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Ajánlás

Csongrád-Csanád megye déli határszakasza egyben a magyar állam határa is. Erre az állam-
határra az elmúlt egy évtizedben – fôleg 2014 és 2016 között – páratlan migrációs nyomás 
nehezedett. Illegális bevándorlók százezres nagyságrendben kíséreltek meg ezen a határsza-
kaszon keresztül hazánk területére jutni.
A magyar állam pedig igyekezett minden politikai meggyôzôdése, lelkiismereti alapállása, val-
lási hovatartozása miatt üldözöttet – különösen a gyermekeket és a betegeket – fogadni, el-
helyezni és megfelelôen ellátni, ugyanakkor az illegális bevándorlókat, s a Magyarország és az 
Európai Unió törvényeit és alapelveit semmibe vevô elemeket kiszûrni, hogy ezzel országunk 
és az európai közösség állampolgárait védje. Ebben a munkában a Csongrád-Csanád Me-
gyei Rendôrfôkapitányságnak és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnak (s annak 
illetékes szakigazgatási szerveinek), valamint a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat te-
rületén mûködô települési önkormányzatoknak – fôleg a Kübekházától Ásotthalomig terjedô 
szakaszon – óriási szerepe volt.
A magyar állam üldözötteket segítô tevékenységének, az illegális migráció megfékezésére 
szolgáló törekvéseinek, s a Csongrád–Csanád megyei határszakaszra nehezedô migrációs 
nyomással érintett települések polgárainak áldozatvállalása elôtti tisztelgés jegyében született 
ezen kötet. Jó szívvel ajánlom ezt az albumot minden, a közelmúlt világszintû, országos és 
helyi politikai folyamatai iránt érdeklôdô polgárnak, s mondok egyúttal köszönetet a kiadvány 
összeállítóinak: Gémes Sándor, Csongrád-Csanád megye sajtódíjával kitüntetett fotómû-
vésznek és Dr. Miklós Péter történésznek, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyûlés egykori 
képviselôjének.
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Nyomás alatt
 A migráció az emberi történelem alapvetô jelensége. A nagy civilizációk – például a keresz-
ténység, a judaizmus, vagy az iszlám egyaránt – a vándorlás aktusával kezdôdik. Az ószövet-
ségi pátriárkát, Ábrahámot Ur városából hívja el az Örökkévaló, Mózes próféta a zsidó népet 
akkorra formálja egységes entitássá, amikor az Egyiptomból menekülve megérkezik az Ígéret 
földjére. A kereszténység világvallássá válása a harmadik Isteni személy, a Szentlélek pünkös-
di kiáradásával és az apostolok misszióba indulásával veszi kezdeztét, majd Pál térítôútjaival 
folytatódik, s tart egészen napjainkig. Az iszlám idôszámítás kezdete bizonyos hagyomány 
szerint az a momentum, amikor Mohamed próféta menekülni kénytelen Mekkából Medinába.
 A szent vándorlás tehát az ôsi kultúrák genezisénél éppúgy ott van, mint a magyar nemzeti 
múlt emlékei között. Elég csak arra gondolnunk, hogy Hunor és Magor története, vagy éppen 
a Kárpát-medence magyar törzsek általi kilencedik–tizedik század fordulóján zajlott elfogla-
lása egyaránt a vándorláshoz, mint motívumhoz, mint gyakorlati cselekvéshez és mint politi-
kai tetthez kötôdik. De egyfajta migrációként fogható föl az európai történetírásban Amerika 
fölfedezéseként számon tartott esemény, vagy a modernitásnak a gyarmatosítási törekvés-
sorozata. S ebbe a kategóriába tartoznak azok, a magyar történelembôl ismert események, 
amelyek szûkebb régiókat, Csongrád-Csanád megyét is érintették az elmúlt évszázadokban.
 Az 1690-es években III. (Carnojevic) Arzén szerb ortodox pátriárka vezetésével telepedtek 
ebben a térségben a török elôl menekülô szerbek tízezrei, akinek leszármazottai ma is megyénk-
ben élnek: fôleg Szegeden, Szôregen, Deszken, Újszentivánon, Magyarcsanádon. Az 1700-as 
évektôl kezdve a Délvidék és a Temesi Bánság területére nagyszámú német telepes érkezett, 
legtöbbjüket azonban a második világháború után (megyénkbôl Kübekházáról és Újszentivánról) 
kitelepítették az akkori németországi megszállási zónák egyikébe. Az 1800-as évek elején pedig 
szlovákok települtek régiónkba (elsôsorban Pitvaros, Ambrózfalva és Csanádalberti falvakba). 
 A többnemzetiségû és sokfelekezetû multikulturális jellege tehát megvan megyénknek. A 
föntebb említett migrációs jelenségek a modernitásban szervezetten, jogszabályokban rög-
zített és állami keretek között, s a gazdasági szükségszerûségeket, valamint a biztonság-
politikai szempontokat figyelembe véve zajlottak. A mai Csongrád-Csanád megye helyzete 
nagyban megváltozott a trianoni békediktátum (1920. június 4.) következtében, amikor a 
térség határterületté vált, hiszen a megyehatár onnantól kezdve egyben államhatár is. Erre 
az államhatárra – amelyre az államszocializmus idején, az 1940-es évektôl egészen 1990-ig 
vasfüggöny, határzár és bunkerrendszer, valamint határôrlaktanyák telepedtek – a 2010-es 
évek elejétôl kezdôdôen óriási migrációs nyomás nehezedik.
 Ebben a migrációs nyomásban a magyar állam valamennyi politikai menekültnek, aki közvetlen 
életveszélyben volt, igyekezett segítséget nyújtani: a nemzetközi egyezményeknek és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete alapokmányának megfelelôen. Azonban európai mértékben is példátlan 
szigorral lépett fel az illegális migráció, s az azzal összefüggô embercsempészet (vagyis a legrá-
szorulóbbak kegyetlen kizsákmányolása) ellen. Ennek jegyében aztán elôbb élô erôvel, majd a 
határzár intézményének bevezetésével, illetve kerítés építésével védekezett hazánk az illegális – és 
ezáltal ellenôrizhetetlen és potenciálisan veszélyes következményekkel járó – bevándorlás ellen.
 Csongrád-Csanád megye, fôleg a Tiszasziget és Mórahalom közötti határszakasz, különö-
sen ki volt téve a migrációnak. A nagyrészt közel-keleti, kisebb részt afrikai menekültek több-
sége hivatalos dokumentumok, nyelvtudás híján, szakképzettséget igazoló okiratok nélkül, 
borzalmas körülmények között akart Magyarországon áthaladni és eljutni a végsô úticélja, 
Németország felé. A magyar állam mind a nemzetközi jogi szempontoknak, mind a bizton-
ságpolitikai alapelveknek megfelelôen járt el akkor, amikor a magyar határvédelmi feladatokat 

ellátó rendôrség és a Magyar Honvédség közös erôvel próbálta feltartóztatni a Magyarország 
területére (hangsúlyozva: okiratok és egyéb dokumentumok nélkül) beáramló tömegeket.
 Megrázó képek kerülnek közlésre ebben a kötetben, hiszen menekülô és kiszolgáltatott 
emberek próbálnak – akár a gazdasági nyomor, akár a politikai üldöztetés elôl távozva – a 
jobb élet reményében Európába jutni. A migránsok között várandós asszonyok, pici gyerme-
kek, életerôs férfiak egyaránt láthatóak ezeken a képeken, s az is nyomon követhetô, hogy a 
magyar állam a gyermekeket, a betegeket és az asszonyokat igyekezett védelmébe venni, a 
munkaképes férfiakat igazolni, származási helyüket föltérképezni, valamint egyértelmûsíteni, 
hogy jelenlétük biztonsági kockázatot (például terroristaszervezetekkel való esetleges kap-
csolataik révén) jelent-e a magyar államnak, illetve az európai közösségnek.
 Csongrád-Csanád megyére óriási nyomás nehezedett az elmúlt években, s a magyar állam 
belügyi és honvédelmi szerveinek (a Csongrád-Csanád Megyei Rendôrfôkapitányságnak, a 
Magyar Honvédség egyes egységeinek), valamint a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhi-
vatalnak és a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat területén lévô települési önkormány-
zatoknak összehangolt, koordinált munkájára volt szükség ahhoz, hogy valamilyen „mederbe 
terelôdjenek” az események. 
 Közös célkitûzés volt, hogy a megyénk határmenti településein élôk és a megye egyéb 
területein lakók biztonságban érezzék magukat, úgy, hogy eközben a valódi politikai mene-
kültek, a szülôföldjükrôl távozni kénytelenek és a vallási, világnézeti politikai stb. meggyôzô-
désük miatt üldözöttek megfelelô védelemben részesüljenek, viszont a potenciális terroristák, 
illetve a magyar és az európai gazdaságnak és társadalompolitikának vállalhatatlan terhet 
jelentô migránsok kiszûrésre kerüljenek.
 Ezen folyamatok szomorú – és úgy vélem, történelmi példaértékû – momentuma volt a 
„röszkei csata”, vagy „röszkei zavargás” néven elhíresült esemény (2015. szeptember 16.), 
amikor is bevándorlók háromszáz–négyszáz fôs tömegei igyekeztek a horgos–röszkei szerb–
magyar határátkelôhelyen erôszakkal áttörni. A szervezett és tudatos provokáció ellenére a 
magyar határvédelmi egységeknek ezt a fajta erôszakos betörést sikerült megakadályozni, 
s ezzel párhuzamosan – állampolgárainak védelme mellett – a magyar állam minden jogi és 
gazdasági segítséget megadott a menekülteknek és a rászorulóknak, ugyanakkor határozot-
tan föllépett az illegális migráció ellen. Mindeközben, a valós segítségnyújtás jegyében, hazánk 
az üldözött keresztények megsegítésére önálló kormányszervet, államtitkárságot hozott létre, s 
ezen keresztül anyagilag támogatta (például segélycsomagokkal, élelmiszer- és gyógyszerkülde-
ményekkel, oktatási és egyházi intézmények építésével) a Közel-Keleten az iszlám többség mel-
lett törpe kisebbségben lévô és vallásuk miatt valóban üldözött ottani keresztény közösségeket.
 Több mint félezer évvel ezelôtt Hunyadi János kormányzó (1446–1453) és I. (Hunyadi) 
Mátyás király (1458–1490) országlása idején a kereszténység védôbástyájának számított Ma-
gyarország. Hasonló küldetést teljesített hazánk az elmúlt mintegy tízéves periódusban is: az 
illegális migráció elleni föllépésével, s a nyugati kultúra és az európai értékrend védelmében. 
Ebben a folyamatban nem kis áldozatot hozott Csongrád-Csanád megye lakossága, vala-
mint helyi közigazgatási és önkormányzati szervei. A vallásuk, világnézetük, politikai megy-
gyôzôdésük stb. miatt üldözött menekültek, az ôket segítô magyar állami szervek, felekezeti- 
és civilszervezetek, s jószándékú magánszemélyek helytállásának elismerésére, ugyanakkor 
az illegális bevándorlás megfékezésének szükségességére hívja föl a figyelmet dokumenta-
rista eszközökkel, s realista, a valóságot hitelesen megörökítô és közzétevô módon, Gémes 
Sándor mûvészi megvalósítású, ugyanakkor szociografikus igényû fényképfeltételeivel ez a 
kiadvány.

Dr. habil. Miklós Péter PhD
történész, címzetes egyetemi tanár
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Várakozás. Migránsok a síneken a magyar határnál. 

Egyirányúság. A magyar határt védô rendôr és a bevándorlók egy csoportja.

Határhelyzet. Mind a magyarországi, mind a nemzetközi sajtó nagy érdeklôdéssel tudósított 
a példátlanul nagy illegális vándorlási hullámról. 

Készültségben. Magyar rendôr migránsokkal.

6
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Sorfal. Magyar rendôrök vigyázzák az államhatárt. Támasz. Migránsok egy csoportja, rendôrrel a háttérben.

Az ivóvíz életfeltétel. Magyar rendôrök vizet visznek a bevándorlóknak. Szabad jelzés. A vasúti átjáró szabad jelzése ellenére a magyar határvédelem próbálja 
törvényi és jogszabályi mederbe terelni a bevándorlási folyamatokat.
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Irány Berlin! A bevándorlók a magyar M5 autópályán, Röszkénél elindulva Budapesten 
keresztül szeretnének Németországba jutni.

Magyar rendôrök próbálják a magukat és a közlekedés biztonságát veszélyeztetôket 
az autópályáról eltávolítani.

Egészpályán, menetiránnyal szemben. Forgalomtól elzárt területen.
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Rendôri felvezetéssel és kísérettel. Vonulás.

Versenyfutás. Magyar rendôr és bevándorlók tömege. Migránsok sátortelepe a határ mentén.
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Találkozás. Épül a gyorstelepítésû drótakadály (közismert nevén: GYODA) a magyar–szerb határ 
Csongrád megyei szakaszán.

Kísérlet a párbeszédre. Eldobott SIM-kártya. A migráció idején is fontos a kommunikáció. 
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Készül a drótakadály. Sínen. Migránsok végeláthatatlan sora.

Életkép a határon várakozókról. Játék közben. Vándorló gyermekek botokkal játszanak a magyar határnál.
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Cipôcsere után. Eldobott igazolvány. A tulajdonosa innentôl ismeretlen és azonosíthatatlan.

Készül az ebéd. Rendôrsorfal, migránsok, sajtósok.
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A migráció mindennapjai. Pillanatkép a bevándorlásról.

Férfiak, nôk, gyermekek egyaránt vándorolnak. Kapaszkodás.
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Feltartóztathatatlanul. Futva.

Át a határon! Kéz a kézben.
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Illegális bevándorlók nyomában. Úton éjjel-nappal.

Vonulók, kukoricás, rendôrautó. A migránsok után maradt szeméttenger és a tudósító kamera magányossága.
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Ugyan az éhínség a Föld lakosságának mintegy egytizedét érinti, a határon ételhulladék is 
maradt. 

Maradék.

Miközben naponta világszerte huszonötezer ember hal szomjan vagy éhen, a határon a tiszta 
ivóvíz sem túl nagy érték.

Útonlévôk.
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A szeged-csanádi egyházmegyei karitászcsoportok sátra. Határvédelem.

Cselekvô segítség. Orvosi sátor elôtt.
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Tárgyalás. Indulásban.

Határôrizet. Víz- és ételosztás az útonlévôknek.
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Sorbanállás. Úton.

Napnyugtakor sincs megállás. Növekvô feszültségben.
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Egymással szemben. Várakozva a sötétben.

Éjszakai várakozás. Elindulás.
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Nagy lendülettel. Futva az autópályán.

Az út szélén. Keresztül a sztrádán.
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Rendôrsorfal. Magyar rendôrök kiemelnek egy rosszullévôt a migránsok közül.

Védelemre várva. Szemtôl szemben.
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Feszültség. A szántóföldön át.

Szabadon. A nemzetközi sajtótájékoztató tudósítói. Karnok Csaba, a Délmagyarország napilap 
fotóriportere Gémes Sándort fényképezi.



44 45

Magyarázat. Feltartóztatás.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Ivica Dačič szerb miniszterelnök-helyettes, külügy-
miniszer (korábbi kormányfô).

Ivica Dacic szerb és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a határon.
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Rosszullét. Ájult bevándorlónak nyújt segítséget a magyar rendôr. Szijjártó Péter.

Ivica Dacic szerb és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Patthelyzet.



48 49

Röszke. Határátkelôhely. Csendesen. Éjszakai pillanatkép a határról.

Tudósító munkában. Sorfal biztosítja a bevándorlók buszra szállását. 
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Megörökített migráció. Különjárat.

Elszántság. Át a zöldhatáron.
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A drótkerítés nem akadály. A kerítésen át.

Fennakadás nélkül. Gyors léptekkel.
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Eltûnve. Épül a kerítés.

Ami maradt. Esôben.
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Hulladékhalom. Figyelem és várakozás.

Búcsú. Meleg ital.
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Megállni tilos, várakozni szabad. A szegedi nagyállomás földszinti várótermében.

Feltöltôdés. Migránsok várakoznak a szegedi vasútállomáson.
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Tábori „konyha”. Kézenfogva. 

Ismerkedés. Mintegy harmincmillió menekült gyermek mindig úton van a világban.
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Közvetítôkocsik. Határút.

Kidobott étel, plüssmackóval. Felszállás elôtt.
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Életkép a várakozásról. Közösség.

Lemaradás. Indulásra készen.
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Ebéd.

Ételosztás. Sérülten is úton.
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Szemben állva. Esteledvén is úton.

Szürkületkor. Munkagép a határon.
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A határzár építése.

Kerítésépítés közben. Drótkerítés készítése.
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Felfokozott hangulat. Indulás.

Elfogyott türelem. Maszkban, kólával, öklöt rázva.
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Összekapaszkodva. Feszültség.

Hangadás. A busz elôtt.
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A busz alatt. Tiltakozás a busz elé fekve.

Rendôrök sorfala. Elszántan.
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Hajnalodik. Sínpáron, csapatban.

Síneken. A drótkerítés nem akadály.
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Katonák és migránsok.

Magyar honvédek figyelik a bevándorlókat. Szaggatott kerítés.
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A Magyar Honvédség teherautója a kerítés elôtt. Sátorbontás után.

Migrációs mindennap. Ami hátramaradt.
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Békésen, egymás mellett. Fegyveres határôrizet.

A drótkerítés nem jelent valódi akadályt. A zöldhatáron keresztül szabad az út.
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Pillanatfelvétel a bevándorlásról. Kutyás járôrök.

Bakondi György, a miniszterelnök tanácsadója és B. Nagy László, Szeged és a Homokhátság 
országgyûlési képviselôje a Fidesz szegedi irodájában.

Határôrizetben.
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Bujkálás a kukoricásban. A kerítésen át is vezet út.

Átszakított kerítés. Átjutás.
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162. A magyar határ a migráció mindennapjainak egyikén.

„Jézus szeret téged” Eltérô irányok.
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Estefelére elfogy a türelem. Derûsen.

Dulakodás. Honvédek a határon.
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Vándorúton. Kenyérrel, vízzel, telefonnal. Építik a magyar–szerb határon átmenô vasúti sínt lezáró megerôsített szerelvényt.

Készül a határzár. Sorfalak.
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Folyamatosan úton. Egyedül.

Buszra várva. Sínzárra készen.



98 99

Indulás elôtt. Rendôrségi helikopter a határon.

Lovas határvédelem. Rendôrhelikopter.



100 101

Kerítésépítés. Készülôdés a sínzárra.

Épül a kerítés. Sínlezárás elôtt.



102 103

Az utolsó pillanatok. Magyar határvédelem.

Tranzitzóna. A migráció törvényes tere. A magyar oldal.



104 105

Zárt kapu. Nyomás alatt a kerítésnél.

Elhagyatottság. Migránsok Szeged-Kecskéstelepen. 



106 107

A védett határ. Vasútállomáson: bevándorlókra várva.

A kerítés másik oldalán. Vonatablakban.



108 109

Magyar rendôrök ôrzik a határt. Feszültség a határon.

A vonaton. Indulás elôtti fényképezés. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelôs államtitkár a röszkei 
határon. 



110 111

Utazás elôtt. Mindenre felkészülve. Páncélozott jármû.

Védett átkelôhely. A kerítés két oldalán.



112 113

Magyar rendôrségi és katonai helikopter. Növekvô nyomás.

Készültségben. Egyre közelebb.



114 115

Beláthatatlan folyamatok. Víz.

Kiemelés. Intézkedés.



116 117

Magyar mentôi ellátás. Készenlétben: szárazföldön és levegôben.

Védelem. Éberség.



118 119

Feltartóztatva. Vízcsap alatt.

A szerb oldal. Reménytelenül.



120 121

„Ez szégyen Európának”, „Nincs étel, nincs víz, itt maradunk örökre” – olvasható a táblákon. 
Mellettük: kenyér, tej és víz.

Kerítés mellett.

„Kérem, nyissák ki” A Visegrádi Négyek tagállamai (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) 
közösen védekeznek az illegális migráció ellen.



122 123

Összefogásban. Pintér Sándor belügyminiszter és Hende Csaba honvédelmi miniszter Röszkén.

Épül a határkerítés. Kovács Zoltán, Pintér Sándor és Hende Csaba a magyar–szerb határon.



124 125

Komoly sajtóérdeklôdés. Épülô kerítés.

Zárt határok. Az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága tagjainak látogatása Röszkén, elôl 
Kósa Lajos, a testület elnöke.



126 127

Készül a kerítés. B. Nagy László szegedi országgyûlési képviselô és Révész Szabolcs rendôr alezredes.

Munkában. Révész Szabolcs alezredes, Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke 
és B. Nagy László országgyûlési képviselô.



128 129

Nagy Attila, Üllés polgármestere, a Csongrád Megyei Közgyûlés képviselôje és B. Nagy Lász-
ló parlamenti képviselô.

A szabadság érzése.

Bizonytalan léptek. Átszaladva.



130 131

Beletörôdött mosollyal.

Kerítésvédelem. Magyar–szerb–román hármashatár Kübekházánál.



132 133

Pillanatfelvétel a határôrizetrôl. Kamerákkal ôrzött határvonal.

Pipacsok a kerítés alatt. Sátorélet.



134 135

Kerítésen innen és túl. Várakozva.

Két oldal. Haladva.



136 137

Tömegesen vonulva. Egymásnak feszülve.

Csomagokkal. Határvédelem sorfallal.



138 139

Rendôrautó ablaka tükrözi a sátortábort. Magyar honvéd kerítésépítés közben.

Útközben. Tereprendezés a kerítés felhúzása elôtt.



140 141

Irányítás. Hende Csaba honvédelmi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter sajtótájékoztatója 
az épülô kerítés elôtt.

Készül a kerítés. Feszülô drótháló.



142 143

A felsô kerítéselemek elhelyezése.

Magyar rendôrök sorfala, migránsok a kerítés mögött. Pillangó a kerítésen.



144 145

Közös védelem az Európai Unió határán.

A drótháló túloldala. Sínen, hosszú sorban.



146


