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A Balkán-félsziget geopolitikai formakincse 
 

Nagy Miklós Mihály1 
 

Bevezetés 
 

A 19. század második felében, majd a századforduló utáni évtizedekben virágkorát 
élı politikai földrajz és az abból kinövı geopolitikai eszmerendszer egyik jellemzıje az 
volt, hogy az államok és társadalmak geográfiai, térbeli folyamatait igyekezett 
rendszerezni, belılük olyan törvényszerőségeket levonni és törvényeket megfogalmazni, 
amelyek alapján a nemzetek történelme és politikai törekvései értelmezhetıek. E 
szemléletmód – kortünetként – rohamosan terjedt, s az oknyomozó geográfia végleges 
térhódításával fokozatosan gyökeret eresztett a tudományos közéleten túl is; a történelmi, 
politikai események és folyamatok földrajzi értelmezésének könyvtárnyi tudományos 
népszerősítı és efemer irodalma született. E hatalmas szakirodalmi termés egyik sajátos 
darabja, s egyben a tematikus kartográfia egyik elsı mőve a Max Georg Schmidt, 
valamint a Hermann Haack közös munkájaként 1929-ben publikált Geopolitischer 
Typen-Atlas zur Einführung in die Grundbegriffe der Geopolitik címő kiadvány. Ez az 
atlasz, amely célkitőzése szerint a széles olvasói rétegek geopolitikai ismereteinek 
bıvítését szolgálta, viszonylag sokat foglalkozik a Balkán-félszigettel, amennyiben az 
egyes geopolitikai jelenségek és törvényszerőségek bemutatására gyakran e térségbıl hoz 
példát. E német mő azonban eddig elkerülte mind a magyar geográfiatörténet, mind pedig 
a nagy múltú magyar Balkán-kutatások figyelmét, jóllehet minden aktuálpolitikai 
vonatkozása ellenére mintegy győjteményét adja a fent említett térség geopolitikai 
jelenségeinek. Ugyanakkor e geopolitikai atlasz kapcsán felmerül néhány olyan 
módszertani és a szakirodalom történetének témakörébe vágó kérdés is, amelyekkel – 
véleményünk szerint – érdemes megismertetnünk a magyar szakmai közvéleményt. Ezért 
tanulmányunkban elıbb a SCHMIDT-, és HAACK-féle geopolitikai típusatlaszról 
szólunk, majd ezt követıen foglaljuk össze e mőnek a Balkán-félsziget geopolitikai 
viszonyaira vonatkozó megállapításait. 
 
1. A geopolitikai atlaszról 
 

Egyik korábbi – közel egy évtizeddel ezelıtt publikált – tanulmányunkban felvázoltuk 
a Balkán-félszigettel foglalkozó magyar geográfiai szakirodalom fejlıdési tendenciáit 
(NAGY M. M. 2001), s akkor a jelentısebb mővek számbavétele után fogalmazhattuk 
meg azt a tézist: a századfordulón egyre sokasodó mővekben artikulálódtak azok a 
sztereotípiák, amelyek ma is uralják mind a magyar közvéleményt, mind pedig a 
geográfus közélet eszmevilágát. Az olyan gondolkodásbeli toposzok, mint hogy a 
Balkán-félsziget a zavaros politikai állapotok, a mérhetetlen etnikai ellentétek térsége, 
geopolitikai ütközızóna, a nagyhatalmi érdekek találkozásának vidéke – hogy csak 
néhányat említsünk – már száz évvel ezelıtt beépültek a magyar köztudatba, ám e 
jelenségek valós értelmezése mindig is hiányzott társadalmunk gondolkodásából. S ezen 
– láthatóan – nem változtatott az sem, hogy a magyar tudománytörténetben jelentıs 
helyet foglalnak el a magyar Balkán-kutatások (HAJDÚ Z. 2002), amelyek azt a látszatot 
is kelthetik, hogy e félszigetrıl tudományosan megalapozott, a tudományos tényekhez 
inkább közelítı kép él a magyarságban. Ám nem így van. A magyar Balkán-kutatások 
történetét feldolgozó HAJDÚ Z. mővében (2002) összegzésként egyértelmően 
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megfogalmazta: e kutatások mindig szoros kapcsolatban zajlottak a magyar politikai élet 
és állam, gazdaság vélt vagy valós érdekeivel. Ehhez pedig hozzátehetjük, hogy e 
politikai érdekek determinálta kutatások eredményei – fıleg a tudományos népszerősítés, 
valamint az efemer irodalom szintjén –a széles tömegek számára szánt mővekben a fenti 
toposzokkal szemben kevésbé tudtak gyökeret ereszteni, és így tovább erısítették a 
sztereotípiákat. Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Balkán-
szemléletünk állandó, sokszor megcsontosodott elemeinek legtöbbször van valós 
geográfiai alapja. Ám miután a térségre irányuló tudományos kutatások és így az azok 
eredményeként megszületett szakirodalom is politikailag meghatározott volt, s fıleg a 
széles tömegek felé sztereotípiákat közvetítve fogalmazott meg geográfiai jelenségeket 
(NAGY M. M. 2007), így alkalmatlanok is voltak a tisztán ok-okozati 
összefüggésrendszer szintézisének elkészítésére, illetve tárgyalására, jóllehet fontos 
részeredmények születtek. S a nagy – a századforduló tudományos szintjén mozgó – 
összefoglalás elkészítését akadályozta az is, hogy a magyar geográfus közélet eléggé 
idegenkedve fogadta azt a geopolitikai eszmerendszert, amelynek segítségével a 
németországi pályatársak sorozatosan tettek kísérleteket – jól-rosszul sikerült – 
szintézisek alkotására. Igaz, egyes tudományos népszerősítı írások – fıleg a háborús 
kérdésekben – Magyarországon is születtek (NAGY M. M. 2006). A századforduló és a 
két világháború közötti évtizedek bı német szakirodalmi termése – szemmel láthatóan – 
erısen hatott a magyar geográfiára s benne a hazai politikai földrajzra, ám a geopolitikai 
eszmerendszerekkel szembeni tartózkodás is érezhetı a szakirodalomban (PRINZ GY. 
1942, RÓNAI A. 1941). Mindez együtt eredményezte, hogy a magyar szakmai 
közvélemény figyelmét elkerülte s máig nem keltette fel sem a tanulmányunk témájául 
választott SCHMIDT, M. G. és HAACK, H. által készített geopolitikai atlasz, sem pedig 
annak a Balkán-félszigettel kapcsolatos megállapításai. 

A fent említett atlasz – amelynek címe magyar fordításban: Geopolitikai típusatlasz a 
geopolitika alapfogalmaiba történı bevezetéshez – 1929-ben Gothában jelent meg, annál 
a Justus Perthes kiadónál, amelynek neve összefonódott a 19. század közepétıl megjelent 
híres földrajztudományi folyóirattal, a Petermanns Geographische Mitteilungennel is. A 
62 szöveges oldalon és 30 táblán, amelyek az impresszum szerint 176 térképvázlatot 
tartalmaztak, megjelent atlasz tematikus rendben tárgyalta a geopolitikai jelenségeket, 
majd ezekhez rendelt térképi ábrázolást. Tartalmát tekintve négy nagy kérdéskört 
dolgozott fel: a tengerek, a folyók, a hegyvidékek, valamint a tér geográfiai faktoraihoz 
kötıdı geopolitikai jelenségeket. E fı kérdéskörökön belül 63 geopolitikai jelenséget 
összegzett oly módon, hogy a néhány soros értelmezést követıen történeti (mai 
fogalmainkkal élve sokszor történeti földrajzi) példákat hozott, s ezeket illusztrálta jól 
szerkesztett térképvázlatokkal. 

Miután az atlasz teljes kartográfiai, kiadás- és tudománytörténeti feldolgozása 
meghaladja tanulmányunk kereteit, így pusztán néhány olyan tény említésére 
szorítkozunk, amely az atlasz és a Balkán – abban szereplı értékelésének szellemisége – 
tekintetében fontos lehet. Ezek sorából elsıként a földrajzi determinizmust kell 
kiemelnünk, amely a kor geográfiai szakmai körein túl, a köznapi tudatban is egyre 
hangsúlyosabb lett. Az atlasz egyértelmően a geográfiai meghatározottság álláspontját 
képviseli, s azt a földrajztudományi nézetet, amely leginkább RATZEL, F. életmővében 
öltött testet: az emberi élet, valamint a politika és az állam minden megnyilvánulása 
geográfiai okokra vezethetı vissza. Ezek az okok – a korszakban uralkodó szakmai 
nézetek szerint – egyértelmően kimutathatók, a történelemben pedig a geográfiai 
viszonyokból adódóan olyan gyakorisággal érvényesülnek, hogy a történelem 
törvényeivé, de legalábbis törvényszerőségeivé fogalmazhatók. RATZEL életmővének – 
amelyre a SCHMIDT-, HAACK-féle feldolgozás rendszeresen hivatkozik – legjelentısebb 
alkotásai éppen azok voltak, amelyekben az általa felismert vagy felismerni vélt 
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geográfiai törvényeket foglalta össze (1887; 1896; 1903; 1941). A földrajzi rendszerezés 
mögött meghúzódó – mai értelemben vett politikai földrajzi – alapgondolat az volt: az 
állam hatalma, szilárdsága és biztonsága szorosan kapcsolódik földrajzi teréhez, és 
területének kiterjedése, geográfiai viszonyrendszere tükrözıdik a hatalmi állásban. 
Késıbb e gondolat rendre visszatért a kor geopolitikai és politika-földrajzi 
szakirodalmában, amely fıleg RATZEL, F., KJELLÉN, R., valamint HAUSHOFER, K tanait 
tükrözte (DIX , A. 1922; SIEGER, R. 1923; HENNIG, R. – KÖRHOLZ, L. 1933; MAULL , O. 
1936). Ez egy tér – hatalom összefüggésrendszerében gondolkodó geográfiai eszme volt, 
amelynek alapgondolatát – jelentısen fokozott politikai tartalommal, sıt néhol 
aktuálpolitikai utalásokkal – átvette a geopolitikai is (HAUSHOFER, K. 1928). 
Mindemellett fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy hazánkban e kor földrajzi 
szakirodalmában – más szerzık erısen spekulatív mővei mellett – elsısorban CHOLNOKY 
J. néhány feldolgozása (1922; 1930) képviselte azt a néhol túlzó geográfiai 
determinizmust, amely fıleg a német geopolitikai iskola sajátja volt. 

A geopolitikai atlasz kapcsán feltétlenül hangsúlyozandónak vélt tényezık másik 
csoportja már a módszertan körébe vág. Ezzel kapcsolatban fontos elmondanunk, amit 
fıleg a M. G. SCHMIDT által írt elıszó és a magyarázó szövegek alapján – erre vonatkozó 
ismeretek hiányában – ma még csak feltételezni tudunk: az atlasz elsısorban a 
középiskolai réteghez szólhatott, a szerkesztés láthatóan ehhez igazodott. A kartográfiai 
és technikai munkálatokat irányító H. HAACK rendkívül egyszerő ábrázolásmódot 
választott. Szakított a történelmi atlaszokban már akkor is szokásos és a mély értelmezést 
gyakorta nehezítı sokszínnyomásos technikával. Ehelyett fekete-fehér színben, egységes 
jelrendszerrel (nyilak és sraffozás) ábrázolt geopolitikai kérdéseket, és ennek során – a 
tengerek világoskék színnel történı megjelenítése mellett – a minél jobb érthetıségre 
törekedett. Másik, szintén módszertani érdekesség, s talán hazánk mai viszonyai között 
nem elhanyagolandó, hogy az egyes geopolitikai kérdések tárgyalásakor – tudatosan, 
egységes rendszerben – ajánl az olvasóknak szakirodalmat, ami geopolitikai 
jelenségenként és tényezınként általában két-három tétel, de a nagyszámú tárgyalt 
kérdéskör esetében elég tekintélyes mennyiség, ám – s ez nyilván módszertani bravúr – 
mégsem riasztja el az olvasót. Az atlasz erısen építhetett a két világháború közötti német 
középiskolai történelem és földrajz tantárgyak tananyagára, ám ugyanakkor szem elıtt 
tartotta azt is: a históriai példák – néhány ókori kivételtıl eltekintve – a középkorral 
kezdıdjenek. A példák jelentıs része egyébként rejt valamilyen német vonatkozást, s 
szólnunk kell arról is, hogy az elsı világháború traumája, a német társadalom által 
igazságtalannak vélt békeszerzıdések geográfiai tényezıi olykor túlzott mértékben 
kapnak hangot. 

Az atlaszt megjelenésekor – a Zeitschrift für Geopolitik lapjain – a K. HAUSHOFER 
szellemi köréhez kötıdı H. LAUTENSACH (1929) recenzálta, és arról igen jó szakmai 
véleményt adott. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen jellegő atlaszt, mint amilyen a SCHMIDT-, 
HAACK-féle alkotás volt, – alapelvét véve – három módon lehet elkészíteni. Nézete 
szerint megalkotható a történelmi atlaszok hagyományos rendszerével: ekkor a 
különbözı korok, különbözı államorganizmusainak térképlapjait rendeznék sorba. S ez 
tulajdonképpen alig különbözne az iskolai oktatásban alkalmazott történelematlaszoktól. 
A szerkesztés másik módja – így LAUTENSACH – az lenne, ha a geopolitikai jelenségeket 
egyetlen állam példáján keresztül mutatnák be, ami azt jelentené: minden térképlapon 
ugyan az állam szerepelne, de más és más geopolitikai faktor ábrázolásával. Ennek az 
eljárásnak nagy buktatója volt, hogy nem számított bevett metódusnak, egyetlen ilyen 
tematikájú mővet ismertek akkor: EDVI ILLÉS A. és HALÁSZ A. trianoni atlaszát (1926). 
LAUTENSACH rámutatott, hogy a fentiekkel szemben a német geopolitikai mő szerzıi 
merıben új utat választottak, amikor a már ismert és megfogalmazott geopolitikai 
jelenségekhez rendeltek hozzá jól szerkesztett térképlapokon ábrázolt históriai példákat. 
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Ez volt az atlasz nagy erıssége, s tegyük hozzá, akkoriban újszerősége is, amely – 
néhány hasonló, késıbbi próbálkozás mellett – napjainkban is egyedi alkotássá teszi az 
igen terjedelmes nemzetközi geopolitikai szakirodalomban. 
 
2. A Balkán-félsziget geopolitikai jelenségei 
 

A német geopolitikai atlasz – a Balkán-félszigetet illetıen – egyik nagy érdekessége, 
hogy jóllehet az egyes fejezetek végén rendszeresen közvetlenül utal a húszas évek világ- 
és európai politikai viszonyrendszerére, s ennek során túldimenzionál német politikai 
törekvéseket, ám mégis mintegy tematikus jegyzéket ad a balkáni térség sorsának 
geográfiai alapjairól. Rövidebben fogalmazva: meghatározza a Balkánon szerepet játszó 
geopolitikai jelenségeket. S ez utóbbiak esetében egyáltalán nem elégszik meg e szők, 
csak a térségben ható faktorok, lokális politikai törekvések megjelenítésével, hanem 
ezeken jelentısen túllépve a kontinentális viszonyrendszerben elfoglalt helyzetükrıl is 
szól. Részben erre vezethetı vissza, hogy – más egyéb utalások mellett – a típusatlasz 
tizenegy térképlapján szerepel történelmi példaként a Balkán, s ebbıl öt esetben a tengeri, 
míg két esetben a folyami, négy alkalommal pedig a szárazföldi hatalmi kérdéskörrel 
kapcsolatban. 

A tengeri hatalom esetében az elsı példa a tengerek elérésére irányuló törekvés 
ábrázolását jelenti; nevezetesen Szerbia fokozatos területi terjeszkedésével (1912-1918) 
mutatja be, hogy a szárazföldi állam (a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 
megalakulásával) miként érte el az Adriai-tenger partvidékét, és még milyen geopolitikai 
törekvései voltak a minél nagyobb tengerpart birtoklására. Szintén a tengeri kijárók 
kérdésénél szerepel egy másik ábra is, amely a több irányú kijárók elérését szemlélteti, 
egyebek mellett a 19. század második felének hármas szövetségén keresztül, amelyben az 
Osztrák-Magyar Monarchia az isztriai, a horvát és a dalmáciai partvidékekkel biztosított 
tengeri kijárót. A több irányú tengeri kijárók kérdéskörében az atlasz további két – a 
Balkán-félszigetet érintı – példát is hoz. Igen szemléletes a Bulgária területi változásait 
bemutató vázlat, amelyen jól látszik, hogy az ország, amelynek újkori megalakulásakor 
csak a Fekete-tenger volt partvidéke, miként terjeszkedett úgy déli irányba is, hogy elérte 
az Égei-tengert. Az elsı világháborút követı területi rendezések során Bulgária 
elveszítette déli tengerpartját. A több irányú kijárók elérésére tartó törekvéseknek ennél 
jóval nagyobb léptékő történelmi példájaként, az atlasz a világháború központi 
hatalmainak (ahogyan itt szerepel: a négyes szövetség) térképvázlatát hozza. Itt igen 
szemléletesen jelenik meg, hogy a központi hatalmak területi méreteikbıl és sajátos 
geográfiai helyzetükbıl adódóan – meglepıen – sok tenger felé rendelkeztek kijárókkal: 
Németország révén a Balti- és az Északi-tengerre, a Monarchia kapcsán az Adriai, 
Bulgárián át a Fekete- és az Égei-tengerre, míg Törökországgal a Fekete-, az Égei-, a 
Földközi, a Márvány-, a Vörös-tengerre, valamint a Perzsa-öbölre. 

A tengerre irányuló geopolitikai törekvések ellenpéldájaként SCHMIDT és HAACK  
mőve a tengerektıl történı mesterséges elzárás jelenségét is a Balkán-félszigeten át 
szemlélteti. A vázlat Ausztria és Magyarország elsı világháború utáni, Adriához való 
kapcsolódását, pontosabban az attól történı elzárását mutatja. Egyszerő sraffozással jelöli 
azokat a területeket, amelyek az egykori Monarchiától a délszláv államhoz, valamint 
Olaszországhoz kerültek, és így a két magállamot most elszigetelték az Adriától; Krajna 
és Dél-Stájerország (Szlovénia), Isztria, Horvátország, Dalmácia, Bosznia és 
Hercegovina. 

A szemben fekvı tengerpart elérésére irányuló törekvés egyik példája szintén a 
Balkán-félszigetrıl van: az olasz „mare nostro” törekvésének bemutatása. Ez az Otrantói-
szorost és annak két partvidékét (Apulia és Albánia) ábrázolja s azt, hogy az Albánia 
irányába ható itáliai törekvések leginkább az Adria olasz beltengerré tételét szolgálják. 
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Az itt szemléltetett jelenséggel rokon a tengeri medence körülzárására irányuló törekvés 
is, amelyet a Földközi-tenger keleti medencéjének különbözı történelmi korokból vett 
vázlatainak sorával illusztrál az atlasz. Itt a Balkán a déli térségével, valamint az Égei- és 
a Márvány-tengerrel határos területeivel szerepel, amennyiben az alkotók azt igyekeztek 
bizonyítani, hogy e partvidékek megszerzésével a mindenkori helyi hatalmak miként 
voltak képesek – más tényezık kihasználásával együtt – biztosítani hatalmukat az Égei-
tengeren, valamint a Földközi-tenger keleti medencéjében. 

A tengeri uralommal kapcsolatos Balkán-ábrázolások sorát a tengeren átvezetı 
geopolitikai erıvonalak keresztezıdését szemléltetı térképlap zárja, amelynek egyik 
vázlatán a Földközi-tenger medencéjét láthatjuk. Ezen a szerzık feltüntették a tengerrel 
határos országokat, azok afrikai és kis-ázsiai birtokait, és megjelenítették az anyaország 
és a távoli birtokok közötti geopolitikai kapcsolatokat szemléltetı nyilakat is. Ismét csak 
futólag jegyezhetjük meg, hogy az atlasz egyik legjobban sikerült vázlatáról van szó, 
amelyet kissé modernizált változatban, egy korábbi tanulmányunkban magunk is 
átvettünk (NAGY M. M. – PRAVECZKI Z. 1998). 

A folyók – mint jelentıs geopolitikai faktorok – esetében a SCHMIDT-, HAACK-féle 
atlasz a Balkán-félsziget egyes területeit két térképvázlaton ábrázolja. Elsıként a folyó 
mint a történelmi mozgások hordozója nevő jelenség kapcsán tünteti fel a Balkán 
folyóhálózatát, s mellette a félszigetet a Konstantinápolytól Belgrádig – nagyjából 
délkelet-északnyugati, valamint észak-déli irányban – átszelı, s a fı vízfolyások völgyeit 
követı jelentıs útvonalakat. Az elıbbi nyilván az európai-kisázsiai kapcsolatok 
történelmi tengelye volt, s mi tegyük hozzá: a magyar hadtörténelemben is igen fontos 
szerepet játszott ez az útvonal. A több évszázados, török elleni harcok – hol a védekezı, 
hol a támadó tevékenységnek is – ez az út adta fı irányát. 

Ennél a kérdéskörnél az atlasz szerzıi a folyami határ esetében is hoznak egy balkáni 
példát, amikor a folyók elválasztó szerepét mutatják be. A térképlapon szereplı egyik 
vázlat ezt a címet viseli: a Duna alsó völgye mint népek és államok határa. Miután az 
atlasz módszeresen mutatja be a folyók összekötı és kultúra közvetítı, valamint 
kapcsolatalkotó erejét, szól arról is, hogy azoknak van elválasztó szerepük. Ennek példája 
lehet a Duna Belgrád és a torkolat közötti szakasza, amely a török uralom és az I. 
világháború után itt három nemzetet, kultúrát és államot választott el egymástól: 
Bulgáriát, Romániát, valamint a délszláv államot. Ezzel bizonyítható – véleményünk 
szerint –, hogy a Duna nemcsak a Balkán és Közép-Európa határfolyója, hanem annál 
sokkal több: a kontinens egyik fontos társadalomalkotó vízfolyása is, amely összekötı 
szerepe mellett az elhatárolás geográfiai faktorát is biztosítja. 

A folyók kérdésköre már átvezet a tér, valamint a tér és hatalom geopolitikai 
problémáihoz, amelyek körébe SCHMIDT és HAACK  elıször az államok morfológiai 
kérdéseinél hoz példát a Balkán-félszigetrıl. A térbeli lekerekítés jelenségének 
iskolapéldájaként két esetet említenek: a magyar vonatkozásban fontosabb, ám a 
Balkánhoz csak áttételesen kapcsolódó román példát, valamint a félsziget igen markáns 
geopolitikai epizódját Bosznia és Hercegovina okkupációját. Az elıbbi, amelyrıl 
elsısorban magyar vonatkozásai miatt teszünk e helyen említést, kiváló példája annak, 
hogy területek megszerzésével miként lehet egy korábban kedvezıtlen adottságú ország 
alakját teljesen más jellegővé alakítani. Az 1919 elıtti Románia, amely a két román 
fejedelemségbıl, Havasalföldbıl és Moldvából született meg, félkör alakjával 
kedvezıtlen volt geopolitikai szempontból, mert az ország területéhez képest túl nagy az 
államhatárok hossza. Ám Erdély bekebelezésével éppen ellentétes jellegő lett, mert az új 
országrésszel erısen közelít az ideális állam köralakjához: az ország területéhez képest itt 
a legrövidebb az államhatárok hossza. A térbeli lekerekítés, Bosznia-Hercegovina 
okkupációja már egyértelmően a Balkán-félszigetrıl vett példa. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia déli, elsısorban Horvát-Szlavonország és Dalmácia külsı szárazföldi határai 
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rendkívül kedvezıtlen vonalvezetésőek voltak, mert egyfelıl hatalmas félkört írtak le, 
másfelıl mert Dalmácia az Adriai-tenger mentén hosszan elnyúló, ám helyenként csupán 
néhány kilométer keskeny tengerparti sávot töltött ki. Bosznia és Hercegovina 
okkupációjával itt is jelentısen változott a geopolitikai képlet: az új tartomány keleti, 
külsı határai jelentısen lerövidítették a Monarchia államhatárait, és ugyanakkor 
megszüntették a Dalmácia kedvezıtlen alakjából eredı geopolitikai hátrányokat. 

A fenti jelenségekkel függ össze a Balkán következı ábrázolása is a geopolitikai 
atlasz lapjain, amikor a térséget a kontinentális geopolitikai erıvonalak keresztezıdése 
címő vázlaton hozza. Itt az 1815-1914 között eltelt száz év viszonyai szerepelnek; 
államok, államhatárok, valamint két hatalom (Oroszország és Habsburg Császárság, 
késıbb Osztrák-Magyar Monarchia) geopolitikai törekvései irányai. A térképlapon az 
orosz törekvések Besszarábiából indulnak, és végig szárazföldön haladnak 
Konstantinápoly, valamint Szaloniki felé. Ez utóbbit metszi a dunai birodalom 
Konstantinápoly felé mutató nyila, Szófiánál, míg a másik törekvési irány, amely 
Boszniából mutat a Vardar völgyére, ahol Szalonikinél találkozik az orosz nyíllal. A 
vázlat érdekessége lehet, hogy szellemiségében a tengeri erıvonalak keresztezıdését 
bemutató földközi-tengeri ábrát követi, annak szárazföldi változatát adja. Jól szerkesztett, 
könnyen áttekinthetı ábra ez is, ám láthatóan elmarad a tengeri mögött. Ennek oka talán 
abban rejlik, hogy pusztán csak két birodalom nagyhatalmi törekvéseit jeleníti meg, s 
nyilván az egyszerőbb értelmezhetıség kedvéért figyelmen kívül hagyja a kor más világ- 
és regionális hatalmai érdekeit, valamint a helyi társadalmak és államok lokális 
törekvéseit. Ezeket részben az ugyanerre a jelenségre vonatkozó másik két vázlat mutatja 
be. Érdekes, geopolitikai szempontból igen sokat mondó vázlat az, amely a kontinentális 
geopolitikai erıvonalak keresztezıdése témáján belül Az angol indiai út és a német keleti 
politika 1914 elıtt címet viseli. Ezen az Európa-vázlaton a szerzık feltüntették a központi 
hatalmakat, valamint a Hamburg-Bagdad-Basra útvonalat, amelynek végpontjából tengeri 
útvonalként jelölték a Bombay-be vivı utat. S ugyanezen a vázlaton megjelenítették 
Angliát, annak észak-afrikai birtokait, valamint Indiát és az utóbbiba vivı tengeri 
hajózási útvonalat, a Földközi-tengeren, a Szuezi-csatornán és a Vörös-tengeren át. 
Szueznél azonban az angol tengeri útról szárazföldi leágazást húztak az Arab-félszigeten 
és Iránon át Indiába. Ennek végpontja Karachi és Basránál metszi a német törekvési 
irányt. Itt jelenik meg úgy a Balkán, mint a világpolitikai törekvések átmeneti térsége, s 
itt látható teljes méretében, hogy mindaz, ami a Balkánon történik a nagyhatalmi játszma 
fontos része. Ezt sugallja a kontinentális erıvonalak keresztezıdésének másik példájaként 
említett jelenség is, amelynek a szerzık ezt a címet adták: a közép-európai – elıázsiai 
ferde tengely mint harci cél a világháborúban. Az atlasz szövege szerint e tengely létének 
geográfiai felismerése A. DIX érdeme, ı vette észre a Nyugat-Európa és az Oroszország 
között húzódó, az Északi-tengertıl egészen a Perzsa-öbölig elnyúló széles pufferzónát. 
Értelmezése szerint – mondják az atlasz szerzıi – az I. világháború idején az antant 
hatalmak katonai célja e zóna áttörése volt, s amikor ezt sikerült megvalósítaniuk, azzal 
geográfiai szempontból sikerült megnyerniük a világkonfliktust. A könnyebb 
értelmezhetıség kedvéért jegyezzük meg, hogy e zóna a valamikori központi hatalmak 
térségét, összefüggı sávját jelentette. A ferde tengelyt bemutató vázlat egyszerőségével 
hívja fel magára a figyelmet. Európát ábrázolja, annak államhatárait, s a Borkum-sziget 
és Kuwait között húzott egyenest, amely valóban észak-nyugat, dél-kelet irányban szeli át 
a kontinenst. Részben ennek az egyenesnek mentén vagy közelében olyan jelentıs 
városok fekszenek, mint Hamburg, Köln, Berlin, Bécs, Budapest, Orsova, 
Konstantinápoly, Bagdad, Basra. E vonalra pedig hatnak azok az erıhatások, amelyeket 
arra merılegesen, viszonylag nagy mélységben az antant hatalmak fejtettek ki. 
Katonaföldrajzi szempontból úgy véljük, hogy szintén fontos ábráról és geopolitikai, 
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geostratégiai megállapításról van szó, amelyet korunk tudományos életének célszerő 
lenne megvizsgálnia. 

A késıbbi lapokon ismét feltőnik Bosznia-Hercegovina kérdése, ekkor a földrajzi 
kiegyenlítıdés törvényének megjelenési formájaként. E jelenség lényege, hogy egy adott 
állam, amely a nála erısebb szomszédjával szemben területi veszteséget szenved el, s 
még van hozzá elég ereje, egy másik szomszédjával szemben lehetıleg ugyanakkora 
területet fog szerezni. Ennek szép példája az Osztrák-Magyar Monarchia déli 
terjeszkedése és Bosznia-Hercegovina okkupációja. Az értelmezés megkönnyítésére 
jegyezzük meg, amit egyébként az atlasz szerzıi nem említenek, hogy ez a kiegyenlítıdés 
egyben jól mutatja azt is, hogy a geopolitikai folyamatok olykor viszonylag hosszú idı 
alatt zajlanak le. Visszatérve a konkrét példához, felvetıdhet a kérdés; a Monarchia 
milyen területek elveszítését pótolta Bosznia-Hercegovina okkupációjával? Az atlasz 
szerint az észak-itáliai területi veszteségeit (Lombardiát és Velencét). A 19. század 
közepén elveszített területek kiegyenlítıdése lehetett a balkáni terjeszkedés, ami azonban 
– szakmai véleményünk szerint – jóval túlmutathat a területi kiegyenlítıdés geopolitikai 
törvényének elsıdleges jelentésén. Úgy véljük, s pusztán a felvetés szintjén fogalmazzuk 
meg, e kiegyenlítıdés a Habsburg Birodalom sok évszázadon át tartó területi-térbeli 
fejlıdésének jelentıs állomása. E folyamat lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze: a 
birodalom az ısi Habsburg családi fészekbıl és birtokból, Habichtsburgból mint 
magterületbıl indult; az uralkodóház által alapított birodalom, több fejlıdési fázison át, 
egy nyugati és tengeren túli orientációjú államszervezetbıl fokozatosan alakult elıbb 
közép-európai, majd egyértelmően a Balkán felé orientálódó dunai monarchiává. A 
magyar szakirodalom történetében e folyamatot jól ábrázolja a GONDA I. és 
NIDERHAUSER E. szerzıi páros nevéhez kötıdı családtörténethez mellékelt három 
térképvázlat (1978). Az észak-itáliai birtokok elveszítésével, majd Bosznia-
Hercegovinában történı kiegyenlítıdésükkel a birodalom földrajzilag is befejezte dél és 
kelet felé fordulását. E szempontból e kiegyenlítıdés geográfiai fordulópontnak tőnik. 

Végezetül még egy térképvázlaton feltőnik atlaszunkban a Balkán, az úgynevezett 
történelmi oldal vándorlásának jelenségénél. A történelmi oldal kifejezését az atlasz R. 
KJELLÉN-nek tulajdonítja és azt a rokon értelmő homlokoldal szófordulatával értelmezi. 
Utóbbi fogalmát úgy adja meg; az a határzóna, ahol az állam élete a legerıteljesebben 
pulzál, ahonnan kiindulnak a geopolitikai erıvonalak, és itt futnak be – az idegen népek 
felıl – a politikai, gazdasági és kulturális hatások (53. p.). E jelenséggel kapcsolatban 
KJELLÉN fogalmazta meg azt a tételt, hogy az európai kontinensen a történelem folyamán 
két homlokvonal és két hátvonal alakult ki. Utóbbi a homlokvonal ellentéte; az államnak 
az a – mai értelemben vett – perifériája, ahol a legkevésbé „pulzál” az állami élet, de 
amelyre mégis támaszkodni lehet. Az elmélet szerint a kontinens elsı homlokvonala a 
Földközi-tengerre nézett és nagyjából 1500-ig élt. E homlokvonal a SCHMIDT-, és 
HAACK-féle ábrázolás szerint a Barcelona és Konstantinápoly között, a Balkán-
félszigeten is áthaladó egyenest jelentette. Ekkor az európai kontinens hátvonala a 
Lisszabon-London-Bergen vonalra esett. Az Újvilág felfedezésével és a nagy földrajzi 
felfedezésekkel az addigi homlok és hátvonal helyet cserélt egymással; Európa addigi 
peremországai, Anglia, Spanyolország és Portugália felértékelıdött, a kontinens nyugat 
felé fordult, és a Földközi-tenger, különösen annak keleti-medencéje leértékelıdött. 
Tegyük hozzá, a Balkán már ekkor az európai kontinens perifériája lett. 
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Összegzés 
 

Az M. G. SCHMIDT és H. HAACK által szerkesztett geopolitikai atlasz Balkánnal 
kapcsolatos részeinek vázlatos bemutatása nem pótolhatja a mő teljes ismeretét, valamint 
megismertetését, úgy a magyar tudományos élettel, mint a széles olvasói rétegekkel. 
Miután azon a véleményen vagyunk, hogy a fenti tartalmi ismertetés magáért beszél, így 
összegzésül pusztán azokra a megállapításokra szorítkozunk, amelyek – részben a Balkán 
problémaköréhez kapcsolódva – e geopolitikai alapmő késıbbi magyar alkalmazására 
vonatkozhatnak. Elıször arra kell felhívnunk a szakma és az olvasók figyelmét: SCHMIDT 
és HAACK mővének a Balkán-félszigetet ábrázoló részei bizonyítják, hogy – akár a 
tudományos népszerősítés célkitőzéseit is követve – célszerő lenne e geopolitikai atlasz 
térképeit és szövegét, feltétlenül ellátva modern értelmezéssel, magyar nyelven is kiadni 
és kiegészítését elkészíteni. Második megállapításunk a geopolitikai szemléletmódra 
irányul. A Balkánról itt elmondottak arra utalnak, hogy napjaink geopolitikai 
szakirodalmából láthatóan hiányzik az a konkrétumokra (egyenes, olykor túlzottan is 
direkt ok-okozati összefüggések feltárása) irányuló szemlélet, mint ami a második 
világháború elıtti évtizedekre volt jellemzı. S e ponton véljük megtalálni a SCHMIDT-, és 
HAACK-féle feldolgozás legfontosabb érdemét, a nagyon mély oknyomozó földrajzi 
szemléletet. Úgy véljük, hogy amit leírtak, amit ábrázoltak, fıleg néhány erısen 
leegyszerősítı, olykor sommás megállapításukat, mára meghaladta a tudomány, ám az a 
logikus, a földrajzi tényekbıl és tényezıkbıl kiinduló gondolkodás- és látásmód, amely 
érzıdik minden leírt mondatukon, minden térképvázlatukon, ma is helytálló, ma is 
példaértékő. 

Ezt figyelembe véve fogalmazhatjuk meg harmadik következtetésünket; e 
geopolitikai típusatlasz ha nem is tudott felsorolni minden egyes, a Balkán-félszigeten 
ható geopolitikai jelenséget, de a többségét összefoglalta, mintegy – rövid értelmezéssel 
ellátott – felsorolását adta azoknak, s ezzel egyben megteremtette az elırelépés 
lehetıségét is. Az itt számbavett geopolitikai tényezık, törvényszerőségek nyilván nem 
jelentenek szentírást, ám cáfolatuk is a témában való alapos elmélyülést feltételez; így 
közelebb visz a Balkán-félsziget történelmi és politikai folyamatainak értelmezéséhez s 
végsısoron a térség mai, olykor átláthatatlanul zavaros viszonyainak megértéséhez. 
Várhatunk-e ennél többet egy olyan geopolitikai atlasztól, amely 2009-ben már nyolcvan 
éves lesz? 
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