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A Fekete-tenger és a Balti-tenger 
között húzható vonaltól nyugat-
ra terül el Belső-Európa, amely 

történelmi fejlődésében, művelődésében, 
gazdálkodásában és társadalmi szerkeze-
tében mindig elkülönült a félig ázsiainak 
számító orosz vidékektől. Az eurázsiai 
nagy szárazföld félszigetszerűen elkeske-
nyedő európai részének a félszigetekkel, 
beltengerekkel, öblökkel erősen tagolt 
pereme között ez a terület a leginkább 
kontinentális helyzetű. Ennek a Belső-
Európának a tengerektől, az európai pe-
remektől, szélektől legtávolabb eső, tehát 
a száraz területének a középpontját a kör 
alakban futó Kárpátok hegylánca által 
közrefogott Kárpát-medencében találjuk. 
Az európai kontinens közepe a Kárpát-
medence és annak környéke.

Ez a terület nemcsak mértani közép-
helyet foglal el Belső-Európa területén, 
hanem szerkezetileg is olyan különleges 
tájegyüttes, amely Európa tipikus vidé-
keinek az érintkezési vonalában fekszik. 
Az emberi élet szempontjából oly fontos 
klímazónák, növényzeti övek elhelyezke-
dése, valamint a vízhálózat és a termé-
szetes közlekedési irányok kialakulása 
tekintetében egyrészt ütközőpont, ta-
lálkozóhely, másrészt az európai tájtí-
pusokat leginkább harmonizáló terület. 
A történelmi-földrajzi viszonyok hatása a 

Kárpát-medencei és a környező területek 
politikai és gazdasági fejlődésén is ki-
mutatható. Többek között a betelepültség 
mértékén, a népsűrűségi képen, a váro-
sok és a falvak megoszlásában, a fajták, 
nyelvek, nemzetiségek, vallások, művelt-
ség elterjedésében, a népesség szaporo-
dásának az ütemében, a mezőgazdál-
kodás nívójában, a termésátlagokban és 
földművelési módokban, az iparosodás 
fokában, stb. Mind e téren átmenetet, 
keveredést, egymásra hatást mutat ez a 
terület a nyugat- és kelet-, észak- és dél-
európai részek között.

Az újabb földrajzi és politikai iroda-
lom e térségre mégsem a Közép-Európa 
elnevezést, hanem a Kelet-Közép-Európa 
vagy a Délkelet-Európa nevet használja. 
Közép-Európa a német szakirodalomban 
a német (indogermán) nyelvterületet fedi 
le, holott annak jelentős része Európa 
nyugati és északi peremvidékein terül el – 
bár egy másik, elég jelentékeny hánya-
da valóban belenyúlik a közép-európai 
térbe. E hibás elnevezésnek elsősorban 
történelmi okai vannak. A 16. és 17. szá-
zadban ugyanis Belső-Európa politikai 
(keleti) határa az Ázsiából és Afrikából 
benyomuló Oszmán Birodalom terjesz-
kedésének következtében a Kárpát-me-
dencére tolódott el, úgyhogy ez a terület 
és a környező részek is Belső-Európának 
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politikailag a szélére kerültek. A közép-
korban azonban politikai szemszögből is 
központi helyzetet foglalt el a Kárpát-me-
dence és környéke az európai államterü-
letek között, és az újabb fejlődés szem-
mel láthatóan ismét visszaadja a központi 
jellegét.

Közép-Európa
természeti földrajza

A klímatájak

Közép-Európa gazdasági életére, külö-
nösen a mezőgazdálkodásra, a tengerek-
től mért távolságnál és a változatos geo-
lógiai és domborzati felépítésnél döntőbb 
hatású az a körülmény, hogy e terület az 
éghajlati viszonyai tekintetében a nagy 
európai éghajlati tájak találkozási pontjá-
ban fekszik.

Az évről évre és helyről helyre változó 
hőmérsékleti, légmozgási és csapadék-
viszonyokból Európában három nagy 
éghajlati tájtípus alakult ki: az óceáni, a 
kontinentális és a mediterrán klímaterü-
let. A kontinentális klímaterület további 
két tájra különül: a déli, száraz sztyepp-
klímára és az északi, hűvös, nyirkos erdő-
klímára. Az óceáni, a kontinentális erdő- 
és sztyeppklíma, valamint a mediterrán 
klíma a Kárpát-medencében ölelkezik és 
keveredik egymással. Az igen változatos 
domborzat a variációk tömegét hozza lét-
re a határhelyzetben lévő klímaterületen.

A geológiai szerkezet

Közép-Európa Földünk egyik legbonyo-
lultabb kéregszerkezeti része, a legkü-
lönbözőbb hegységszerkezeti formák ta-
lálkozóhelye. A kiterjedt Kelet-európai-
tábla (amelynek része, az Orosz-tábla 
Európa ősmagja) itt érintkezik a nyu-
gat-európai régi, lekopott Kaledóniai- és 
Variszkuszi-hegységrendszer romjaival 
és a dél-európai, felgyűrődéssel keletke-
zett fiatal lánchegységek óriásaival. Ma-
gyarország területén az Alpok, illetve a 
Dinaridák (a Dinári-hegység) szétágaz-
nak, az idősebb hegytömegek nyomá-
sának irányítása alatt a hegységcsapás 
ismételten elfordul. Az alpesi hegység-
rendszernek ezt a sajátságos függvényét 
nevezzük a Kárpátok vonulatának.

A Kárpátok vidéke hegységszerkeze-
ti szempontból Közép-Európa magja: 
régi hegyroncsok, közbenső tömegek 
és táblák, fiatal lánchegységek mély-
szerkezeti kapcsolódása egészen fia-
tal süllyedékekkel. A Kárpátok vonu-
lata mellett megkülönböztethetjük a 
hozzásimuló kárpáti homokkő övet, a 
flisövezetet. A flis vastag, homokos ré-
tegsor, a lánchegységeket hosszú ív-
ben követi, és azokat hegységszerkezeti 
szempontból összeforrasztja. A Kárpátok 
vonulatán belüli hegységszerkezeti egy-
ség a középhegységek vidéke. Ezt a vi-
déket tulajdonképpen küszöbhegységek 
alkotják, amelyek átmenetet képeznek 
a kárpáti típusú, gyűrődéses szerkezet 
és a közbenső rögök, a merev töréses 
geomechanika között. A nagy mélység-
be süllyedt merev rögök helyét ma fiatal, 
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harmadidőszaki dombvidékek és feltöl-
tött alföldi süllyedékek foglalják el. 
A közbenső tömegek lesüllyedése men-
tén elhelyezkedő hatalmas harmadidő-
szaki vulkáni koszorú utal a magmatikus 
mélységekig feltépett sebhelyre.

A domborzat

A hegyvidékek Közép-Európát termé-
szetes kamrákra tagolják. A legnagyobb 
a Kárpátok medencéje, de jól elkülönül 
környezetétől a Cseh- és a Morva-me-
dence, és jól körülhatárolt a román Ha-
vasalföld (Román-alföld) is. E meden-
ceszerű tájkamrákon kívül a domborzat 
kétféle típusát találjuk: a nagy területeket 
elfoglaló hegyvidékeket (a Balkán-félszi-
get nyugati fele és az Alpok vidéke) és 
a szélesen elterülő, lapos táblavidéket 
(Lengyel- és Orosz-síkság). A hegykam-
rákon belül jól elegyengetett, feltöltött 
síkságokat találunk, amilyen a magyar 
Alföld, a Kisalföld és a Román-alföld. 
Ezek az alföldek a településre való alkal-
masságukkal emberföldrajzi központjai-
vá, súlypontjaivá váltak a medencéknek. 
Különösen ott, ahol a peremhegyvidé-
kek ásványkincsekben nem gazdagok, 
így nincs, ami a lakosságot a medencék 
széleire vonzza. Ez a helyzet a magyar 
alföldeken és a Román-alföldön is, míg 
a Cseh-medencében, ahol egyrészt hi-
ányzik a nagyobb termékeny síkság, 
másrészt pedig a hegyvidékek bányakin-
csekben gazdagok, a medence peremei 
sűrűbben lakottak, mint a közepe.

A hegyvidéki kamrákon belül nem-
csak alföldeket találunk, hanem közép-
hegységeket, dombvidékeket, változatos 

átmeneti tájakat. Különösen sokszínű 
a Kárpát-medence belseje, ahol a ma-
gas hegyvidékektől a tökéletes síkságo-
kig mindenféle tájtípust megtalálunk, 
az Alföld köré gyűrűsen csoportosuló 
rendben. Az Alföld mellett két kisebb 
medence is kialakult a Kárpátok öveze-
tén belül: az egyik az Erdélyi-medence, 
a másik a Kisalföld. A Cseh-medencét a 
Cseh–Morva-dombvidék szintén kétfelé 
tagolja. Az Alsó-dunai medencét maga 
az Al-Duna választja ketté: bal oldalán a 
Román-síkság terül el, a jobbon, valami-
vel magasabban, az Észak-bolgár-tábla. 
A kettő között a Duna széles folyama és 
még szélesebb mocsarai vonnak határt. 
A medencék változatos térszíne sokféle 
gazdálkodáshoz vezet, és belső cserét, 
munkamegosztást teremt a lakosok kö-
zött. A földrajzilag zárt kamrák összetar-
tozó és egymást jól kiegészítő, harmoni-
kus gazdasági kamrákká is válnak.

A kiterjedt hegyvidékek még formagaz-
dagabbak és változatosabbak, de gazda-
sági és települési szempontból közel sem 
teremtenek olyan sokféle életlehetőséget, 
mint a nagymedencék. Akár az Alpok vi-
dékét nézzük, akár a Dinári-hegyvidéket, 
mindenütt széttagozódó, általában gyér 
települési képet találunk, és egyoldalú, a 
mezőgazdasági termékekben hiányt mu-
tató termelést. A tájképileg változatos vi-
dékek gazdaságilag egyhangúak, de még 
unalmasabb a település és a gazdálkodás 
képe a kelet-európai térségben. A táblás 
vidékbe csak az erősen ingadozó vízjá-
rású folyók vájnak többé-kevésbé mély 
árkokat. Az útvonalak a folyóktól szét 
nem szabdalt dombhátakon vezetnek, 
és nagyobb központok ott épülnek, ahol 
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ezek az utak találkoznak, vagy egy-egy 
nagyobb folyót átlépnek. A terület túl-
nyomóan agrártáj.

A hegykereteknek és a hegyvidékek-
nek gazdaságföldrajzi szempontból két-
féle jelentőségük van. Mint akadályöve-
zetek csak gyér településhálózatot tűrnek 
meg. Nem kedveznek a mezőgazdálko-
dásnak, az úthálózatot egy-egy völgybe, 
szorosba tömörítik. Viszont mint bánya-
helyek éppen ellenkezőleg hatnak: sűrű 
népességet és ipart telepítenek. A magas 
medencék vízi energiát szolgáltathatnak, 
tehát a gazdasági fejlődés előrelendítői 
lehetnek. Különbséget kell tenni az ókori 
hegyvidékek és a fiatalkorú lánchegysé-
gek között. Az előbbiek a közlekedés-
nek nem olyan akadályai, mint a merész 
formákat mutató és általában magasabb 
lánchegységek, viszont bányakincsekben 
sokkal gazdagabbak. A lánchegységek 
kevésbé járhatók, bányakincsekben pe-
dig szegényebbek. Az ókori hegyvidé-
kek közül a legfontosabb a Cseh-erdő, a 
Cseh-érchegység és a Szudéták vidéke, 
ahol mindenütt sűrű lakosságot, jelentős 
bányászatot és ipart találunk. A Balkán-
félsziget közepén található még egy je-
lentős kiterjedésű régi masszívumanyag, 
annak bányakincsei azonban messze 
elmaradnak a cseh hegyvidékétől. A fi-
atal lánchegységek közül a legerősebb 
elválasztó erővel az Alpok, a Kárpátok és 
a Dinári-hegység vonulatai bírnak. A te-
lepülési térképekről és az úttérképekről 
egyaránt kitűnnek a lakatlanságukkal és 
gyér úthálózatukkal.

A nagy hegyvidékek döntő szerepet 
játszottak az úthálózat kialakításában. 

Az északi, utakban gazdag tájak és a 
Mediterráneum között kifejlődött for-
galom a hegyvidékeken át természetes 
kapukat, szorosokat, hágókat keresett, 
és azokat rendkívül fontossá tette. Kö-
zép-Európában elég a Morva-kaput, a 
Dévényi-kaput, a Semmering- és a Bren-
ner-hágót, a Morva és a Vardar völgyét a 
Kumanova-szorossal, valamint a Nišava 
és Marica völgyét a Dragomán- és a 
Vakarel-szorossal, az Al-Duna Vaska-
pu-szorosát, valamint a Focşani-kaput és 
Kárpátalja szorosait, az Alföld északke-
leti bejáróit említeni.

Közép-Európa területének jó kéthar-
mad része fekszik 800 méteres magasság 
szint alatt, tehát domborzati szempontból 
mezőgazdálkodásra alkalmas helyzet-
ben. Az Alpokban és a Dinári-hegység-
ben találunk ugyan földművelést sokszor 
az 1000 métert meghaladó magasságban 
is, ez azonban ritkaság. Általában hegy-
vidékeinken a szántóföldek 600-800 mé-
ter fölé nem emelkednek. A hepehupás 
dombvidékek nagy elterjedtsége folytán 
a különböző meredekségű és más-más 
égtáj felé néző lejtőkön igen változatos 
gazdálkodásra van lehetőség.

Igen változatosak a talajok is, különö-
sen az alföldeken és a dombvidékeken. 
A magas hegységekben, nagy csapadékú 
területeken, továbbá a Kárpát-meden-
cétől északra az alacsonyabb hegyvidé-
keken is a szürke erdei talajok (podzol) 
elég egyhangú terjeszkedése látható. 
Délebbre és az alacsonyabb hegyvidéke-
ken, dombos területeken barna és gesz-
tenyebarna erdei talajokat találunk nagy 
kiterjedésben. Az erdők kiirtása után 
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ezek jó mezőgazdasági talajokat adnak. 
Az alacsony vidékeken, alföldek szélén a 
fekete erdei talaj van túlsúlyban, különö-
sen a vizenyősebb, mocsaras területeken; 
a magyar és a román alföldek pereme-
in majdnem körös-körül megtalálhatók. 
A szárazabb medencékben és a nagyobb 
síkvidékeken a gabonafélék által kedvelt 
mezőségi talajok alakultak ki. A legna-
gyobb kiterjedést az Alföldön érnek el, 
de a Román-alföld és Besszarábia, Dob-
rudzsa, az Erdélyi-medence belseje, a 
Cseh-medence, a Kisalföld is elég nagy 
mezőségi talajfoltokat mutat.

Karsztosodott, kopasz mészkőfennsí-
kokat csak a Dinári-hegyvidéken talá-
lunk nagyobb kiterjedésben. Ellenben 
éppen a legnagyobb sík vidékünknek, az 
Alföldnek az elég jelentős részét foglalja 
el a terméketlen vagy alig termő szik, de 
találunk ott sovány homoktalajokat is (ré-
gebbi futóhomokok). Ez utóbbiakat főleg 
gyümölcsösökkel, akácokkal ültették be, 
de használják szőlőknek, rozs- és burgo-
nyaföldeknek is. Nagy foltokban fellelhe-
tőek a sík- és dombvidékeken lösztalajok 
is, amelyek általában termékenyek. Ön-
téstalajok (iszap, réti agyag) leginkább az 
Alföld peremén, a Kisalföldön, a Duna 
deltájánál, valamint a Száva és a Dráva 
mentén találhatók.

A vízrajz

Az európai kontinens fő vízválasztó-
ja a spanyol Mezetától Dél-Franciaor-
szágon, az Alpokon, a Kárpátokon át a 
Valdaj-hátságig, s onnan tovább, az Urál 
hegység közepéig nyúlik. Ettől északra a 

folyók az Atlanti-óceánba, az Északi- és 
a Keleti-tengerbe, valamint a(z Északi-)
Jeges-tengerbe ömlenek, tőle délre pedig 
a Földközi-, a Fekete- és a Kaszpi-ten-
gerbe. Európa középső részén azonban 
egészen különleges vízhálózat alakult ki. 
Az általában északra és délre tartó folyók 
között messze nyugaton megindul egy 
folyó, a Duna, és keletre haladva átszeli a 
kontinens derekát. A vízgyűjtője valósá-
gos külön vízrajzi szigetet teremt a konti-
nens közepén: nyugaton elég keskeny te-
rületsávra szorul, és a torkolat közelében 
szintén összébb húzódik. A vízterület a 
Kárpát-medence területén bontakozik ki 
a legszélesebben, és lett a Duna vízgyűj-
tőjének a központja.

A Kárpát-medence a Duna vízgyűjtő-
jén is egy különálló és önmagában zárt 
területet jelent. Tőle nyugatra és kelet-
re a mellékfolyók jobbról és balról mint 
egy tengelyre futnak rá a fő vízgyűjtő 
folyóra. A Kárpát-medencében azonban 
egy szabályos kör alakú vízgyűjtő fejlő-
dött ki, ahol a folyók sugaras irányban, 
mindenünnen egy központ, az Alföld felé 
futnak. E területtől északra, délre, kelet-
re és nyugatra széttartó irányba folynak a 
vizek: egyrészt az Atlanti-óceánba, illet-
ve az Északi-tengerbe, másrészt a Keleti- 
és a Balti-tengerbe, a Földközi-tenger kü-
lönböző öbleibe és a Fekete-tengerbe. Így 
a Kárpát-medence a vízrajz tekintetében 
is osztópont Európában, Közép-Európá-
nak pedig a vízrajzi magja.

A közép-európai térség vizeinek ter-
mészete különbözik egymástól. A Duna 
völgyrendszerétől északra fekvő területe-
ken a téli hűvös éghajlat miatt elég hosszú 
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időre befagynak a folyók. A Duna-me-
dencétől délre, a mediterrán partokon vi-
szont az enyhe tél folytán nincs jégtaka-
ró rajtuk. A Duna medencéje átmenetet 
képez: Az itteni folyók jégpáncélja nem 
olyan tartós, mint az északabbra fekvő 
területeké, és nem is olyan biztos. Több 
az enyhe, jég nélküli tél.

De különbség van a folyók vízbőségé-
ben és vízjárásában is. Az Északi-tenger 
felé tartó folyók az óceáni klímaterület 
vizeit fogják össze, ahol a tél enyhébb és 
ritkább, ezért a befagyás rövid ideig tart, 
a vízmennyiség azonban bőséges, és az 
egyenletesen eloszló csapadék folytán 
eléggé állandó. A Balti-tenger irányába 
futó folyók már kevésbé bővizűek, és a 
vízjárásuk ingadozóbb. Szélsőségesen 
ingadozó vízjárásúak az orosz területe-
ken a Fekete-tengerbe ömlő folyók: télen 
a hosszú ideig tartó jégpáncél teszi a köz-
lekedés szempontjából használhatatlanná 
őket, nyáron pedig a szárazság folytán 
igen alacsony lesz a vízállásuk. A medi-
terrán folyók vízmennyisége szintén erős 
ingadozást mutat. Télen a sok csapadék 
folytán bővizűek, az aszályos nyárban 
kiapadnak.

A Duna a legkülönbözőbb klímatája-
kon fut végig, és a mellékfolyóit szintén 
eltérő jellegű vidékekről kapja. Ennél-
fogva a vízjárása az egyes szakaszokon 
más és más, és sokféle hatás alatt áll. Az 
alpi területeken, ahol óceáni a klíma, és 
az Alpok gleccsereiből nagyjából állan-
dó vízmennyiséget kap, nyugat-európai 
típusú a folyó. A Kárpát-medencében a 
Tisza és mellékvizei révén kelet-euró-
pai típusú – télen alacsony vízállású és 

befagyó, a nyár végén elapadó – mel-
lékfolyói vannak. Alpi típusú nagyobb 
mellékfolyója a Dráva, mediterrán típu-
sú a Száva. E különböző hatások miatt 
a Duna vízjárása a Kárpát-medencében 
a mellékfolyók betorkollása szerint más 
és más. A térséget elhagyva kontinentális 
klímaterületre jut, és a Román-alföldről, 
valamint Moldva vidékeiről kontinentális 
típusú folyókat gyűjt össze.

Közép-Európa történeti földrajza

Közép-Európa politikai szempontból is 
ütközőterület, ahol a nyugati, keleti és 
déli hatalmi szférák találkoznak. A terü-
let központi nagy kamrájában a magyar 
állam alakult ki a 10. században, és meg-
maradt ott a mai napig. Területe olyan 
állandóságot mutatott ez idő alatt, mint 
ilyen hosszú ideig egyetlen másiké sem 
Európában. A Kárpátok láncait a Magyar 
Királyság területe nem lépte át huzamo-
sabb időre, bár a befolyását néha messze 
azon túl is érvényesítette észak, kelet és 
déli irányba. Délen az ország határa a Di-
nári-hegyvidéken húzódott, nagyjából a 
Kárpát-medence felé tartó folyók forrás-
területén. Csak a Morava folyó környéke 
nem tartozott teljes egészében hosszabb 
ideig a királysághoz. Idegen hatalom 
csak egy ízben tartotta a befolyása alatt 
huzamosabban a Kárpát-medence egy 
részét: a Török Birodalom, a 16. és 17. 
században. A törökök kiszorítása után 
Magyarország visszanyerte régi alakját. 
1919–1920-ban azonban teljesen szétda-
rabolták Európának ezt a legtartósabb 
államterületét.



122 Külügyi Szemle

Klinghammer István

A Kárpát-medence peremein a nép-
vándorlásokat követően, az államok ki-
alakulása óta mindig jelen volt legalább 
két nagyhatalom. A 10–13. században 
nyugaton a Német-római, délen a Bizánci 
Birodalom volt Magyarország nagyhatal-
mi állású szomszédja. Bizánc hanyatlása 
után az Oszmán Birodalom jelent meg a 
Balkánon, és hamarosan a Kárpát-me-
dencéig terjesztette ki a határait. Onnan 
közel 200 évig nem tudott továbblépni, 
ám végül a 16. században benyomult az 
Alföldre és a Dunántúlra. Akkoriban a 
Német-római Birodalomnak a lassan el-
különülő keleti fele, Ausztria jelentette 
a Magyar Királyság számára a nyugati 
nagyhatalmat. A Török Birodaloméval 
közel egy időben indult meg keleten az 
Orosz Birodalom terjeszkedése. Len-
gyelország felszámolása után három 
nagyhatalom csoportosult a Kárpát-me-
dence körül: Ausztria, Oroszország és 
Törökország.

A magyar állam mellett a Lengyel Ki-
rályság játszotta még a keleti és nyugati 
hatalmak közötti ütközőterület szerepét. 
Az államnak azonban nem voltak termé-
szetes határai és természetesen összetar-
tozó területei, a határai ezért állandóan 
változtak, a területe igen nagy szélsősé-
gek között növekedett vagy zsugorodott. 
Végül a 18. század végén a szomszédos 
nagyhatalmak (Poroszország, Ausztria, 
Oroszország) teljesen felosztották maguk 
között.

Az államhatárok tartóssága
Közép-Európában

Európában az élet ezer esztendő óta ren-
geteg szállal, elszakíthatatlanul belegyö-
kerezett a területbe, hozzásimult a tájak-
hoz, és természetes keretekbe tömörült. 
Nincs még egy kontinens, ahol annyi jól 
zárt, természetes keret segítené az em-
bert a szervezkedő munkájában, mint itt. 
Közép-Európa területén igazolódik az a 
tétel, hogy a természetes akadályvona-
laknak, a földrajzi határoknak az állam-
területek fejlődésére és a politikai hatá-
rok kialakulására igen jelentős hatásuk 
van.

A politikai és gazdasági élet számára 
természetes határul azok a területrészek 
szolgálnak, amelyek megtelepülésre nem 
alkalmasak, nehezen járhatók, és érték-
telenek vagy viszonylag kevés értékűek. 
Tehát a hegyvidékek, a tengerek vagy a 
nagy folyók akkor természetes határok, 
ha azok vagy más térszíni alakulatok (ár-
területek, mocsarak) a fenti tulajdonsá-
gokkal is rendelkeznek.

Azóta, hogy a népvándorlások kora 
után szilárd államokba rendeződött a 
terület, Közép-Európában a Kárpátok 
ívén futó országhatár bizonyult a leg-
tartósabbnak. Ahhoz hasonlóan hosszú 
ideig fennálló határt egész Európában 
csak a Pireneusok hegyvidéke alkotott, 
Spanyolország és Franciaország között. 
A Kárpátok hegyláncait messze elke-
rülik a települések, a legtöbbször több 
sorban futó vonulatokat sűrű erdők bo-
rítják. Bányakincsekben a hegyvidék 
általában szegény. A Kárpátok az Alpok 
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keleti nyúlványaival és a Dinári-hegyvi-
dékkel összekapcsolódva egy elég nagy 
és egymást kiegészítő részekből álló 
tájegyüttest ölelnek körül. A jó határokon 
kívül ez és a nagy energiájú, kitűnő köz-
pont is elősegítette a magyar államterület 
egységét és maradandóságát.

Az Odera medencéjének a széle, a ke-
let-poroszországi tóvidék és az Al-Duna 
vonala bizonyult még tartós határnak 
Közép-Európában. A lengyel–német ha-
táron sok volt az apró ide-oda tolódás. 
A kelet-porosz tóvidék jobb természetes 
gát, az Al-Duna vonalát pedig a Bolgár-
tábla és a Havasalföld között széles ön-
tésterület kíséri, és teszi kitűnő földrajzi 
határrá. A Balkán-félszigeten Dalmácia 
áthághatatlan és lakatlan hegységhatárai, 
valamint a Száva folyó mocsaras, vize-
nyős partjai bizonyultak jó elválasztó vo-
nalnak. A Cseh- és a Morva-medencét el-
választó dombság (korábbi nevén: Cseh–
Morva-határhegység) bányakincsekben 
gazdag, sűrű népesség lakja, ezért nem 
a legjobb határ. Önálló országterületnek 
elég kicsiny is a medence, amelyet közre-
fog. A Német-római Birodalomban, majd 
Ausztriában belső határként azonban jól 
érvényesült.

A Fekete-tenger körüli száraz sztyepp-
öv a lovas népek országútja volt a nép-
vándorlások kora után is, jó ezer eszten-
dőn át. Ezért ott észak–déli irányban a 
határok nem tudtak fennmaradni.

*

Tizenegy évszázad távlatában a vizs-
gált terület középső nagy kamrájában a 
Kárpát-medence magyar állama jelenti 
a határait, területét legjobban megtartó 
szolid, szilárd magot. Körülötte változ-
nak a birodalmak, és a megmaradóknak 
is állandóan és jelentősen módosul a te-
rületük, vándorolnak határaik.

Ez a – szomszéd államokéval ellen-
tétes – földrajzi és történelmi helyzet 
nyomta rá a bélyegét Magyarország bel-
ső fejlődésére is. A konzervativizmus-
nak, jogfolytonosságnak, a kívülről jövő 
ellentétes hatások egyeztetésének és az 
ezzel járó nyugodtabb, lassúbb gondol-
kodásnak itt inkább helye és értelme 
van, mint más államokban.
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