kommu
nikációkon, illetve minden, topográfiailag jelentős 
helyen. A határjelek alakját, méreteit és idomformá
ját a szerződésekben határozzák meg, esetleg az ér
dekelt államok vagy azok szervezetei által megkötött 
más közös dokumentumokban.21 A határjelek szerepe 
a határvonal rögzítése, így téve lehetővé az államha
talom gyakorlása térbeli kiterjedésének egységes ér
telmezését, ismeretét.

Az egyes módokon belül különböző formákat al
kalmaznak a felek, amelyeket szerződésekben rögzí
tenek. A határjelekkel történő rögzítésnek az a ren
deltetése, hogy az államhatárt „láthatóvá” tegyék. 
Ez azért fontos, hogy a határőrizeti szervek és a ha
táron túli lakosság is ismerje a határjeleket, mert az 
ismeret birtokában nagymértékben csökkenthető a 
határrend megsértésének száma. A határjelek azon
ban gyakran ki vannak téve természeti és más hatá
soknak; megsemmisülhetnek, eltűnhetnek. Tekintve, 
hogy az államhatár határjelek nélkül nem érzékelhe
tő, szükséges az államhatár és a felmérési rendszer 
okmányokban történő rögzítése. A határjelek alakját, 
műszaki leírását és a feliratok tartalmát, a határvonal 
megjelölése céljából elhelyezett határjelek számát és 
elhelyezésük módját a határokmányokban rögzítik.24

A határjelek elhelyezését a terepen egy sor tényező 
befolyásolja. Ezek lehetnek: a vonalvezetés iránya, 
a határvonal helye, a terep jellegétől függően, közös

folyók léte, a folyó vonalával megegyező vízi határ
szakaik. E tényezőktől függően megkülönböztetünk 
közvetlen és közvetett jelölési módokat.

A közvetett megjelölésre szolgáló határjelek nem 
mutatják az államhatárok vonalát, mert a határvonal 
mellett vannak lerakva. Annak az államnak a kezde
tét jelzik, amelynek a területére vannak elhelyezve.

A közvetlen jelölési módot 
ott alkalmazzák, ahol a ha
tárjelek a határvonalon he
lyezhetők el. Alkalmazása 
rendszerint szárazföldi ha
társzakaszon történik. Eb
ben a módban az egysoros 
elhelyezési formát alkal
mazzák. Az így elhelyezett 
határjeleket kétoldalú ha
tárjeleknek nevezzük.

A közvetett jelölési mó
dot rendszerint a vonalá
val megegyező vízi határ- 
szakaszon és közös utak 
mentén alkalmazzák. Ezen 
esetekben a határjelek nem 
helyezhetők el a határvo
nalon, hanem csak a folyók 
partjain vagy az utak két 

oldalán. Az így elhelyezett határjeleket egyoldalú ha
tárjeleknek nevezzük. Formáját tekintve ez a jelölés 
kétsoros. A határjelek távolsága a határvonaltól, de 
még a viszonylatokon belül is változik.25

Az egyoldalú határjelek páros vagy váltakozó ha- 
tárjelölésü rendszerben kerülnek alkalmazásra. A pá
ros elhelyezésnek az a lényege, hogy a két szemben 
lévő határjel összekötő vonala a határvonalon merő
leges legyen. Váltakozó elhelyezés az, amikor a két 
határjel nincs szemben egymással, és az összekötő 
vonalak nem merőlegesek a határvonalra.26

A határjelek földmérési úton meghatározott pon
tokon, általában az államhatár töréspontjain állnak. 
A határjelek pontos helye a határokmányokban van 
rögzítve. A határjeleket úgy állítják fel a terepen, 
hogy a földmérési úton bemért pont a határjel csúcsá
val vagy a fedőlapon lévő, bevésett kereszt metszés
pontjával essék egybe. A kereszt középpontjából két 
irányban bevésett vonal a határvonal menetét mutat
ja. Ezekben, az esetekben a határkő alatt geodéziailag 
biztosított jel, hely helyezkedik el, amely mutatja az 
államhatár pontos helyét; ez az ún., földalatti stabili
záció, amelyet a határkő felületén lévő kereszt alak 
jelenít meg. A kereszt mellett fel lehet tüntetve az 
államhatár vonalának irányára utaló jelzés is. Annak 
érdekében, hogy a terepen kitűzött és a határjellel ál
landósított pontok maradandósága biztosítva legyen, 
a jelzések alatt a földben, meghatározott mélység
ben úgynevezett földalatti jel helyezhető el. A föld
alatti jel tégla vagy keramit lap, amelynek közepén 
bevésett kereszt jelöli a földmérési pont helyét. A 
föld felszínén álló határjel megsemmisülése esetén a

H atárjelző tábla levétele a  m agyar kir. honvédség fe lv i
déki bevonulásakor (Komárom. 1938)
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földalatti jel segítségével újból meg lehet állapítani 
a pont helyét. Földalatti jel nem minden határjelnél 
kerül alkalmazásra, hanem csak azoknál, amelyeknél 
ezt a határokmány előírja.27

A határjelek, azon szerepükön túl, hogy általuk 
válik láthatóvá az államhatár menete a jelölési rend
szerben, egyenként, vagy csoportonként még külön 
szerepet is betölthetnek.

A határjelek feloszthatok 
helyük és szerepük, anya
guk és alakjuk szerint. He
lyük és szerepük szerint: 
hármashatár-, szakaszha
tár-, föhatár- és egyéb ha
tárjelek.

A hármashatárjelek há
rom állam határának talál
kozási pontján, azaz hármas 
határponton helyezkednek 
el. Szerepük az, hogy a há
rom állam határának talál
kozási pontját jelöljék meg.
A szakaszhatárjelek az 
egyes fö szakaszok kezdő
pontjain helyezkednek el.
Helyük a jelölési rendszer
ben mutatja külön szerepü
ket, a szakaszok jelzését.

Ettől az általános rend
szertől eltérően a triano
ni román viszonylatban a 
szakaszokat nem a szakasz 
kezdetén, hanem a végén 
jelölik és szakaszvégkőnek 
nevezik.28

A határvonal fö törés
pontjain föhalárjelekeX 
alkalmaznak. Egyes esetekben -  különösen ismét
lődő származási rendszernél -  az alszakaszoknak is 
lehetnek jelei.2’ Az általánostól eltér a trianoni déli 
határszakasz, ahol a fö töréspontokon számozott ha
tárjelek állnak. A határjelek általában számozottak. 
A számozott megjelölés azért fontos, mert a mellék
törési pontokon számozatlan jeleket alkalmaznak. A 
határvonal melléktöréspontjain „egyéb” határjeleket 
alkalmaznak.30

Az egyéb határjelek lehetnek: mellék-, közönséges, 
közbeiktatott, számozatlan határjelek, sokszögjelek, 
határjel-középpontok, határjelcsoport, határdomb fa
cölöpökkel, facövekkel és az egyoldalú határjelek.

Fontos szerepe van a határjel-középpontoknak, 
amelyeket csak a magyar-(szovjet) ukrán viszony
latban alkalmaznak. Külön szerepét az adja, hogy 
ezen a határszakaszon egyoldalú határjelek vannak, 
páros rendszerben elhelyezve. A szárazföldi határ- 
szakaszon a tényleges határvonalat tulajdonképpen 
a határjel-középpont jelöli. A határjelcsoportok több 
határjel együttes alkalmazását jelentik. Szerepük az, 
hogy az egyoldalú határjelek alkalmazásánál a kétol

dalú határjelek alkalmazására -  fordítva -  való átté
rést mutassák.31

A határjelek -  határszakaszonként (viszonylaton
ként) -  anyaguk, méretük és alakjuk felosztása sze
rint eltérőek lehetnek. Anyaguk szerint lehetnek ter
méskő, betonkő, vasbeton, fa, föld és fém határjelek. 
A fa-föld és a fa-fém  együttesen egy jelként is al

kalmazható. A leggyakrab
ban alkalmazott anyagok: 
a betonkő, a vasbeton és a 
fa. Alakjuk szerint lehetnek 
gúla, hasáb és henger alakú
ak. A gúla alakú jeleket ál
talában hármas, szakasz- és 
fö- határjelként, a hasáb és 
henger alakúakat pedig fö-, 
illetve egyéb határjelként 
alkalmazzák.32

A határjelzőket rendsze
rint megjelölik a szomszéd 
országok megnevezésének 
a kezdőbetűivel, például: Ö 
= Ausztria, R = Románia, 
CS =  Csehszlovákia, S = 
Szlovákia. Az államhatárok 
közvetlen megjelölésénél 
a határjelen rajta vannak a 
szomszédos államok ini
ciáléi úgy, hogy abból az 
államból jól láthatók legye
nek, amely országnév inici
áléit viseli, illetve amely or
szágról szó van. A közvetett 
jelölésnél, amikor a határjel 
csak annak az államnak a 
kezdőbetűit tartalmazza, 
amelyiknek a területén van 

maga a határjel, az iniciálékat ezen úgy helyezik el, 
hogy azok láthatók legyenek, s befelé tekintsenek 
abba az államba, amelyiknek az iniciáléiról szó van.

Amikor e határjelzők elveszítik „határt jelölő” 
funkcióikat -  vagyis, amikor a határvonal menete 
megváltozik - ,  akkor, a közhiedelemmel ellentét
ben, a határt jelző jelek nem mindegyikét távolítják 
el. Amelyek geodéziailag bemértek, és a szükséges 
további földmérési munkákra megmaradnak, azokat 
csak „határkő jellegüktől” fosztják meg, azaz törlik 
az iniciálékat, betűket, számokat.33

Az államhatár némely esetben az utakon és az 
országutakon megy keresztül, azok hosszában. A 
szomszédos államok érdeke azt eredményezte, hogy 
az utakat és az országutakat, amelyek közepén megy 
a határ, használhatják mind a szomszédos államok, 
mind e szomszédos államok polgárai. A trianoni ma
gyar határok esetében sok utat elzártak a forgalom 
elől.34 Az ezen utakon való tartózkodás nem megenge
dett harmadik állam polgárai számára. A szomszédos 
országok állampolgárai, akik a közös határúton köz
lekednek, kívánságra kötelesek hivatalos igazolvány
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nyal igazolni állampolgárságukat, mégpedig mindkét 
állam hivatalos szerveinek. Az egyik állam szervei 
az ilyen útszakaszokon csak a saját államuk polgára
ival szemben léphetnek fel, kivéve, ha ezt szerződés 
szabályozza. A közös határutak fenntartását mindkét 
állam közösen hajtja végre a határaikon lévő utakon, 
illetve a területükön. Kivételes esetekben határmenti
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Az Árpád nevéhez fűződő honfoglalásnak a 
közismert dokumentumok alapján itt bemuta
tandó hadszervezeti, politikai és ügyleti szim
bólumai markánsan demonstrálják mindazt, amit a 

jelképtan és például a történeti antropológia egybe
hangzóan vall a szimbólumok lényegéről. Nevezete
sen, hogy a szimbólum nem rögzült jelentésű, hanem 
csak a kontextus függvényében -  olykor többszörös 
párhuzamú vagy kapcsolatú analógiákkal -  értelmez
hető. Ilyen természete folytán rendszerint sokjelenté- 
sü és sokféle vonatkozású, megértéséhez az adott kor 
és az adott kulturális környezet -  világkép, mitológia, 
mondák, hagyományok -  ismerete és tekintetbevéte
le szükséges.2

Az árpádi honfogla
lás hosszas felkészülés
sel, gondosan előkészített 
hadműveleti, áttelepedési 
és országszerzési politikai 
vállalkozása volt az európai 
sztyeppén élő lovasnomád 
népek dentumogeri, szkíta 
kultúrájú, zömmel türk- 
onogur-szabir etnikumai
nak. Mind az előkészületi, 
mind a végrehajtási stádi
umban jelentős szerepet 
kaptak az akciót leginkább 
jellemző szimbolikus cse
lekmények, nevezetesen:

-  előkészületül a vérszerződés, a hét fejedelmi sze
mély szövetsége és

-  a fejedelem- vagy vezérválasztás kazár módja,
-  a végrehajtási akció során a jelképiségében több-

Szádeczky-Kardoss Irma

A honfoglalás politikai 
szimbolikája1

szőrösen összetett fehérló-mondában megörökített 
szimbolikus hadüzenet és földvételi ügylet.

Mindezek rendeltetése egyenként és együttesen is 
az volt, hogy a terv és a végrehajtás sikerét minden

lehetséges -  jogi, diplomá
ciai és kultikus -  eszközzel 
biztosítsák.

I. A  vérszerződés jog
hatálya és a Hétmagyar 
Törzsszövetség

Anonymusnál az Álmos
nak tett szövetségi esküt 
a közismert vérszerződés 
pecsételte meg, amelynek 
a honfoglalás korában már 
több évezredes múltja volt 
a sztyeppén. Valójában az 

ókori Kelet kultúrájából ered -  egyik változatát a 
Bibliából ismerjük s különböző variációkban már 
az ókori Perzsiában' és a szkítáknál is adatolt gyakor
lat volt. A mi honfoglalásunk utáni sztyeppéi történe-

Vérszerzödés (László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról 
[1982] című könyvéből)


