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A Balkán és Közép-Ázsia – Párhuzamok és különbségek 
 

Makai Zoltán1 
 

1. A két térség hasonló vonásai 
 

Bonyolultsága és mozgalmassága miatt a Balkán történelmi és politikai szempontból 
egy igen különleges térség. Vannak azonban az itt lezajlott és zajló folyamatoknak olyan 
elemei, melyek a földrajzi távolság ellenére is hasonlóságokat mutatnak a közép-ázsiai 
régió történéseivel, helyzetével. A szóban forgó két terület földrajzilag meglehetısen 
távol fekszik egymástól, így a történelem során a Balkán illetve Közép-Ázsia országai 
viszonylag ritkán kerültek egymással közvetlen kapcsolatba. E helyzet ugyanakkor 
egyrészt globalizálódó világunkban kezd megváltozni, és még e távoli térségek közt is 
kialakul a közvetlen kölcsönhatás, másrészt visszatekintve is látható, hogy sok a 
párhuzam a két terület sorsának alakulásában. E párhuzamok egy része tágabb területen – 
az egész Balkán és a FÁK-térség tekintetében – megfigyelhetı, míg más közös vonások 
csak szőkebben véve – a volt Jugoszlávia és szovjet Közép-Ázsia esetében – érvényesül. 

Mindkét térség igen összetett etnikai szempontból. Közép-Ázsiában viszonylag nagy 
területő, ám soknemzetiségő államok vannak; Kazahsztánban például a hivatalos adatok 
szerint 130 nemzetiség él. A Balkánon ugyanakkor megindult a kis területő 
nemzetállamok kialakulásának folyamata. A helyzet ugyanakkor egyik térségben sem 
tekinthetı rendezettnek, sok a vitatott terület. A Közép-Ázsia ütközıpontjának tekinthetı 
Fergána-völgyben a nomád idık maradványaként szétszórva és egymással elkeveredve 
élnek ma is az egyes nemzetekhez tartozó törzsek, ami az államhatárok meghúzásakor 
különféle enklávék és exklávék létrejöttét eredményezte. 

A két szóban forgó régió közös vonása, hogy igen instabilak, és a történelem 
folyamán rendszeresek voltak területükön a háborúk és egyéb összetőzések, válsággócai 
voltak nagyobb kiterjedéső konfliktusoknak. A Balkánt a 19. század vége óta szokás 
puskaporos hordóhoz hasonlítani, illetve ismert a „balkanizálódás”, azaz zőrzavarba 
fordulás nem túl pozitív kifejezése is. Közép-Ázsia kapcsán inkább manapság használják 
ugyancsak a fenti metaforákat. Az instabilitás fı forrása az, hogy e térségekben 
viszonylag késın vagy csak történelmileg rövid idıszakokra alakultak ki szilárd 
államalakulatok. Bár a Balkán jónéhány állama évezredes múltra tekinthet vissza, 
létezésük nem volt folyamatos, területük és népességi összetételük többször is radikálisan 
megváltozott. E folyamat oda vezetett, hogy szinte minden térségbeli államnak volt egy 
„aranykora”, aminek visszaállításán a késıbbiekben fáradozott, és e törekvése 
természetesen ütközött szomszédai hasonló igényeivel. Közép-Ázsiában ugyanakkor a 
nomád népek folyamatos vándorlása és keveredése miatt önálló nemzettudatuk is csak a 
középkor derekán alakult ki, államaikra pedig ugyancsak az instabilitás volt jellemzı. 
Valójában az önálló kazah, üzbég, kirgiz, tadzsik és türkmén államok csak a Szovjetunió 
1991-es felbomlásakor jöttek létre. 

Számunkra, a világban nyelvileg legalábbis magányosan létezı magyarok számára 
különösnek tőnhet, hogy e régiókban gyakran éppen a nyelvileg és etnikailag egymáshoz 
legközelebb álló népek vívják egymás közt a legádázabb harcokat. A balkáni szerb-
horvát ellentéteket még valamelyest magyarázza az eltérı vallás, de Közép-Ázsia 
kirgizei, tadzsikjai és üzbégjei például mindannyian szunnita muzulmán hívık. A Balkán 
és Közép-Ázsia ma már egyaránt többvallású régió: viszont míg elıbbi térségben a 
hagyományos, fıként pravoszláv vallásúak mellett a török hódítás melléktermékeként 
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jelent meg az iszlám, addig Közép-Ázsiában mindez pont fordítva zajlott le: az orosz 
terjeszkedés révén kerültek pravoszlávok, sıt katolikus német, ukrán, és lengyel hívık 
ide. 

Gazdasági szempontból egyik vizsgált régió sem számított, és nem is számít fejlett 
területnek a saját kontinensén. A Balkán ma is Európa gazdaságilag legelmaradottabb 
területe, és Közép-Ázsia nagy része ugyancsak a világ legszegényebb térségeihez 
tartozik. Utóbbi eleve nem rendelkezett jó természeti adottságokkal: magas hegységek, 
gyenge minıségő talajok, vízhiány jellemezte ıket. A cári Oroszország gyarmataként 
gazdasági értéküket csupán a gyapottermesztés adta, és ez a gyarmati munkamegosztás 
nagyrészt a szovjet idıkben is fennmaradt. A Balkánon az Oszmán Birodalom ennél is 
durvább rablógazdálkodása hátráltatta a fejlıdést, majd a „szocialista tervgazdálkodás” 
gátolta a fejlett Nyugathoz történı gazdasági felzárkózást. 

Végül, de nem utolsósorban közös vonásnak tekinthetı, hogy mind a Balkán, mind 
Közép-Ázsia a történelem során többször is a nagyhatalmak rivalizálásának 
középpontjában állt, összecsapásaik tárgya és terepe lett. A következıkben 
megvizsgáljuk, milyen érintkezési pontokat találhatunk a két térség sorsában a 
nagyhatalmi politika szemszögébıl a régmúlttól a jelenkorig. 
 
2. Mongol, török és szláv hatások – a kezetektıl a hidegháború idıszakáig 
 

Az elsı, történelmileg is említésre méltó érintkezésnek a két terület népei között talán 
a mongol hódítás tekinthetı. A Dzsingisz kán birodalmának restaurációjára törekvı, de 
valójában „csak” Közép-Ázsiát és a Kaukázust, illetve India és a Közel-Kelet egy részét 
meghódító Timur Lenk utolsó hadjáratát 1399-1402 között az egyiptomi mameluk 
szultán és I. Bajazid oszmán-török uralkodó ellen vezette. A késıbb Luxemburgi 
Zsigmond magyar király vazallusává, és Nándorfehérvár hőbérurává váló szerb Stefan 
Lazarevic a fenti háborúban még a szultán alattvalójaként harcolt a mongolok ellen. Az 
ankarai csatában Timur Lenk 1402-ben szétverte Bajazid seregét, a szultánt is fogságba 
ejtette; Bajazid a fogságban halt meg egy évvel késıbb. Részben a törökök 
meggyengülésének köszönhetı, hogy Stefan despota a magyaroknál keresett, kereshetett 
támogatást. A mongol gyızelem tette lehetıvé, hogy Magyarország több évtizedes 
haladékot kapjon a török támadásokra való felkészülésre. Zsigmond ezt az idıszakot a 
magyarországi végvárrendszer megerısítésére használta fel. 

Az említett oszmán-török birodalom hosszú évszázadokig mindkét térség számára 
olyan hatalmi tényezıt jelentett, mellyel számolni kellett. Legnagyobb kiterjedésekor 
keleten uralta a Kaukázust, míg Nyugaton övé volt a Balkán és Magyarország területének 
nagy része. A török népelem ugyanakkor természetesen nemcsak az oszmán birodalom 
révén játszott szerepet a két térség sorsának alakulásában. Közép-Ázsiában van a török 
ıshaza, a legendás Turkesztán, és a régió öt volt szovjet tagállamából négyet – 
Kazahsztánt, Üzbegisztánt, Kirgizisztánt és Türkmenisztánt – alapvetıen török/türk 
népcsoportok laknak, csupán Tadzsikisztán lakói iráni népek. Feltehetıleg a Balkán népei 
között is voltak törökök – gondoljunk csak a bolgárok, sıt a magyarok eredetérıl folyó 
vitákra. Azt viszont biztosan állíthatjuk, hogy az oszmán birodalom európai 
visszaszorulása után sok török vagy eltörökösödött helyi népcsoport maradt hátra a 
Balkánon. 

A török etnikum mellett mindkét térség másik meghatározó nagy népcsoportja a 
szlávok. A Balkán népeinek többsége a szlávokhoz tartozik, bár jónéhány nép 
kialakulásának mikéntjérıl, a kialakulásukban részt vevı egyes népek szerepérıl, 
súlyáról ma is folynak viták. Közép-Ázsiában a szláv népek viszonylag késın jelentek 
meg, mivel évszázadokon keresztül inkább – a tatárok által – meghódítottak és 
menekülık, mint hódítók voltak. E folyamat Dmitrij Ivanovics moszkvai 
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nagyfejedelemnek a Don folyónál 1380-ban aratott gyızelmével kezdett megfordulni, ám 
a tatár uralom alóli teljes függetlenség kivívására csak III. Iván (1462-1505) alatt került 
sor. Az orosz területek egyesítése és a központi hatalom megszilárdulása után indul csak 
meg az orosz hódítás és terjeszkedés a Kaukázus felé, ám e folyamat lassú, jelentıs 
ellenállásba ütközik, és Közép-Ázsia meghódítására csak a XIX. század végén kerül sor. 

Oroszország, majd a Szovjetunió szerepe mindkét régió történelmében igen jelentıs, 
sokszor döntı fontosságú. Az orosz cárok hosszú évszázadokon át törekedtek a 
világtengerhez való kijutásra. Nagy Péter többek közt ezért harcolt északon, utódai ezért 
is akarták meghódítani a Fekete-tenger partvidékét, e célból is nyomultak elıre a 
Csendes-óceánig. Az orosz elırenyomulás azonban délkeleten beleütközött a Török 
birodalomba, illetve késıbb sértette a Monarchia érdekeit. Oroszország a pánszlávizmus 
eszméjét felhasználva törekedett befolyása balkáni kiterjesztésére, támogatta a szerbeket 
a török elleni felkeléseik (1804-13, 1815) idején, majd az 1878-as San Stefánó-i béke 
nyomán formálisan is függetlenné vált, majd a szintén 1878-ban tartott Berlini 
kongresszus révén tovább erısödı Szerbia legfıbb patrónusa lett. Moszkva támogatása 
nem kis szerepet játszott abban, hogy a Nagy-Szerbia létrehozására törekvı Belgrád 
folyamatosan dacolt a Monarchiával; e folyamat Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar 
trónörökös 1914. június 28-i szarajevói meggyilkolásában csúcsosodott ki. Oroszország 
ugyanakkor Bulgária függetlenedési törekvéseit is támogatta a pánszláv ideológia 
jegyében, és a sokszor egymással is ellentétes bolgár, szerb, továbbá macedón és egyéb 
érdekek közt lavírozva növelte hatalmát a térségben. Az elsı világháborút az Antant 
oldalán elkezdı, majd azt a Breszt-litovszki különbékével nagy veszteségekkel záró 
Oroszország balkáni térnyerése jó idıre lezárult. Az 1917-es forradalom nyomán 1922-
ben megalakult Szovjetunió egészen a második világháború lezárásáig külpolitikailag 
defenzívába szorult, így aktív lépésekre nem volt képes a Balkánon. A pánszlávizmus 
eszméjét emellett felváltotta a proletár internacionalizmus ideológiája, amiért a Balkán 
népei abban az idıszakban érthetı módon nem lelkesedtek. A második világháború 
végére viszont szovjet csapatok foglalták el egész Kelet-Európát, így a kialakult jaltai 
világrend keretei között e terület a szovjet érdekszférába tartozott. Míg azonban e térség – 
és benne a Balkán – államai többnyire hően követték a szovjet irányvonalat, addig Tito 
Jugoszláviája a kétoldalú viszony 1955-56-os rendezéséig élesen szemben állt 
Moszkvával, és a kibékülés után is különutas, „el nem kötelezett” külpolitika folytatására 
törekedett. 

A cári Oroszország Közép-Ázsiáig több lépésben, fokozatosan jutott csak el, mivel 
kezdetben a szibériai területek, illetve a Kaukázus meghódítására törekedett. IV. Iván 
1552-ben meghódította a kazanyi kánságot, majd 1556-ban Asztrahányt, így kijutott a 
Kaszpi-tengerhez. 1581-ben az orosz csapatok felszámolták a szibériai kánságot, az 
Arany Horda egyik maradványát, miáltal megnyílt az út Szibéria felé. A Kaukázus 
meghódítása Bakunak a perzsáktól történt 1723-as megszerzésével indult, majd Grúzia 
1801-es bekebelezésével folytatódott, és a jereváni és nahicseváni kánságok, vagyis 
Kelet-Örményország 1828-as legyızésével zárult le. Közép-Ázsiában az orosz uralom a 
kazah területek 1822-55-ig tartó fokozatos ellenırzés alá vonásával indult, amit a buharai 
emirátus, a hívai és a kokandi kánságok protektorátussá tétele illetve annektálása, majd a 
türkmének meghódítása követett. Az orosz terjeszkedésnek e régióban az angolok 
fellépése vetett véget, akik fenyegetve látták indiai birtokaikat; az 1895-ös megegyezés 
értelmében létrejött orosz-angol határvonal ma is határként szolgál Pakisztán és 
Afganisztán között. Megemlítendı, hogy az angolok a Balkánon ugyanilyen, Oroszország 
terjeszkedését korlátozó szerepet játszottak, mikor nem hagyták, hogy a törökök felett 
aratott gyızelmeket Oroszország maradéktalanul kiaknázva Dél-Kelet-Európában 
terjeszkedjen. Már a szovjet idıkben került sor e térség formális beillesztésére az 
államgépezetbe. Többszöri határmódosítások és átnevezések után 1936-ra alakult ki az öt 
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szovjet szocialista köztársaság a régióban. Bár a szovjet típusú modernizáció a súlyos 
veszteségek és megpróbáltatások ellenére is elért bizonyos kulturális, civilizációs 
eredményeket, a térség így is a birodalom legelmaradottabb része maradt a Szovjetunió 
felbomlásáig. 
 
3. A kelet-európai rendszerváltás és a jelenlegi helyzet 
 

A fentebb leírt feszültségek a két „puskaporos hordó” közül – sokak számára 
váratlanul – nem a távoli és kevéssé ismert FÁK-térséget, illetve Közép-Ázsiát, hanem 
éppen a Balkánt lobbantották lángra a kétpólusú világrend megszőnésekor. A Szovjetunió 
1991-es felbomlásakor sikerült egy olyan együttmőködési formulát – azaz a Független 
Államok Közösségét – kitalálni, mely akkor elfogadható volt minden függetlenedı 
entitás számára, és „puha” átmenetet tett lehetıvé a változások levezényléséhez. Ugyanez 
nem mondható el Jugoszláviáról, ahol a szerbekkel való szorosabb együttmőködést a 
legtöbb tagköztársaság már nem tartotta elképzelhetınek; ebbe viszont Szerbia nem volt 
hajlandó beletörıdni. A FÁK-térség – eddigi, a grúziai konfliktusig tartó – viszonylag 
békés átmenetének az is oka volt, hogy a közép-ázsiai köztársaságok belátták: önállóan, 
Moszkva támogatása nélkül vagy legalábbis akarata ellenére egyelıre nem boldogulnak. 
Szlovénia és Horvátország viszont Jugoszláviának éppen a legfejlettebb területei voltak, 
így inkább csak tehernek érezték a szerbekkel közös államban való létezést. 

A hidegháború vége atekintetben nem hozott változást, hogy mind a Balkán, mind 
Közép-Ázsia a nagyhatalmi rivalizálás színtere maradt. Az orosz-amerikai, illetve az 
orosz-NATO kapcsolatok erısen megromlottak a NATO 1999-es jugoszláviai 
bombázása, majd Koszovó függetlenségének idei elismerése idején. Moszkva 
ugyanakkor a 90-es években sem katonailag, sem politikailag vagy gazdaságilag nem volt 
abban a helyzetben, hogy érdemben be tudjon avatkozni a jugoszláviai háborúba. A 
szerbeknek nyújtott támogatása inkább csak elvi jelentıségő volt, amiért cserébe 
gazdasági hasznot remélt. A határozott politikai nyilatkozatok ellenére Oroszország ma 
nem tekinti létfontosságú régiónak a Balkánt. Más a helyzet viszont a „közel külföld”-
nek nevezett szomszédos FÁK-tagországokkal, e térségben Moszkva továbbra sem tőri 
más nagyhatalom térnyerését. Jól rávilágított minderre a „narancsos forradalmakra” 
történt orosz reagálás, illetve legújabban a grúziai orosz beavatkozás mértéke és módja. A 
koszovói precedens egészen idáig kihatott. A Balkánon csak Szerbia ırizte meg egyelıre 
orosz orientációját – bár nyilván az itteni államok többsége jó viszonyt szeretne 
Moszkvával is – a többség viszont deklaráltan a NATO és az EU tagja kíván lenni vagy 
már az is. Közép-Ázsiában ennél valamivel bonyolultabb a helyzet: az orosz dominancia 
összességében érvényesül a régióban, de Türkmenisztán például semlegességet hirdetett, 
Üzbegisztán egészen a 2005-ös andizsáni mészárlásig az USA-val ápolt különleges 
viszonyt, Kirgizisztán pedig még ma is bázisául szolgál (az oroszok mellett) az 
Afganisztánban bevetett koalíciós erıknek. 

Gazdaságilag mindkét térség államai megpróbálnak önállósulni. Ez Közép-Ázsia 
országainak jóval nehezebben sikerül, mivel a szovjet idık nagy energetikai, 
vízgazdálkodási és egyéb rendszerei miatt kölcsönösen egymásra vannak utalva. E 
kölcsönös függés felszámolása sokszor nem is ésszerő, sokszor pedig egyszerően nincs 
meg hozzá a szükséges gazdasági erı. Az önállósulás még a kis területő és az Európai 
Unió által támogatott volt jugoszláv köztársaságok esetében sem mindig egyszerő; 
gondoljunk például a horvát autópálya-hálózat vonalvezetésének ésszerőtlenségeire. A 
régióbeli együttmőködés mindkét esetben célszerő volna, ám a politikai bizalmatlanság, a 
nyílt ellenségeskedés, vagy pl. Közép-Ázsiában a kialakuló fejlettségbeli különbségek 
miatt ez sokszor nehézségekbe ütközik. 
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A gazdaságnak van egy olyan szektora, mely nemcsak gondolatilag, de 
kézzelfoghatóan is összeköti Közép-Ázsiát a Balkánnal: az energetika. Ismert, hogy 
Közép-Ázsia földgáz- és kıolajkincse ma szinte kizárólag csak orosz közremőködéssel, 
azaz orosz területen át, orosz csıvezeték-hálózaton, orosz feltételekkel jut el Európába. E 
helyzeten mind a kitermelıknek, mind a vásárlóknak érdekükben áll változtatni. A 2005 
óta mőködı Baku-Tbiliszi-Cheyhan kıolajvezeték és a tervezett Nabucco-földgázvezeték 
diverzifikációt jelent(het) az európai importırök és a közép-ázsiai exportırök számára is. 
A helyzet azonban nem ennyire egyszerő, mivel az orosz kormány a Gazprom energetikai 
óriásvállalat, illetve a Rosznyefty, a Lukoil és más orosz cégek felhasználásával 
igyekszik meghiúsítani e terveket. Oroszország megpróbálja a maga számára jóelıre 
szerzıdésekkel lekötni a közép-ázsiai gázexport minél nagyobb hányadát, megszerezni a 
szállítási útvonalon fekvı energetikai infrastruktúrát Grúziától többek közt Ukrajnán, 
Szerbián és Magyarországon át Ausztriáig, Olaszországig és Németországig, illetve maga 
is konkurens vezetékeket épít (Blue Stream, Nord Stream). Kelet-Európában, illetve a 
Balkánon – sıt Nyugat-Európában is – Moszkva jól használja ki az érintett országok 
gazdasági érdekellentéteit, megosztottságát és önzését céljai érdekében. 

A fenti felsorolás nyilván nem teljes, de rámutat a két régió közti fı párhuzamokra és 
összefüggésekre. Globalizált világunkban ma már sok tekintetben ugyanazok a hatások 
érik az egyes országokat, hasonló folyamatok hatnak rájuk függetlenül földrajzi 
helyüktıl. A legfıbb különbséget talán az jelenti az egyes régió esetében, hogy az adott 
globális hatás milyen helyi viszonyokkal találkozik, és azok hogyan módosítják végül a 
folyamatok eredıjét. 
 
4. Magyar kapcsolat 
 

A fenti rövid áttekintésben a Balkán és Közép-Ázsia viszonyrendszerében idırıl-
idıre felbukkant Magyarország, a magyarság is. Népünk eredetének kutatása során 
megállapítást nyert, hogy Közép-Ázsián át vezetett utunk a Kárpát-medencébe. Vita 
tárgya ugyanakkor, hogy a mai Magyarország területére érkezı nép mennyiben volt még 
finnugornak és mennyiben már töröknek tekinthetı, mi mindent vett át az útjába kerülı 
török népektıl. A középkor folyamán hazánkat is sújtotta a mongol, majd a török hódítás. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként magunk is rivalizáltunk Oroszországgal a 
Balkánért, és károsultjai lettünk az elsı világháborút lezáró békének. A szovjet idıkben 
egy blokkba tartoztunk mindkét térség államaival, majd tagjai lettünk a – Jugoszláviát is 
bombázó – NATO-nak, majd az EU-nak. Az Unió tagjaként nyújtottunk és nyújtunk 
támogatást az ide törekvı balkáni országoknak, továbbá NATO-tagként a „Partnerség a 
békéért (PFP)” program keretében együttmőködünk például Kazahsztánnal, illetve 
tágabban szemlélve részt vállalunk az afganisztáni misszióban. Magunk is erıteljesen 
érdekeltek vagyunk Európa energiaellátásának diverzifikációjában, és a MOL jelen van a 
Balkánon és Közép-Ázsiában egyaránt. A rendszerváltást követı gazdasági és politikai 
átalakulásunk példát mutatott az utánunk jövıknek a Balkánon, és mintaként szolgálhat 
akár Közép-Ázsiában is. Érdekesség, hogy a fenti két régió sorsában gyakran 
meghatározó szerepet játszó Törökország legnagyobb városa, Isztanbul Péccsel, a 
„Balkán kapujával” egy idıben 2010-ben lesz Európa kulturális fıvárosa. 
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