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A régió határai és jellemzői
Mit értünk a Köztes-Európa kifejezésen?

A Németország és a Szovjetunió közt elte-
rülő Köztes-Európa három alrégióból áll, 
amelyeknek eltérőek a földrajzi viszonyai, a 
gazdasági fejlettsége, valamint a történel-
me is. A három alrégió határai a történelem 
során többször megváltoztak. A két világhá-
ború közötti időszakban a következő orszá-
gokat sorolhatjuk be az alrégiókba:
1. Baltikum: Litvánia, Lettország, Észt-
ország, esetleg Finnország;
2. Kelet-Közép-Európa: Csehszlovákia, 
Len gyel ország, Magyarország és Ausztria;
3. Délkelet-Európa (Balkán): Románia, 
Bulgária, Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, 
Albánia, esetleg Görögország.
Mivel Köztes-Európa évszázadokon át biro-
dalmak és eltérő kultúrák határvidéke volt, 
ezért a térség egyik legfontosabb jellemzője 
a vallási és az etnikai sokszínűség. A 
Baltikum inkább protestáns (a litvánok ka-
tolikusok), a Balkán inkább ortodox jellegű 
(jelentős muszlim kisebbséggel).

Köztes-Európa a két világháború között 
gazdasági értelemben Nyugat-Európához kötődő félperiféria volt, 
amelynek fejlődését a Nyugathoz képest megkésettség jellemez-
te. Ráadásul a térség fejlődési üteme is elmaradt a centrumétól, 
vagyis a centrum és a félperiféria fejlettsége közti távolság nem 
csökkent, hanem nőtt. Köztes-Európa a nemzetközi munkameg-
osztásba nyersanyag- és agrárexportőrként, valamint a nyugati 
iparcikkek felvevőpiacaként kapcsolódott be.

Köztes-Európa új rendje
Milyen nehézségekkel küzdöttek az új államok?

A Párizs környéki békék végül nem törekedtek a „népek önrendel-
kezési elvének” érvényesítésére, ahogy azt a Wilson elnök által 
meghirdetett „demokratikus világforradalom” elvei ígérték. Az első 
világháború után Köztes-Európában nyolc új állam jött létre 

36. Köztes-Európa a két világháború között
Idézzük fel, milyen feltételek alapján kötöttek békét a térség országaival! • Mely győztes nagyhatalom elképzelései érvényesültek a vitás 
kérdésekben? • Miről döntöttek még a békekonferencián a területi kérdés mellett? • Mely országokat érintette a legsúlyosabban a béke? 
• Milyen katonai erőviszonyok alakultak ki a béke hatására?

Köztes-Európa a két világháború között

Milyen új államok alakultak a térségben 1914 
után? • Milyen államok tűntek el a térképről? 
Mely államok léteztek korábban is? • Mi a jellem-
ző a térség etnikai képére? • Mi ennek az oka? 
• Mennyire esnek egybe a határok az etnikailag 
indokolttal?

Egy olyan világban, amelyben egy nemzetnek a 
legaggasztóbb kérdése az, hogy milyen területeket 
félt, milyen területeket követel, bekövetkezik az az 
állapot, hogy a nemzet prosperitását elsősorban a 
területi státussal hozzák kapcsolatba: az emberek 
nemzeti büszkeségük vagy nemzeti vágyaik tel-
jességét úgy elevenítik meg, hogy megrajzolják a 
való vagy leendő állapot térképét. Ez a szemlélet 
mélyen antidemokratikus […].

(Bibó István: A kelet-európai kisállamok 
nyomorúsága; 1946)

• Hogyan hatott ez a szemlélet a térség államai-
nak együttműködési készségére?

• Miként befolyásolhatták a politikai rendszerek 
működését?

• Hogyan hathatott a gazdaságra?
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Lengyelország Csehszlovákia

– egyáltalán nem békés úton. A helyi fegyveres konfliktusok sok 
esetben befolyásolták a határok alakulását. Lengyelország például 
közel 200 kilométerrel tolta ki keletre határait az 1920–21 között 
vívott szovjet–lengyel háborút lezáró béke nyomán. A térséget al-
kotó államok megoldatlan problémákkal küzdöttek (a nemzeti ki-
sebbségek kérdése, gazdasági elmaradottság és kiszolgáltatottság 
a nagyhatalmi törekvéseknek).

Az új nemzetállamok a kisebbségek tagjait megbízhatatlannak, 
másodrendű állampolgárnak tekintették, akik emiatt nehezebben 
tudtak érvényesülni. Az új államalakulatokban az úgynevezett ál-
lamalkotó nemzetet képező szlovákok és a horvátok is elégedet-
lenek voltak. A horvátok föderatív délszláv államot akartak, azon-
ban ehelyett egy szerb vezetésű centralizált Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság jött létre. I. Sándor király végül 1929-ben királydiktatú-
rát vezetett be, és az ország elnevezését Jugoszláviára változtatta. 
Csehszlovákiában a szlovákság nem tudta elérni, hogy létszámará-
nyos képviselettel rendelkezzen a politikai, gazdasági és kulturális 
elitben, a ruszinok pedig nem kapták meg a megígért autonómiát.

Köztes-Európában az 1920-as években elvileg demokrati-
kus rendszerek jöttek létre. Ezek azonban működési zavarok-
kal küszködtek, vagy idővel kimondottan diktatúrává alakultak 
át. E rendszerek antidemokratikussága főként a kisebbségek 
korlátozásában nyilvánult meg. Nyugati mérce szerint a cseh-
szlovák államban valósult meg leginkább a demokratikus beren-
dezkedés. Bár itt léteztek nemzeti és nemzetek feletti pártok is 
(a magyarok egy része például a baloldalra szavazott), a kisebb-
ségek kollektív jogát itt sem ismerték el. Még az államalkotó 
nemzetként elismert szlovákság autonómiatörekvéseit is el-
nyomták. A térség legtöbb államában tiltották a nemzetiségi ala-
pon való szervezkedést. A kisebbségek önszerveződését biztosító 
egyházakat is megpróbálták ellehetetleníteni. Ennek érdekében 
több helyen elvették a történelmi egyházak vagyonát, és ezzel 
az egyházi iskolahálózat működésének gazdasági alapját. Így a 
kisebbségi nyelvoktatást is megrendítették (például Erdélyben).

Józef Piłsudski (1867–1935) marsall a lengyel 
függetlenség megteremtőjeként tisztelt hadvezér, 
az újjáalakult lengyel állam első, ideiglenes elnöke 
1918-tól. 1920-ban Varsó alatt legyőzte a lengyelek-
re támadó szovjet hadsereget. 1923-ban visszavo-
nult a politikától, majd 1926-ban magához ragadta 
a hatalmat, és ekkortól haláláig Lengyelország 
teljhatalmú vezetője volt

Lengyelország, Csehszlovákia, 
Románia és Jugoszlávia etnikai 
viszonyai

Tekintsük át az adatsorokat, 
illetve az előző oldalon látható 
térképet, és készítsünk vázla-
tot az egyes országok etnikai 
és stratégiai helyzetéről!


