
SZEGEDI LÁSZLÓ

Szaporodási verseny (I. rész)

A történelem mi�enlétét különféleképpen fogalmazzák meg. Mivel a történelmet em�erek 
alkotják és alakítják, a legegyszerű�� meg�atározás az le�etne, �ogy a történelem nem 
más, mint egyszerű szaporo�ási verseny. Vagyis a történelem győztesei azok lesznek, akik 
tö��en vannak. Ez így megle�etősen leegyszerűsített meg�atározás volna, �iszen ennek 
alapján a történelem győztesei a legnagyo�� mostani népszapor�lattal ren�elkező afrikai�
ak lennének. Ez azon�an mégsincs így (�ár �osszú távon le�etséges a �ekövetkezte). Egy 
ország és nép te�át csak akkor le�et a történelem győztese, �a tová��i feltételeknek is 
megfelel, amelyek közül legalá�� �áromnak�négynek egyi�ejűleg kell teljesülnie a��oz, 
�ogy erős országról és a történelem�en győztes népről �eszél�essünk: 

1. megfelelő nagyságú (sz�verén) terület
2. erős �a�sereg
3. erős gaz�aság
4. fejlett (iránymutató) kultúra
5. nagy népességszám
Az alá��iak�an �árom rész�en ezt a témát kíséreljük meg felvázolni. Az I. rész�en 

a szaporo�ási verseny történeti �átterével foglalkoz�nk, a II. rész�en a versenyt �efolyá�
soló (elősegítő és aka�ályozó) tényezőket érintjük, a III. rész�en pe�ig magának a népese�
�ésnek a kér�ését, annak jelentőségét vázolj�k fel. Min�ezen részeken �elül foglalkoz�nk 
az egyes témakörök releváns területi, �a�ügyi, gaz�asági, k�lt�rális és népességi vetü�
leteivel is, valamint azt is megvizsgálj�k, �ogy Magyarország �ogyan teljesített e��en 
a verseny�en (�ol siklottak félre a folyamatok és mit le�etne tenni a jövő�en).

Az erős („győztes”) néppé válás�an a legfontosa�� tényező a fenti öt közül a népesség� közül a népesség� a népesség�
szám, mely fontosa��, mint a k�ltúra, a �a�sereg, a nemzeti jöve�elem, a terület, az em�
�erek k�lt�rális szintje, az oktatás színvonala, a gyárak száma, a mezőgaz�asági terület 
nagysága st�. Ha �gyanis létezik egy megfelelően nagy népességszám, az min�en fenti 
feltételt az optimális szinten a�tomatik�san létre�oz: a népesség megfelelően nagy terü�
leten t�� szétterje�ni, a nagyo�� népesség tö�� nemzeti jöve�elmet termel és nagyo�� 
fogyasztást ere�ményez, a nagyo�� fogyasztás erőse�� gaz�aságot �oz létre, a nagyo�� 
nemzeti jöve�elem�ől tö��et le�et a k�ltúrára, gaz�aságra, �a�seregre, népese�ésre st�. 
for�ítani. A nagyo�� népességszám te�át egy öngerjesztő folyamatot in�ít �e a gaz�aság, 
a k�ltúra, a �a�sereg, a terület szintjein.

A své�ek a 18. száza��an még úgy vélték, �ogy ország�k az elsőrangú e�rópai �atalmak 
közé tartozik, mely a területe, a �a�serege és a népessége (és talán a k�ltúrája, elsősor�an a 
t��ománya) alapján is fel t��ja venni a versenyt E�rópa vezető �atalmaival, a franciákkal 
és az angolokkal. Egy évszáza��al korá��an, a �armincéves �á�orú során, a své� �a�sereg 
a protestáns liga ol�alán könnye�én �ó�ította meg és kegyetlenül p�sztította végig (a jóval 
nagyo�� lakossággal ren�elkező, �e területileg széttagolt) észak�német területeket. 1709��en 
pe�ig még Poltavánál csaptak össze az oroszokkal, jócskán az orosz �iro�alom �elsejé�en.

A své�ek úgy �ecsülték, �ogy az országnak mintegy 20 millió lakosa le�et, amivel a 
legnagyo�� e�rópai országok közé tartoznak. Hogy megismerjék a valóságot, 1749��en 
elkez�ték E�rópa első átfogó és részletes statisztikai felmérését (Tabellverket; a felmérést 
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végző �ivatalt 1858��an nevezték át), az ország 2500 parókiájának �evonásával (születé�
sek, �ázasságok, el�alálozások, foglalkozás, társa�almi stát�sz, a �alál oka, migráció). A 
vizsgálat meg�ö��entő ere�ménnyel járt. Ki�erült, �ogy az ország�an 20 millió �elyett 
mindössze 2 millióan élnek. A kormányzat nyomban pánikba esett. Eluralkodott rajtuk az 
aggo�alom, mert arra gon�oltak, mi fog történni, �a a szomszé�os �atalmak, elsősor�an 
az oroszok megt��ják a valóságot? Min�en �izonnyal �á�orúval kell szem�enézniük (ami 
késő�� �e is következett és 1809��en Finnország elvesztésé�ez vezetett). Ezért igyekez�
tek eltitkolni a tényeket.

A felmérés�ől azon�an az is ki�erült, �ogy a rossz egészségügyi viszonyok és a sok 
nélkülözés következté�en sokan �altak meg fölöslegesen fiatalon, a termékeny életkor�
�an. Ezért elsőként töreke�tek átfogó és ren�szeres szociális intézke�ések �evezetésére, 
hogy csökkentsék a halálozást és növeljék a népszaporulatot.

A franciák, akik Algériát igyekeztek az ország szerves részeként �ozzácsatol�
ni Franciaország területé�ez, sikertelenek mara�tak, mert a �elyi ara� lakosság na�
gyobb népszaporulata megakadályozta a terület francia mintájú bekebelezését. Amikor 
Franciaország�oz �asonlóan Algériá�an is �evezették a mo�ern orvosi ellátást, �irtelen 
lecsökkent a csecsemő�alan�óság, megnöveke�ett a �elyi ara� lakosság száma, amit a 
már eleve kisebb létszámú francia telepesek alacsonyabb népszaporulata nem tudott el�
lensúlyozni, és ez �ossza�� távon (1962��en, egy �r�tális polgár�á�orú �tán) a terület 
elvesztését eredményezte.

Terület
A nagyo�� terület elsősor�an azért előnyöse��, mint a kicsi, mert mintegy felsza�a�ítja 
a népszaporulat növekedésének útjában álló gátakat. A szabad területre be tud áramlani a 
népfölösleg vagy az a népességszám is, amely a kiván�orlás miatt �iányzana az ere�eti te�
rületről (ami i�ővel ott is pótló�ik), �e a �elyi források �ővelke�ése a kez�eti alacsonya�� 
népesség számára megnyitja az �tat a terület �enépesítésére és a népszapor�lat sza�a� 
növeke�ésére. A nagyo�� területen �gyanis tö�� természeti erőforrás (mezőgaz�asági 
forrás, terület, nyersanyag st�.) talál�ató, ami azt ere�ményezi, �ogy a területet �ené�
pesítő népesség egyszer csak (akár tö�� száz év múlva) azon veszi magát észre, �ogy 
a nagy területen elterje�ve a nagy népek sorá�a tartozik. (Ilyen pl. az oroszok tipik�s 
esete.) Ezen népek kez�et�en semmivel sem voltak számosa��ak azon népek átlagánál, 
mint amelyek a területi expanzió le�etőségének a �iányá�an megmara�tak kis vagy 
közepes létszámú népnek.

Ez érvényes az oroszok szi�ériai és az amerikaiak ny�gat felé irány�ló terület�ó�ításá�á�
ra. Az elő��i a kozákok, az �tó��i az állattenyésztők, kereske�ők és az aranyásók előnyo�. Az elő��i a kozákok, az �tó��i az állattenyésztők, kereske�ők és az aranyásók előnyo�
m�lásán alap�lt. Viszonylag kis népességek �atalmas területeket �ó�ítottak meg, mert a 
�elyi népességek is kis létszámúak voltak, katonailag, gaz�aságilag és k�lt�rálisan pe�ig 
alacsonyabb szinten álltak. Kezdetben tehát a terjeszkedést tekintve nem volt egy olyas�
fajta központi stratégia, �ogy a �a�sereg min�en év�en megszáll egy �izonyos nagyságú 
területet (kivéve talán az orosz terjeszke�ést). Az expanziónak ez a fajtája a kisem�erek 
területi előnyom�lásán, a saját �ol�og�lás�k le�etőségeinek a keresésén alap�l. (A ter�
jeszke�és másik típ�sa a katonai �ó�ítás, amelyről alá�� lesz szó.)

Kez�et�en ott, a�ol ren�elkezésre álltak a nyersanyagok (a pattintott kőeszközök�öz 
szükséges kövek, késő�� a fémek), maj� a neolitik�m�an ott, a�ol megvoltak a növényter�
mesztés feltételei, valamint a különféle irányú ván�orlások során sok em�er for��lt meg egy 
�elyen, fokozatosan kise�� em�eri csoportos�lások, közleke�ési csomópontok, települések 
alak�ltak ki. Ezek között megin��lt az ár�csere, megjelentek a kereske�ők, akik lerakatokat 
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�oztak létre. Ha távola�� estek egymástól, az em�ereknek útra kellett kelniük. Egy nap csak 
egy �izonyos távolságot t��tak megtenni, te�át estére le kellett tá�orozni�k. Ott, a�ol tö�� 
ilyen település �tazási útvonalain tö�� pi�enő�ely is találkozott, tö�� em�er tá�orozott le, 
ezért itt is megjelen�ettek a szolgáltatások, az étkezés, a szállás st�. iránti igényt kielégítő 
vállalkozások, és ezek fokozatosan, településekké, városokká, az a�ott népesség k�ltúrájá�
nak megtestesítőjévé váltak, amelyek egy�en a terület �irtok�a vételét is jelentették.

Az efféle �elyeken úja�� és úja�� települések jöttek létre, te�át a k�ltúra egy�egy 
új központja alak�lt ki a p�sztaság�an, amelyeket katonai erővel már szinte le�etetlen 
kimoz�ítani a �elyükről. A �a�seregek ezeket elp�sztít�atják, �e min�ig újra épülnek, 
egészen a��ig, amíg a k�ltúra fenntartásának gaz�asági ér�eke fennáll. Ezért is lett kí�
sértetváros né�ány alaszkai település, amelyek virágoztak egészen a��ig, amíg volt arany 
vagy más nyersanyag, �e rögtön elnéptelene�tek, amint ezek �elyét nem volt képes át�
venni valamilyen másféle gaz�asági vagy k�lt�rális alap, tevékenység. A gaz�aság te�át 
a k�ltúra szempontjá�ól nagyo�� p�sztító erő, mint a �a�sereg.

Ezen települések egy�en az a�ott k�ltúra szélső �atárait is kijelölik. A központi �atalom�
nak te�át lényegé�en ölé�e ��llott a terület, amit (a �a�sereggel, a �elyőrségek létre�ozá�
sával) már csak meg kellett vé�enie. Az expanzió útjá�an általá�an valamilyen természeti 
aka�ály áll (mint pl. Ameriká�an a Csen�es�óceán) vagy valamilyen �asonlóan erős k�ltú�
rájú népesség (mint pl. az oroszok szi�ériai terjeszke�ésének �éli �atárán a kínai �a�sereg, 
állam és k�ltúra), ami egy�en ki is jelöli az expanzió le�etőségének a �atárait.

Ezzel ellentétes pl. az angolok in�iai �ó�ítása, a�ol a területet nem sikerült végérvé�
nyesen megtartani, mert az angolok csak katonailag és gaz�aságilag voltak fölény�en, a 
népesség számát tekintve kise��ség�en mara�tak, a k�ltúrát tekintve pe�ig azonos szinten 
álltak. Az öt feltétel�ől te�át csak kettő állt fenn, ezért a terület katonailag és k�lt�rálisan 
is elveszett. Ezzel szem�en A�sztráliá�an vagy Kana�á�an az angolok katonai, gaz�a�
sági és kulturális fölényben (és talán népességi fölényben) is voltak a helyi lakossággal 
szem�en, te�át a �árom vagy négy feltétel teljesülése le�etővé tette a területi �ó�ítás 
véglegesítését. A terület az angol állam számára végül itt is elveszett, mert Kana�a és 
A�sztrália (valamint korá��an az USA) független állam lett, �e ezen területeket az angol 
k�ltúra nem veszítette el, �iszen a területen fennmara�t az angolok e�rópai ere�etű k�l�
túrája (nyelve, �eren�ezke�ése, jogren�szere, a rokoni kapcsolatok st�.), te�át a terület 
(k�lt�rális) meg�ó�ítása sikeres volt.

Egy „győztes” népnek te�át nem feltétlenül kell nagy területtel is ren�elkeznie, mert az 
öt feltétel közül �árom�négy (népesség, gaz�aság, k�ltúra, esetleg �a�sereg) a nagy terület 
�iányát képes ellensúlyozni. Anglia, mely a középkor óta min�ig is a kise�� területű e�ró�
pai országok közé tartozott (a területe Skócia és Wales nélkül min�össze 130 ezer, Walessel 
együtt 150 ezer km2, a mai Své�országnál negye�félszer kise�� a területe, a középkorról és 
újkorról nem is �eszélve), amellett, �ogy E�rópán �elül föl�rajzilag előnyös �elyen talál�a�nem is �eszélve), amellett, �ogy E�rópán �elül föl�rajzilag előnyös �elyen talál�a�
tó (a külföl�i �ó�ításoktól vé�ett szigeten, ami zavartalan k�lt�rális, gaz�asági st�. fejlő�ést 
tesz le�etővé, min�en irány�an megnyitja a közleke�és le�etőségét), �atalmas területeket 
t��ott meg�ó�ítani (no�a ezeket véglegesen nem t��ta megtartani), mert ren�elkezett �á�
rom vagy négy megfelelő szintű feltétellel: erős népességgel, gaz�asággal és �a�sereggel 
(�ajó�a��al), valamint fejlett k�ltúrával. Angliá�an van is egy olyan közérzület, amit az 
ottani televíziók a�ásá�an is gyakran le�et �allani, �ogy „igaz, �ogy kis sziget vagy�nk, 
�e…” (és következnek a gaz�asági, k�lt�rális, politika st�. érvek). Anglia területi kicsiny�
ségét az országon kívül szinte senki sem t��atosítja, mert az angolok (gaz�asági, katonai, 
k�lt�rális ol�alról) min�ig is sikeresen m�tatták mag�kat nagyo��nak, mint amilyenek a 
valóság�an, és ami a legfontosa��, ezt mag�k az angolok is el�iszik.
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Ami Magyarországot illeti, sajnos nem jó a �elyzet. Hajlamosak vagy�nk mag�nkról azt 
�ir�etni és el is �inni, �ogy mi mennyire okosak vagy�nk, talán még okosa��ak is, mint 
mások. (E��en semmi különleges nincs, mert �gyanezt �ir�etik mag�król a franciák, né�
metek, angolok, cse�ek st�.) Le�etséges, �ogy ez �izonyos irányok�an még igaz is le�et, 
�e ez nem jelenti azt, �ogy ügyese��ek is vagy�nk másoknál. A �olgok állását pe�ig az 
ügyesség (a ravaszság, a le�etőségek felismerése és ki�asználása), nem az okosság �önti el, 
mivel az okos gon�olatokat �elyettünk mások is megvalósít�atják, azok, akik ügyese��ek 
nál�nk. Marconi pél�á�l úgy kapta meg az 1909�es fizikai No�el��íjat, �ogy a rá�iózással 
kapcsolat�an egyetlen jelentős saját találmánya sem volt, �anem mások ere�ményeit épí�
tette fel egy rendszerré. A �él�koreaiak, akik még 50 éve is szó szerint nyomorogtak, mára 
már a világ élvonalá�a tartozó gaz�asággal ren�elkeznek. A vezetőik te�át nyilvánvalóan 
ügyese��ek (képesek a megfelelő célra összpontosítani, azaz egy „feszített célt” mag�k elé 
tűzni, a�ogyan a mene�zserek mon�ják), �a nem is feltétlenül okosa��ak.

Magyarország �osszú i�eig nagy�atalmi stát�s�an volt, �e min�ezt 1526��an egy csa�
pásra elvesztette, mivel nem volt képes (jo��an mon�va nem akarta) növelni a területét, 
te�át a népességét. Németország�an a Drang nach Osten (’vágy a Kelet iránt’), vagyis a 
keleti terjeszke�és elve, melyet a 19. száza��an fogalmaztak meg tételesen és neveztek 
el, már a középkor�an is egyfajta állami politika volt (ekkor Ostsiedlung, keleti lete�
lepe�és volt a neve). Az egykori NDK területére eső la�sitzi szlávokat (szor� nyelven 
Łužica) fokozatosan meg�ó�ították, maj� nyelvileg is asszimilálták. Mára már az egykori 
szor�oknak csak a töre�éke tartotta meg az ere�eti nyelvét, no�a a területet �gyanaz az 
etnik�m lakja (olyannyira, �ogy az antropológ�soknak rége��en megol��atatlan gon�
�ot okozott a �ronzkori szláv és a germán em�ertani anyag elkülönítése egymástól, és 
ehhez legfeljebb a régészeti kultúrák nyújtottak számukra némi támpontot). Keleten az 
oroszok, �élkeleten az avarok, maj� a magyarok állították meg a német terjeszke�ést. A 
német etnik�m a �éli irányú terjeszke�és le�etőségének meg�iús�lása miatt nem t��ta 
�élen meg�ó�ítani az A�riai�tengeri kijáratot sem, azaz a Magyarországgal közvetlenül 
szomszé�os Isztriai�félsziget területét, és emiatt vál�attak a szlovénok is önálló nemzet�
té (akik egyfajta ütköző zónát képeztek a németek és a magyarok között), no�a Krajna 
területe A�sztria fenn�atósága alatt állt. Min�ez a keleti német expanzió irányát északra 
tette át, ami egészen a II. világ�á�orúig, Lengyelország megszállásáig és a Szovjet�nió 
megtáma�ásáig ki�atott. A cse�ek csak úgy menekültek meg, �ogy elfoga�ták a császár 
�ű�ér�raságát, �e folyamatos német etnikai nyomás alatt álltak. Délkeleten a �arcias 
magyarok ellen �ozták létre A�sztriát, amely nem egy korá��i �ű�értartomány�ól ala�
k�lt ki, �anem egy (avar) gyepű�ől. Erre �tal az is, �ogy nincs is „ren�es”, önálló neve 
(Österreich = Keleti birodalom).

A Bizánci Császárság (egy igazi �iro�alomtól megszokott mó�on), amint a gyengeség 
legkise�� jelét érzékelte, azonnal meg�ó�ította a szomszé�os területeket. Amikor volt rá 
le�etősége, rögtön elfoglalta Dél�Itáliát és B�lgáriát. Magyarországtól i�eiglenesen elvet�
te a Szerémséget, �e ennél tö��re velünk nem j�tott.

Mit tett ezzel szem�en Magyarország? A Balkánon és keleten nála gyengé�� állami 
berendezkedéssel �író népek éltek. A középkori magyar politika legnagyo�� �i�ája itt 
a��an m�tatkozott meg, �ogy nem akarta végleg meg�ó�ítani a gyengé�� szomszé�os 
területeket és nem vezette ott �e a magyar közigazgatást. Ha a perzsák meg�ó�ítottak 
egy területet, o�a az �ralko�ó kinevezett egy satrapát, aki szilár�an kéz�en tartotta a 
szerzeményt, �egyűjtötte az a�ókat, ellátta a közigazgatás fela�atát, �írásko�ott és a �e�
lyi lakosság�ól szervezett �a�sereget kül�ött a �á�orú�a. A törökök a meg�ó�ított terü�
leteken új vilajeteket �oztak létre, és ezek élére egy �egler�éget �elyeztek, aki ellátta a 
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polgári és katonai igazgatást. Neki saját �a�ereje is volt, amellyel fokozatosan sakk�an 
tart�atta, fosztogat�atta, ny�gtalanít�atta a �atár menti területeket. Te�át táma�ólag, nem 
vé�ekezőleg lép�etett fel, amivel meg�atározta, �ogy kinek az akarata érvényesül és ki�
nek kell alkalmazko�nia a másik politikájá�oz. Angliá�an a �aronet címet I. Jaka� király 
1611��en azért �ozta létre, �ogy ösztönözze az �lsteri protestáns �etelepítést. A �aroneti 
címet elnyerő személynek két évig 30 gyalogos zsol�ját kellett fe�eznie Írország�an, 
2000 márkát kellett fizetnie, vagy két évig �at telepest kellett támogatnia. Ennek fejé�en 
min�en címt�laj�onos 18 négyzetmérföl� területet kapott a tengerparton vagy kilen�
cet egy �ajóz�ató folyó partján (e��ől 3 négyzetmérföl� terült el a folyó mentén és 6 a 
szárazföld belsejében).

Mit tettek ezzel szem�en a magyarok? A katonailag megszállt területeken nem ve�
zették �e a magyar közigazgatást, nem �ozták létre a megyeren�szert, nem állítottak a 
tartomány élére közvetlenül a király alá tartozó megyei �ivatalnokokat, �anem �ánságo�
kat �oztak létre, mint pl. a vi�ini, szörényi, macsói, temesi st�. �ánság. Ezek első�leges 
fela�ata a �atárok �iztosítása volt, ütköző zóna létre�ozása a �első területek vé�elmére, 
s nem a tová��i �ó�ítás kiin��lópontja. A magyar politika te�át megosztotta a magyar 
közigazgatási ren�szert, amely�en a �ánságok nem voltak egyenértékűek a megyékkel. A 
�ánság egyet jelentett azzal, �ogy „ez nem Magyarország”, no�a katonailag a magyar ko�
rona �atóköré�e tartozott. Azok te�át, akik az ütköző zónán �elül vagy mögött éltek, azt 
gon�ol�atták, �ogy itt van a magyar �ó�ítás �atára és van (területi) keresni valój�k a ma�(területi) keresni valójuk a ma�
gyarokkal szem�en, a minimális eset�en úgy, �ogy elfoga�ják a magyar fenn�atóságot, 
�e gyakorlatilag területi függetlenséget élveznek (a maximális eset�en pe�ig úgy, �ogy 
területileg, gaz�aságilag, katonailag, k�lt�rálisan teljesen függetlenné válnak). A�elyett 
te�át, �ogy Magyarország a vele szomszé�os gyengé�� területek�ől évről�évre nagyo�� 
területet �asított volna ki magának és ott is �evezette volna a magyar közigazgatást, te�át 
k�ltúrát, miként azt min�en folyamatosan terjeszke�ő �iro�alom tette (az oszmánoktól az 
oroszokon át az amerikaiakig), és ott is megjelent volna a magyar nemesség és nyomá�an 
a magyar telepesek, lényegé�en a vé�ekezésre és a �osszú távú �anyatlásra ren�ezke�
�ett �e. A�elyett te�át, �ogy mi �iktált�k volna a feltételeket, �ősies sza�a�ság�arcokat 
folytatt�nk. Vagyis a�elyett, �ogy a területgyarapítással folyamatosan növeltük volna a 
népességünket, a (vé�ekező) �á�orúkkal folyamatosan csökkentettük.

Magyarország a Bizánci Biro�alom felmorzsoló�ásával az egész Balkánt és a Fekete�
tenger északi partvi�ékét fokozatosan meg t��ta volna �ó�ítani és asszimilálni tudta 
volna (amit helyettünk a törökök tettek meg). E��en az eset�en területileg, népességileg, 
katonailag és gaz�aságilag is egyenrangú ellenfele le�etett volna a feltörekvő Oszmán 
Biro�alomnak. Az oszmánok, akik kez�et�en csak egy el�anyagol�ató etnik�mot jelen�
tettek, �gyanígy ásták alá fokozatosan Bizánc �atalmát, a mongolok pe�ig, akik még ma 
is jóval kevese��en vannak �árommilliónál, a környező népek fokozatos meg�ó�ításával 
és �a�erejük�e történő könyörtelen, �e célt��atos �esorozásával a világ min�máig legna�
gyo�� �iro�almát �ozták létre, még úgy is, �ogy a mongol elem kise��ség�en volt a �i�
ro�alom�an. A mongoloktól a Merovingokon át a törökökig min�en egyes �ó�ító nemzet 
úgy gyarapította a területét, �ogy fokozatosan meg�ó�ította a szomszé�os kise�� területe�
ket, �esorozta a �a�seregé�e annak férfi népességét és így az egyre növekvő �a�sereggel 
egyre nagyo�� területet, népességet és gaz�aságot szerzett magának, a �ó�ítás költségeit 
pe�ig a meg�ó�ított terület kira�lásával és kizsákmányolásával fe�ezte, maj� végleg �e�
ren�ezke�ett ott is. Anonym�s szerint �gyanezt tették a magyarok is az „oroszokkal” és a 
„k�nokkal”. Besorozták őket a �a�seregük�e és így láttak neki a �onfoglalásnak.

A magyarok so�a nem voltak egy való�i �ó�ító, �iro�alomépítő nemzet (annak ellenére 
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sem, �ogy létezett egy magyar �iro�alom). A magyar nép inká�� �efoga�ó természetű, �i�
ányzik �előle a �ó�ítás�oz szükséges � esetenként a kegyetlenséggel is páros�ló � �ralko�ási 
vágy, ami pél�á�l a szer�ek�en megvan, �e náluk korlátozottak voltak a �ó�ítás előfeltételei.

A kegyetlenség min�en �iro�alomépítő nemzetnél megfigyel�ető. Ismert, �ogy mit tet�
tek a spanyolok az inka �iro�alom meg�ó�ításakor. Az oroszoknál az egyik legnépszerű�� 
keresztnév a Vlagyimir, aminek az egyik le�etséges jelentése ’a világ �ralko�ója’. Ez a név 
I. Vlagyimir (956 k.�1015), kijevi nagyfeje�elemtől ere�, akinek az apja lát�atólag már akkor 
is nagy am�íciókkal ren�elkezett (anyja ra�nő volt), amikor a kijevi feje�elemség, a késő��i 
Oroszország, még legfelje�� csak egy térségi szintű ország volt, és a poltavai csatáig nem 
is számították E�rópá�oz. Galileitől azon�an t��j�k (1632), �ogy: „Aki magasa�� célra tör, 
magasa�� rangot nyer.” Az oroszok a Ka�káz�s és a közép�ázsiai területek meg�ó�ításakor 
sem �ántak kesztyűs kézzel az ottani lakossággal. Amikor Vám�éry könyvé�ől (1865), aki a 
�ritek titkos ügynöke is volt, megismerték a ���arai közállapotokat és a �a�sereg nagyságát, 
rögtön felismerték a gyengeség jelét, azaz a le�etőséget, és azonnal el is foglalták a területet 
(1868), már csak azért is, �ogy e��en a �riteket megelőzzék. (Ugyanígy és �gyanezen ok�ól 
foglalták el 2014��en a Krímet.) Az angolok �ó�ításai Írországtól Amerikán át A�sztráliáig 
és Dél�Afrikáig min�en�ol az őslakosság által elszenve�ett genocí�i�mmal társ�ltak; ezt a 
gyakorlatot a tengeren túli területek telepesei ugyancsak folytatták.

A �izánci �iro�alom fel�omlása �tán Magyarország számára min�en feltétel a�ott volt 
a �éli és a keleti terjeszke�és�ez (a keleti�ez már korá��an is), �e ezt a le�etőséget elpa�
zarolt�k (talán amiatt, �ogy nál�nk a kényelmi szempontok már erőse��en érvényesültek, 
mint a nál�nk gyengé�� és fejletlene�� népeknél, amire al�Garnáti is �talt). Pe�ig 
másképpen is alak�l�atott volna. Prágai Kozma 1110�es krónikájá�an azt írta: „A 
magyar király �atalmas, kincsek�en gaz�ag, �á�orú�an �ia�almasko�ó s a föl� �ármely 
királyával képes szem�eszállni.” Bernar��s Ayglier (1216�1282), Monte Cassino�i apát 
(1263�1282) írta 1269��en: „A magyar király �atalmas, amikor megin�ítja seregeit, 
északon, keleten moz��lni senki nem mer.” De le�etne itt i�ézni az ara� és más törté�
netírókat is, mint A�� Hámi� al�Garnáti (1080�1169), grana�ai �tazót, aki 1150�53 közt 
Magyarországon élt. Szerinte a magyarok �átrak, megszámlál�atatlan�l sokan vannak, 78 
város�k [vármegyéjük], számtalan erő�jük, majorság�k, falvaik, er�őik, �egyeik vannak. 
A �egyek sok ezüstöt és aranyat rejtenek, és Magyarország az egyike azon országoknak, 
a�ol legkönnye�� az élet. A magyar (�asgir�) király gyakran p�sztítja a �izánci területe�
ket, megszámlál�atatlan�l sok katonája van, valamennyi nép fél a táma�ásától, mert sok a 
katonája és nagy a vitézsége. Amikor al�Garnáti visszatért a szlávok (oroszok) országá�a, 
a „király�k” nagy tisztelettel foga�ta, mert nagy �ecs�en tartotta a �asgir� király általa 
kül�ött levelét, félve tőle. Magyarország erejét m�tatja az is, �ogy Bécs a magyarországi 
kereske�elem ny�gati irányú �onyolítása révén vált nagyvárossá, a polgárai e��ől gaz�a�
godtak meg és ezért lett császári székhely. Északon Krakkó ugyancsak a magyarországi 
kereske�elmi út mentén fekü�t, ezért vált Lengyelország fővárosává, királyi szék�ellyé. 
Ekkoriban tehát az osztrákok és a lengyelek (és a többi szomszédos nép) alkalmazkodtak 
a magyarok�oz, a Magyarország felől érkező le�etőségek�ez és nem for�ítva. Bern�ar� 
von Brei�en�ac� (1440 k.�1497) egyik művé�ől ismert egy olyan metszet is, amely azt a 
jelenetet á�rázolja, amikor a trónon ülő II. Or�án pápa 1095��en ki�ir�eti az első keresz�ázolja, amikor a trónon ülő II. Or�án pápa 1095��en ki�ir�eti az első keresz�Or�án pápa 1095��en ki�ir�eti az első keresz�
tes hadjáratot.1 A pápai trón fölött el�elyezett címertől jo��ra a német �iro�almi címer 
lát�ató, tőle �alra a francia, maj� a német mellett a kasztíliai, a francia mellett a magyar, 
a kasztíliai mellett az angol, a magyar mellett pe�ig a skót. Magyarországot te�át e��en 
a rangsor�an a 3�4. �elyre tették egész E�rópá�an. (Lengyelország címere a skót mellett 
lát�ató, te�át a 9. �elyen állt.)
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Ren�elkeztünk te�át a nagy�atalmi stát�sszal, tőlünk �élre és keletre gyengé�� orszá�
gok terültek el, ezen égtájakon nem volt egyetlen olyan szomszé�os ország sem, amely 
velünk azonos erőt képviselt vagy erőse�� lett volna. A megfelelő területtel, �a�sereggel, 
gaz�asággal, népességgel is ren�elkeztünk. Mivel azon�an nem léptünk �e �ó�ítóként 
ezekre a területekre, a le�etőséget más �atalmak, a törökök, keleten pe�ig késő�� az oro�
szok raga�ták meg. Korá��an pe�ig a litvánok i�eiglenesen egészen a Fekete�tengerig 
terjeszke�tek. Mivel Magyarország elm�lasztotta a növeke�és le�etőségét, szükségszerű 
volt, �ogy a nála jo��an növekvő �atalmak ál�ozatává váljon.

Ennek a kényelmeske�ésnek köszön�eti sok környező ország azt is, �ogy egyáltalán 
eljuthatott az államiság szintjére. Havasalföldön az oláh pásztornépességet az egykori kun 
törzsek �átramara�t katonai elemei �ajtották az �ralm�k alá (akik valószínűleg mégcsak 
nem is a vezéri réteg�ez tartoztak) és szervezték meg területileg, akik aztán nyelvileg 
asszimiláló�tak a tö��ségi alattvaló népesség�ez. A magyarok te�át megenge�ték, �ogy 
az olá�ok az orr�k előtt önálló nemzetté szervező�jenek, �ogy letelepe�jenek Er�ély�en, 
maj� a kenézeik vezetésével innen kiin��lva szállják meg Mol�va területét és hozzanak 
létre egy máso�ik olá� államot. Ha lettek volna való�an nagy formát�mú királyaink, 
a fela�at�knak azt tartották volna, �ogy a teljes Balkánt és a Kárpátoktól keletre eső 
területeket (az egykori k�n szállásvi�éket) az �ralm�k alá �ajtsák, és ott is bevezessék a 
magyar közigazgatást. Magyarország ennek �iányá�an �ár nagy népessége volt, �e nem 
vál�atott való�an nagy országgá, �iro�alommá, és nem mara��atott meg nagy népnek 
sem, aminek ere�ménye Mo�ács maj� Trianon lett.

Sőt még Magyarország a saját területén �elül sem volt képes a �iro�alomépítésre. A 
szlovákok itt váltak önálló nemzetté, a szer�ek a 19. száza��an Pest�B��áról irányították 
a saját nemzeti megúj�o�ás�kat, a r�szinok itt léptek a nemzetté válás útjára. A �orvátok, 
Magyarország kárára terjeszke�tek az országon �elül. Szlavónia területe (Kőrös, Verőce, 
Pozsega, Valkó, Szerém, Zágrá� vármegyék) a középkor�an még magyar tö��ségű terület 
volt és Magyarország�oz tartozott. Né�ány száza� múlva viszont már �orvát tö��ségűvé 
lett és Magyarországon �elül Horvátország�oz került, követeit a �orvát sa�or�a kül�te 
(mely �gyancsak lopako�ó mó�on, jogi fel�atalmazás nélkül alak�lt ki a 16. száza��an, 
egyes �orvát vármegyék esetenkénti részgyűlései�ől, s az így létrejött i�eiglenes gyakorlat 
�tólag vált állan�ó jellegűvé). Ez rész�en egy természetes folyamat (talán a gyengé�� ma�
gyar népszapor�lat) ere�ménye le�etett, mert a magyarok so�asem �ajtottak végre olyan 
közigazgatásilag vezérelt ��rva asszimilációt, mint pl. a franciák Norman�iá�an vagy a 
�él�francia területeken. A való�i ok azon�an az le�et, �ogy a létre�ozott szlavón �ánságot (a 
Dráva és a Száva közét, a�ol a jól műkö�ő megyeren�szert a �ánság javára �egra�ál�atták) 
a magyar királyok egyfajta ütköző zónának szánták Bosznia felé (akárcsak a tö��i �ánságot 
a �atár menti területeken) és az „ütköző népesség” szerepét átr��ázták a �orvátokra, te�át 
a magyarok megenge�ték, �ogy a saját etnik�m�k a tö��ség�e kerülő �elyi etnik�mok�a 
asszimiláló�jon. Szlavóniát te�át egyfajta katonai területté alakították, csakúgy a tö��i �án�
ságot (eredetileg maga a bánság is a katonai közigazgatást jelenthette a megyerendszerrel 
szem�en; erre �tal az is, �ogy a szűke�� értlem�en vett Horvátország�an kez�et�en nem 
fejlő�ött ki a megyeren�szer, mint Szlavóniá�an, �anem egyes mágnáscsalá�ok �ralma alatt 
állt), melyeket a �éli �atár mentén, a �izánci �iro�alommal �atáros területen állítottak fel. 
(Ezen �ánságokat azon�an sajnos akkor sem számolták fel, amikor azok már elvesztették az 
ere�eti szerepüket, vagyis akkor, amikor a Bizánci Biro�alom meg��kott.)

A magyarok min�ig, talán túlságosan is toleránsak voltak az i�egen nemzetek közössége�
ivel szem�en (a�tonóm területekkel ren�elkeztek a k�nok, jászok, szepesi és er�élyi szászok 
st�.), ami még ma sincs másként, �iszen már olyan nemzetiségek is vannak vagy le�etnek 
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Magyarországon, amilyenek korá��an nem voltak (lengyel, görög, sőt talán még finn és orosz 
is). A szer�ek (nyílt vagy ��rkolt területszerzési célzattal) már a középkortól következetesen 
� akár erőszakkal, tömeges mészárlással � szorították ki a szállásterületükről a magyar lakos�
ságot, amit a sokkal erőse�� magyar �a�sereg szinte so�a sem torolt meg, te�át �gyanez az 
etnikai alapú, t��atos területszerzési stratégia zavartalan�l folytató��atott tová��.

Nem véletlenül írta te�át Dante az Isteni színjáték�an (1307�1321), „Ó boldog 
Magyarország! csak ne �agyná magát �ecsapni már!” (Para�icsom, XIX. ének). Képesek 
vagy�nk a világ élvonalá�a tartozó teljesítményekre, �e aztán ennek ere�ményei kifoly�
nak a kezünk közül, nem vagy�nk képesek azokat tartóssá tenni. 1989��en elsők volt�nk 
a ren�szerváltás�an és ennek nyomán a gaz�aság�an, �e aztán sorra leelőztek minket az 
�tán�nk in��ló országok. Lengyelország, amely a középkor�an Magyarország�oz képest 
a máso�ik vonal�a tartozó állam volt, 1989 �tán ügyes és agresszív politizálással, meg az�
zal, �ogy az E�rópai Unió�a való �elépéskor né�ányszor az asztalra csapott és ki�asználta 
a népességi fölényét, Kelet�Közép�E�rópa vezető államává �olgozta fel magát, te�át azt a 
szerepet tölti �e e��en a térség�en, mint a Mo�ács előtti Magyarország.

Büszkének kellene lennünk történelmünk min�en egyes mozzanatára, M��ira, Mo�ácsra 
és Trianonra is. Le�etőséget, nem veszteséget kellene �enne látn�nk. A mi személyes szem�
szögünk�ől kell nézni a történelmet, és ez kell, �ogy erőt a�jon nekünk, mert a magyar 
történelem összes győzelme és veresége együtt jelenti azt, �ogy Mi magunk vagyunk a 
történelem (�a úgy tetszik, a szaporo�ási verseny) győztesei. Az, �ogy mi vagy�nk itt a je�
len�en, azt is jelenti, �ogy nekünk van le�etőségünk a jövő létre�ozására. Egy népnek te�át 
nemcsak a múltjá�oz, �anem a jövőjé�ez is méltóvá kell válnia. Nekünk is cseleke�nünk 
kell a jelen�en, mert �a nem a megfelelő �olgokat tesszük meg, nem is vál�at�nk méltóvá 
a jövő�öz és a meg nem született magyarok�oz, azok�oz, akik �elyett mi születtünk meg.

Végül te�át leszögez�etjük, �ogy a terület egy nemzet számára elsősor�an a független 
politika folytatásának a le�etősége miatt fontos, és e��ől a szempont�ól csak máso�lagos 
annak nagysága. Ezért magyar viszonylat�an ma újra akt�álissá vált Bocskai István, er�é�
lyi feje�elem politikai végren�elete (1606), aki szerint min�a��ig, amíg a magyar koronát 
egy erőse�� nemzet �ralko�ója �írja, szükséges a független er�élyi államot is fenntartani, 
hogy a nemesség korlátozni tudja a központi hatalmat és fennmaradhassanak a magyar 
állam nemzeti jellegzetességei.

A mai viszonyokra alkalmazva ez úgy fogalmaz�ató meg, �ogy a��ig, amíg az irányí�
tás Brüsszel�en van, szükséges egy másik független magyar állam fenntartása is, amely 
nem tagja az E�rópai Uniónak, sem másféle nemzetközi szövetségeknek. Az erős nemzet 
fenti öt pontja közül a terület szempontjából tehát ma történelemelméletileg arra lenne 
szükség, �ogy létre�ozz�nk egy máso�ik magyar államot is Magyarország területén �elül. 
Ez a felállás nem nevez�ető szokatlannak a tö��i ország tekinteté�en sem. Ma is létezik 
két�két független al�án, román, szer�, német (3 vagy 4, a múlt�an tö�� mint 300), francia, 
olasz, �ollan�, spanyol, görög, török, orosz, koreai, kínai nyelvű állam.

A két Magyarország léte nem volt szokatlan a magyar történelem�en sem, sőt ez tette 
le�etővé, �ogy Magyarország máig fenntart�assa a saját k�lt�rális jellegét. A két magyar 
állam létezése tö�� előnyt is jelentene, amellett, �ogy szinte semmilyen �átrányt sem 
okozna. Azon kívül, �ogy két magyar csapat ve�etne részt az olimpián, ez a máso�ik, 
kise�� magyar állam meg t��na valósítani egy egész Magyarországra kiterje�ő függet�
len gaz�asági, szociális, k�lt�rális, külügyi, pénzügyi, erkölcsi st�. politikát is, amely�e 
Brüsszelnek kívülről nem volna joga és le�etősége �eleszólni, a nagyo�� magyar állam 
pe�ig ki t��ná �asználni a nemzetközi kapcsolatok�ól származó előnyöket (miköz�en a 
kisebb magyar állam a hátrányait küszöbölné ki). Továbbá egy esetleges háború idejére 
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is a végső tartalékot képez�etné a nemzet számára. Ezen kise�� magyar államnak nem 
köztársaság, �anem monarc�ia volna az államformája és a mai Magyarország lakosai is 
az állampolgárai lennének, az intézke�ései ezért a mai Magyarország lakosaira is kiterje��
nének. A területe a Csepel�szigetre és/vagy a Szenten�rei�szigetre terje��etne ki, amelyek 
a középkor�an a magyar királyok �irtokát képezték. A neve ennek megfelelően Királyi 
Magyarország le�etne. A monarc�ik�s államformának alá�� (a következő részek�en) a 
k�lt�rális és a népességi vetületek szempontjá�ól (a nemesi címek a�ományozásának le�
�etősége miatt) lesz külön jelentősége.

Hadsereg
I�e nemcsak a katonai �a�erőt kell sorolni, amely a külső ellenséggel szem�en vé�elmezi 
a területet és a népességet (az államot), �anem a ren�fenntartó erőket (ren�őrség, csen�őr�
ség) is, amelyek a �első ren�et �iztosítják és a törvényesség fel�omlását aka�ályozzák meg, 
valamint a �írszerző szervezeteket is, amelyek a külső és �első ellenség rejtett táma�ásait 
küszö�ölik ki, illetve az állam számára �asznos (katonai, gaz�asági) információkat 
gyűjtenek. (A különféle �iztonsági, őrző�vé�ő szervezetek is i�e sorol�atók.)

Konf�ci�sz szerint a politika alappillérei a gaz�aság, a �a�sereg és a nép �izalma. Ezek 
közül szerinte a legfontosa�� az �tolsó, maj� az első, és a legkevés�é fontos a �a�sereg. 
Ez �izonyára igaz is, �ár egy erős állam a maga ér�eké�en egyaránt fegyverként �asznál�
ja a területet, a gaz�aságot, a k�ltúrát és a népességet is, és így végső soron min�ezek a 
hadseregben nyernek valódi értelmet.

Maga a �a�sereg azon�an talán való�an a leggyengé�� szükséges feltétel a fenti öt közül. 
Ennek legjo�� pél�ája a cse�ek esete, akik az 1620�as fe�ér��egyi csata �tán a konflikt��
saikat min�ig igyekeztek „cse�esen”, a �a�sereg �evonása nélkül megol�ani, vagy inká�� 
megúszni, túlélni. A középkor vége óta egyetlen nagy �á�orút sem nyertek, mégis ők (és 
nem a franciák, az angolok, vagy az amerikaiak, az oroszok) lettek az I. és a II. világ�á�orú 
való�i és egyetlen győztesei (a lengyelek mellett), �iszen csak ők t��tak tartós eredménye�
ket �iztosítani a mag�k számára: a cse� állam létét. Az I. világ�á�orút más nemzetek (szlo�
vákok, románok, szer�ek) is nagy területi nyereséggel zárták, �e a legtö��et mégis a cse�ek 
nyerték, mégpe�ig a cse� nemzet fennmara�ását. (Az I. világ�á�orú előtt nem létezett a 
független lengyel állam, �e ez ekkor nem veszélyeztette a lengyel nemzet etnikai és k�lt��
rális létét.) A nagy�atalmak �á�orús céljai �gyanis i�ővel min� kár�a vesztek: fel�omlottak 
a gyarmat�iro�almak, semmivé lett a német Weltpolitik, a Hi�eg�á�orú �tán megszűnt a 
kelet�e�rópai szovjet �efolyás, fel�omlott a Szovjet�nió st�.

A cse� �a�sereg a II. világ�á�orú előtt kitűnően fel volt szerelve, és a Sz��éták�an 
�atalmas erő�ren�szert épített ki, ennek ellenére ezeket egyetlen p�skalövés nélkül a�ták 
fel, maj� késő�� katonailag is kapit�láltak a németek előtt. Jól t��ták, �ogy tec�nikailag 
nagyjá�ól azonos szinten állnak �gyan a német �a�sereggel, �e erős létszám�átrány�an 
vannak velük szem�en, ami �iztossá teszi a vereségüket, �e nem is volt meg �ennük az 
a �ősiesség sem, ami a lengyeleket arra in�ította, �ogy jo�� �íján a lovassággal is szem�
�eszálljanak a német tankokkal. (Amikor az I. világ�á�orú �tán a cse�ek megszállták 
Balassagyarmatot, a vas�tasok verték ki őket onnan.) A cse�ek inká�� a nál�knál na�
gyo�� �atalmakra �ízták, �ogy �elyettük vívják ki az ő sza�a�ság�kat. Az I. világ�á�orú�
�an a ny�gaton folytatott ren�kívül �atékony cse� propagan�a (Masaryk, Beneš) hatására 
így jött létre a független cse� állam, mely kiterje�t az összes történeti cse� területre (maxi�
malizálták a területi nyereségüket, �ár van �ennük némi �iányérzet Szilézia „elvesztése” 
miatt), sőt annál még tö��et is elértek, mert Szlovákia (és Kárpátalja), az egykori magyar 
terület Cse�szlovákiá�an lényegé�en a cse�ek gyámsága alá tartozott. Az I. világ�á�orú 
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tehát a történeti cseh területen (hatalmas német néptömeget magában foglalva) létrehozta 
a cse� állam�atárokat, amelyek gátat vetettek a német etnik�m tová��i aka�álytalan �e�
áramlásának a cse� etnik�m területére: északról Szilézia, ny�gatról Németország, �élről 
A�sztria felől. A �atár menti területeken, a Sz��éták�an te�át �árom ol�alról is német 
tö��ségű területek szorították vissza a cse� etnik�mot a központi régiók felé, mélyen 
a történeti Csehország területén belül. 20 millió ember tehát lényegében a cseh nemzet 
fennmaradásáért áldozta fel az életét.

A II. világ�á�orú új�ól a cse�ek totális (azaz végleges) győzelmét ere�ményezte. 
Ekkor raga�ták meg azt a le�etőséget, �ogy etnikailag is egységes cse� nemzetállamot 
�ozzanak létre (az etnikailag i�egen Kárpátalja elvesztésével, �e a cse� államterület teljes 
megtartásával, ami még a lengyeleknek sem sikerült). A Sz��éták�an élő �árommilliós 
német lakosságot (és rész�en a felvi�éki magyarokat) ekkor űzték el a szülőföl�jéről 
min�enféle kárpótlás és erkölcsi jóvátétel nélkül, súlyos atrocitásoktól és visszaélésektől 
kísérve. Az elűzött népesség létszáma nagyjá�ól megegyezett a kora�eli Dánia lakossá�
gával. Az I. világ�á�orú �tán a cse�ek a történeti cse� területeken �elül lényegé�en még 
a központi részekre szor�ltak vissza. Ezen felállást szüntették meg a Beneš��ekrét�mok, 
így nyert a cse� etnik�m területet a német kárára, �e nem a saját �a�seregével, �anem egy 
idegen (a szovjet) hadsereggel a háttérben és a saját közigazgatása által.

Ez a passzív magatartás azon�an megle�etősen kockázatos stratégia. A cse�ek eseté�en 
is csak a szerencsén múlott, �ogy végül min�kétszer a győztes ol�alra kerültek. A néme�
tek győzelme esetén ez a stratégia könnyen vezet�etett volna a cse� etnik�m teljes �eol�
va�ásá�oz. Ha nem lett volna az I. (és a II.) világ�á�orú (mely létre�ozta a cse� állam�
területet és Németország vereségét ere�ményezte), a cse� nemzet ma már alig�a létezne.

A �a�seregre elsősor�an a terület végleges megszerzésé�ez és megvé�ésé�ez van szük�
ség, �e területet �a�sereg nélkül is le�et szerezni (�ár ez egy nagyon is kockázatos straté�élkül is le�et szerezni (�ár ez egy nagyon is kockázatos straté� egy nagyon is kockázatos straté�
gia, mert a nagy�atalmi �elyzet szerencsés alak�lásától is függ). Az al�ánok pl. Koszovót 
p�sztán a népszapor�lat által szerezték meg, maj� i�egen �a�seregek �iztosították ennek 
önálló állammá szervező�ését. A románok, akik korá��an a k�nok pásztorai voltak (és a mai 
észak�görögországi vlac� területekről ván�oroltak a D�na mellé), Havasalföl� felől elő�� 
Er�ély félreeső, lakatlan �egyvi�éki részein telepe�tek meg, a�ol � mint azt fente�� látt�k 
� a sza�a� terület ren�elkezésükre álló a�ottsága ��llott az ölük�e, �ogy ezt a népszapo�
r�lat kitölt�esse, maj� innen kiin��lva telepítették �e a késő��i Mol�vát és �appolták el a 
területet a magyarok orra elől. Itt aztán, a népszapor�lat növeke�ésének útjá�a szintén nem 
állt semmi olyan aka�ály (tényleges magyar közigazgatási jelenlét), �ogy az új népesség ki�
tölt�esse a ren�elkezésre álló sza�a� területet. Ezzel kinyílt az olá� etnik�m által létre�ozott 
�arapófogó másik (keleti) foga, mely tö�� mint 600 év múlva, min�en korá��i, komolyan 
ve�ető eséllyel szem�en képes volt el�arapni magának Er�ély területét. Az olá�ok te�át 
pusztán az életformájuknak, végső soron a j��aiknak köszön�etik a területi nyereségüket.

A tatárok ellen létre�ozott Mol�vai Bánság �etelepítésével Nagy Lajos király 1356��an 
Dragost, egy egyszerű máramarosi olá� kenézt, a Drágffy csalá� ősét �ízta meg, aki leg�olá� kenézt, a Drágffy csalá� ősét �ízta meg, aki leg�
felje�� né�ány ezer em�errel képes volt arra, �ogy egy mintegy 80 ezer négyzetkilomé�
teres területet �iztosítson az olá� etnik�m részére, ami nagyjá�ól Cse�ország területének 
felel meg. Egy közönséges kenéz�ől te�át vaj�a, egy ország �ralko�ója lett. Őt egy másik 
egyszerű máramarosi kenéz, Bog�án űzte el, aki 1359��en függetlenítette magát a ma�
gyar királytól, ő pe�ig nem tett sokat annak ér�eké�en, �ogy ez ne mara�jon végleges. A 
magyar király célja azonban eleve nem a �ó�ítás volt, �anem egy ütközőzóna kialakítása, 
és ezt az olá�ok is jól t��ták, vagyis a mol�vai feje�elmek tisztá�an voltak azzal, �ogy 
a �atalm�kat �izonyos korlátokon �elül nem fenyegeti komoly veszély, és ennek fejé�en 
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vállalták, �ogy ők mag�k váltják valóra a magyar király szán�ékát: egy ütközőzónát 
képeznek, és nem veszélyeztetik Magyarországot (mivel erre nem is képesek). Ha a ma�és nem veszélyeztetik Magyarországot (mivel erre nem is képesek). Ha a ma�nem veszélyeztetik Magyarországot (mivel erre nem is képesek). Ha a ma�
gyar király a területet véglegesen meg akarta volna �ó�ítani, vállalnia kellett volna azt a 
kényelmetlenséget is, �ogy állan�ó konflikt�s�an lesz a szomszé�os tatárokkal. (Akiket 
persze szintén meg le�etett volna �ó�ítani.) A késő��iek fényé�en azon�an ez a passzív 
stratégia nagyon rövi�látónak �izony�lt. Általánosan is elmon��ató te�át, �ogy a ne�éz�
ségek fel nem vállalása a kényelem oltárán semmi jóra nem vezet.

A magyar vagy erdélyi hadsereg ezen területeket bármikor képes volt megszállni (és 
ezt számtalanszor meg is tette, te�át ezen területek függés�en álltak Magyarországgal és 
látszólag magyar területek voltak), �e az i�őleges megszállás nem ere�ményezte a �elyi 
kultúra lecserélését a magyarra (talán a vélt magyar fennhatóság miatt). Ezzel szemben 
akkor, �a pl. a francia �a�sereg megszállta és meg�ó�ította a �atár menti területeket, o�a 
a francia k�ltúra (nyelv) is megérkezett. A franciák elsősor�an kelet felé terjeszke�tek si�
kerrel, a Német�római Biro�alom kárára, a�ol a francia�német �atár a középkortól 1914�
re átlagosan mintegy 180 kilométerrel toló�ott kelete��re.

A k�n �iro�alom sztyeppei összeomlását egyé�ként először átmenetileg a litvánok, 
maj� az oroszok �asználták ki a legjo��an, akik �amar �enyom�ltak a k�nok (maj� a tatá�
rok) �elyére, és így megnyitották az �tat a �iro�alomépítés előtt. Mivel a k�nok nomá�ok 
voltak, nem �oztak létre állan�ó k�lt�rális gócokat, azaz városokat és településeket, ami 
a terület elfoglalását és �eke�elezését jóval könnye��é tette. Magyarország te�át elm��
lasztott egy olyan pillanatot, amikor megnyílt a keleti terjeszke�és le�etősége, egészen az 
ázsiai sztyeppe határáig.

A �a�sereg nélküli, fent ismertetett, első típ�sú terület�ó�ítás�oz szükség van az a��an 
(t��atlan�l) részt vevő alsó népréteg egyfajta igénytelenségére, a k�ltúra (a kényelem) 
�iányának átmeneti nélkülözésére is, önfelál�ozásra (�a a k�ltúra �iányát a részükről 
önfelál�ozásnak le�et nevezni), aminek szerepét a románok eseté�en a pásztornépesség, 
az amerikaiaknál a ��rva mo�orú cow�oyok, vagyis e mű�elytan�lmány �tolsó részé�é�
�en részletezen�ő alacsony kényelmi szintű néprétegek tagjai játszottak el. (Úgy tűnik, 
hogy efféle magyar etnikum ekkoriban nem létezett. Magyarországon már al�Garnáti óta 
a „legkönnye��” volt az élet, a �atárain túl csak ne�ézség várt az em�erre.) Ezek aztán 
létre�ozzák a k�ltúra első kez�etleges �elyi gócait, a kez�etleges városokat, amelyeket 
ezt követően a területtel együtt már csak egy i�egen �a�sereg t��ta volna meg�ó�ítani, 
vagyis egy már eleve létező k�ltúrájú területen új k�ltúrát csak �a�sereggel (vagy nép�
szaporulattal) lehet bevezetni.

Ezért is volt sikertelen pl. a �ollan�ok �razíliai �ó�ítási kísérlete, vagyis az, �ogy ki�
túrják a port�gálokat Brazíliá�ól, mert erővel a partvi�ék egyes területeit i�eiglenesen 
meg t��ták �gyan szállni, �e a partvi�ék és a �első területek városai már eléggé erősen 
képviselték a port�gál �átterű gaz�aságot és k�ltúrát a��oz, �ogy azt a �ollan� k�ltúra 
nagyo�� erőfeszítés nélkül is kiküszö�öl�esse. (1555��en a franciák is kísérletet tettek 
Brazília gyarmatosítására. Rio �e Janiero és Ca�o Frio között 1567�ig létezett egy francia 
gyarmat France Antarctiq�e néven, �e 1558��an vereséget szenve�tek a port�gáloktól.) 
A Hollan� Kelet�In�iai Társaság 1614��en jelent meg a Rio �e Janeiro és São Vicente 
közti partvi�éken. 1621��en kereske�elmi monopóli�mot szerzett az Amerika és Afrika 
egyes területei közti kereske�elemre. 1624��en a �ollan� flotta elfoglalta Salva�ort, �e 
a következő év�en a spanyol�port�gál flottától vereséget szenve�ett, és a szárazföl�ön 
a hollandok gerillaháborúval néztek szembe. Közben a felek között folytatódott egymás 
gaz�asági �átterének, a c�korná�ültetvényeknek és a c�korfinomítóknak a felégetése is. 
1630��an a �ollan� flotta elfoglata Recife és Olin�a, 1635��en Arraial �o Bom Jes�s, 
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valamint Parai�e városát és a Nazaré erő�öt, 1637��en pe�ig Pernam��cot. Köz�en 
a port�gáloknak 1668�ig a saját függetlenségükért is �arcolni�k kellett a spanyolokkal 
szem�en. Min�ig volt azon�an egy következő város, amelyet a �ollan�oknak el kellett 
volna foglalniuk.

Brazíliá�an azon�an még azok is inká�� a port�gálok�oz �úztak, akiknek spanyol ro�
konaik voltak. Pe�ro Teixiera 1639��en megszállta a Napo folyó völgyét (a mai Ec�a�or 
területén), ami ny�gaton �iztosította a port�gál �atárokat a spanyolokkal szem�en és 
a port�gál igényt teljes Amazónia teljes területére. (Cseré�e a spanyolok elérték, �ogy 
a port�gálok nem fognak a Csen�es�óceánig terjeszke�ni, nem vágják ketté a spanyol 
�ó�ítás területét, és nem veszélyeztetik az Andokban folyó aranykitermelést.) Salvador 
Correia �e Sa e Benevi�es kormányzó, aki óriási föl�területek �irtokosa volt, 1648��an 
a �ollan�októl visszaszerezte Angolát, amivel le�etővé vált a ra�szolga�kereske�elem 
újrain�ítása Brazília felé, és a nagy�irtokosok m�nkaerő iránti igényének kielégítése. Az 
1640�es tűzvészek, az 1641�42�es árvizek és járványok, valamint az 1644�es aszály 1645�
re azt ere�ményezte, �ogy a c�kor ára nem fe�ezte az előállítás költségeit. Az 1643�as 
év�en Ceará�an az in�iánok megtáma�ták a �ollan�okat. 1648��an a �ollan� Egyesült 
Ren�ek 5 ezer fős zsol�os �a�sereget kül�tek, �e ez vereséget szenve�ett egy 2200 fős 
port�gál �a�seregtől, maj� 1649��en újra legyőzték őket. A port�gál Brazil Társaság 16 
�ajó�ól álló új flottát szervezett, mely 1652��en Recife mellett legyőzte a �ollan�ok nyolc 
�ajó�ól álló �ajó�a�át, IV. János port�gál király pe�ig egy 77 �ajó�ól álló flottát kül�ött, 
amely arra kényszerítette a �ollan�okat, �ogy 1654��en fela�ják Recifet. Végül csak észa�
kon sikerült megvetniük a lá��kat, a mai Sz�rinam területén (a�ol 1624��en �ozták létre 
az első telepüket), az angolokkal és a franciákkal együtt.

A terület �irtoklásáért te�át nemcsak katonai küz�elem folyt, �anem gaz�asági is, és 
k�lt�rális is. A �elyese�� stratégia �ollan� szempont�ól az lett volna, �a saját városokat 
alapítanak, saját gaz�asággal (miként azt Sz�rinam�an is tették), és akkor �osszú távon a 
terület sorsát a létszámfölény döntötte volna el. Ugyanezt tették (saját településeket hoztak 
létre saját gaz�asággal) az i�egen területen a �eván�orló olá�ok, és ezt teszik ma a ny�gat�
e�rópai városok�an a külön városnegye�eket létre�ozó �eván�orlók is, a�ol fokozatosan 
többségbe kerülnek és a saját kultúrájukat vezetik be az eredeti kultúrával szemben.

Ha egy ország a hadseregével akarja a saját kultúráját egy másik területen bevezetni 
(vagyis a máso�ik típ�sú területszerzési stratégiát akarja alkalmazni), első lépés�en a 
statisztikai a�atokat kell megvizsgálnia. Milyen katonai, területi, gaz�asági és népességi 
arányokkal rendelkezik a szövetségeseivel együtt az ellenfele és szövetségesei hasonló 
erőforrásai�oz viszonyítva. A �á�orút általá�an az a fél szokta megnyerni, amelyik a 
szövetségeseivel együtt katonai, gaz�asági és népességi, esetleg területi fölény�en van. 
A II. világ�á�orú�an a németek ny�gat�e�rópai katonai �a�járata min�a��ig sikeres 
volt, ame��ig mag�knál gaz�aságilag, katonailag, területileg gyengé�� államokat kel�
lett egyenként legyőzniük (Franciaország, Lengyelország, Cse�szlovákia, Dánia st�.). 
Amikor azon�an Anglia meg�ó�ítása előtt megtáma�ták a Szovjet�niót is, az erőegyen�
súly fel�omlott. Ez a lépés még a gyűlölt szovjet rezsimet is a szövetségesek tá�orá�a 
taszította (a németek túlzott területi nyereségétől való félelem miatt), szem�en a korá��i 
német�szovjet szövetséggel, ami kétfrontos �á�orút ere�ményezett, a területi, gaz�asági, 
katonai fölény pedig elveszett.

Hitler célja persze a �iro�alomépítés volt (a terület, a gaz�asági és mezőgaz�asági 
erőforrások megszerzése; úgy tervezte, �ogy maj� �etelepíti a német parasztokat az orosz 
és �krán síkságra, akik innen fogják ellátni Németországot élelmiszerrel, Szi�ériát meg 
o�aa�ja a japánoknak) és e��ől a szempont�ól ért�ető a Szovjet�nió megtáma�ása, �e 
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rossz�l mérte fel az erőviszonyokat. Ha a kise�� ellenállás felé megy el, és szovjet szö�
vetség�en legyőzi az angolokat, �gyanezen erőforrások�oz (az évszáza�ok alatt felépített 
angol, francia és �ollan� gyarmat�iro�almak�oz) sokkal könnye��en �ozzá t��ott volna 
j�tni, ami talán egyenrangú féllé te�ette volna egy Amerika� és szovjetellenes �á�orú�an 
is, a�ol a németek területi (és gaz�asági, népességi, katonai) �átránya nyomasztó volt.

Manapság a �a�sereg (a �írszerzés) fela�ata már nemcsak az, �ogy más államokkal 
szem�en vé�elmezze az államot, �anem a külföl�i ellenséges vállalatokkal szem�en is 
meg kell ezt tennie. Az ipari forradalom (a tömegtársadalom) óta olyan hatalmas vállala�
tok is kialak�ltak, melyek �evétele egy�egy kise�� állam nemzeti jöve�elmével vetekszik. 
Ilyen volt pl. a �ostoni szék�elyű Unite� Fr�it Company, amely 1872��en Costa Ricá�an 
nagy �anánültetvényeket szerzett. 1884��en kifizette az ország min�en a�ósságát, s ennek 
fejé�en 325 000 �ol� föl�et kapott, valamint 99 évre szóló sza�a� vasút�asználatot és 20 
évi a�ómentességet. 1899��en egy �él�amerikai ér�ekeltségekkel ren�elkező �ajózási, 
vasútépítési és �anántermelő cégek konzorci�mává alak�lt, mely magá�oz kaparintotta 
Dél�Amerika egész �anántermelését és �kereske�elmét. A �éreket alacsony szintet tartotta 
és �iktálni t��ta a világpiaci árakat is. Az 1950�es évek elején Jaco�o Ar�enz G�zmán, 
G�atemala elnöke a cég �elyi ér�ekeltségeit államosította, aminek következénye az USA 
által irányított 1954�es államcsíny lett. (1969�től a cég a New York�i szék�elyű Unite� 
Bran�s Company élemiszeripari konszern részévé vált.) Ezért is nevezik a közép�ameri�
kai országokat és az olyan államokat, melyek gaz�aságát túlnyomórészt egyetlen termék 
előállítása jellemzi �anánköztársaságnak, azaz gaz�aságilag és katonailag erőtlen, sérü�
lékeny, kiszolgáltatott államnak. (Egyé�ként az 1954�es g�atemalai p�ccs a CIA egyik 
legmesteri�� �ezinformációs �a�járata volt. A maroknyi szaka�ár �a�seregét a külföl�ről 
s�gárzó rá�iós propagan�a óriásiként írta le, nem létező �arctéri előnyom�lásokról szá�ó rá�iós propagan�a óriásiként írta le, nem létező �arctéri előnyom�lásokról szá� írta le, nem létező �arctéri előnyom�lásokról szá�
molt �e, és azt a látszatot keltette, �ogy �atalmas offenzíva vár�ató, amitől megrettenve 
az elnök önként lemondott és harc nélkül adta át a hatalmat.)

Az efféle nagy hatalmú vállalatok nem rendelkeznek ugyan területtel és saját gazdasági 
ren�szerrel, sem �a�sereggel (�ár saját �írszerzői egységeik létez�etnek), te�át látszólag 

II. Orbán pápa 1095-ben a clermonti zsinaton kihirdeti az első keresztes hadjáratot*
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veszélytelenek az állam számára, a valóság�an azon�an képesek egy ország gazdaságát 
a saját gazdasági hatalmuknál vagy túlsúlyuknál fogva komolyan veszélyeztetni (a 
saját kormány�kkal is a �áttér�en), a lo��itevékenységüknél és gaz�asági (korr�pciós) 
le�etőségeiknél fogva pe�ig képesek a saját ország�k és a szám�kra releváns külföl�i 
kormányok összetételét is meg�atározni. (Ameriká�an a nagyvállalatok politikai �efolyá�(Amerikában a nagyvállalatok politikai befolyá�
sa és lo��itevékenysége már számos alkalommal volt képes arra, �ogy a számára meg�
felelő személyt j�ttassa az elnöki szék�e, a sokkal te�etségese�� és népszerű�� ellenje�
löltekkel szem�en, mint pl. a sok szempont�ól te�etségtelen Tr�man és George W. B�s� 
eseté�en.) Ezért az államnak az efféle veszélyes vállalatok (elsősor�an a vezetőségük) el�
len nemcsak gaz�aságilag kell fellépnie, �anem a �írszerzése által is. Ha te�át egy vállalat 
egy ország gaz�aságát, kormányát komolyan veszélyezteti, ott a �írszerző szervezeteket 
is nagy határozottsággal be kell vetni és ellencsapást kell vele szemben intézni.

JEGYZETEK
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