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D a r a i  L a j o s 121 ( K á p o l n á s n y é k ) :   

Az első világháború és magyar veszte-

ségeinek legmélyebb gyökerei  

 

Mottók: 

 

A történeteket lapozám s végére jutottam, 

És mi az emberiség története? vérfolyam, amely 

Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki, 

És egyhosszában szakadatlan foly le korunkig. 

Petőfi Sándor: Az ítélet 

 

A görögök barátjai voltak ugyan a szabadságnak, 

de mindegyik csak a magáénak; innen van, hogy 

minden görögben egy-egy zsarnok lappangott. 

Johann Wolfgang Goethe   

 

A katona nem azért van, hogy szúrjon, 

hanem hogy senki se szúrhasson. 

Fekete István: 21 nap 

 

Parasztok életéről lévén szó, hadd mondjam még el, mit tapasztaltam különféle nemze-

tiségű parasztoknak egymáshoz való viszonyát illetőleg. [...] Békésen élnek egymás 

mellett; mindegyik a saját nyelvén beszél, saját szokásait követi és természetesnek ve-

szi, hogy más nyelvű szomszédja ugyanezt teszi. Döntő bizonyíték erre a nép lelkének 

tükre; maguk a lírai népdalszövegek. Ezekben alig-alig akadnak idegen nemzetiség 

ellen irányuló gondolatok. És ha akadnak is idegent csúfoló sorok, ezek nem jelentenek 

többet, mint azok a népdalszövegek, amelyekben a nép például saját papjának vagy 

önmagának fogyatékosságain mulat. A parasztok közt békesség uralkodik; - gyűlölkö-

dést más fajtájúak ellen csak felsőbb körök szítanak! 

Bartók Béla: „Népdalkutatás Kelet-Európában” (1943)
122

  

  

                                                 
121

 Dr. Darai Lajos CSc, filozófus, professor emeritus Kodolányi János Főiskola. A ZMTE 

Tudományos Tanács titkára. 
122

 Bartók (1967): Összegyűjtött Írásai. Szerk. Szőllősy András. Budapest. p.: 60.  
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1. Az emberi civilizációt veszélyeztető európai birodalmak  

 

Szemléletváltásra van szükség belátni, hogy a korai európai birodalmak – 

alexandroszi, római, bizánci, frank és német-római – az emberi civilizáció veszé-

lyeztetői, és nem elterjesztői voltak. Hiszen az emberi civilizáció létrejötte egy-

szeri (és megismételhetetlen) alkalom volt a földön Eurázsia nyugati végén a 

Kárpát-medencében és környezetében.
123

 Ennek áldásai közismertek, de nem 

köztudott, hogy terméktöbbletére, hatékonyságára rávetették magukat katonai 

alapon birodalomépítő hatalmak (mintegy áteredő bűnként folytatva ezt a gya-

korlatot).  

A történelmet győztesek írják, írták eddig legalábbis, így a hódítás és a hó-

dítók kerültek előtérbe, nem a meghódítottak, leigázottak, akik mindennek az 

alapját szolgáltatták, s életben maradásuk érdekében kiváló eszközökkel, eljárá-

sokkal – és fegyverekkel – szolgálták ki a hatalmat, amely fényűzése, dicsősége 

kissé vonzóvá is válhatott közöttük. 
 

 
Európa rézkora, I. kurgán invázió. 1: északi földművelő műveltség, 2: megalítok, 3: 

nyugat-francia földm. műv., 4: Rajna-Szajna földm. m., 5: közép-kelet-európai réz 

műv., 6: brit földm. m. 7: ubaidi városiast megelőző m., 8: dél-olasz f. m., 9: észak-

olasz és tirrén földm. m., 10: kaukázusi réz m. 11: sztyeppei pásztor, kurgán síros műv. 

12: rézművesség északi határa JE 5500 körül. 13. Vastag pontok és nyilak: kurgán 

temetkezés terjedése, helyi műveltségekkel ötvöződése két hulláma. 

 

A honvédelem (türk harcmodor) azután a szarmatákkal jelenik meg, amikor 

már a letelepedettek érdekében, velük szövetségben lép fel a hadsereg: a vér-

szerződések gyakorlata ez.    

                                                 
123

 Piggott (1987), Stuart: Az európai civilizáció kezdetei. Az őskori Európa az első földműve-

lőktől a klasszikus ókorig. Gondolat Kiadó, Budapest. Piggott persze Nyugat-Ázsiát mond, de 

a Kárpát-medencéről ír. 
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Előtte a kurgán (jamna) műveltség inváziói: A lovaglás és később a (harci) 

kocsi birtokában a sztyeppe kurgán műveltsége Európa meghódításába kezd – új 

társadalmi szervezettsége a rabszolga társadalom. Az I. Kurgán invázió: jelen 

előtt (JE) 6500 és a II. Kurgán invázió: JE 5500, Európa nagy részének kurgáno-

sodásához vezetett. A III. Kurgán invázió: JE 5000 és a harangedényes népé: JE 

4600, meghódította és indogermánosította a még nem hódolt európai részeket. A 

kivételt a Kárpát-medence jelentette. A késő Jamna műveltség Ázsiába forduló 

inváziója: JE 3900-3500.  

 

 
II. Kurgán invázió. 1: nyugat-európai megalit műveltség, 2: szalagdíszes kerá-

mia terjedése, 3: észak-olasz csoport, 4: szalagdíszes (kottafejes) kerámia forrá-

sa, 5: anatóliai kora-bronz korsz., 6: kaukázusi kora-bronzk., 7: dél-olasz, 8: 

Kárpát-m.-i fém-utánzó kerámia (bronz kori), 9: folyamközi városi, 10: kurgán 

terj. a Kárpát-m.-ben, 11: sztyeppei kurg., 12: II. kurg. mozgás, 13: szalagdísze-

sek menekül. 

 

A kurgán rátelepedett a földművelőkre, és átalakította Európa nagy részének 

társadalomképét: tripartitum jelent meg, de a magyaroknál nem, mert a Kárpát 

medence hegyvidéki keleti, északi és déli részén a kettős társadalom egészen a 

hunokig nincs. A csillagmítoszokat felhasználó társadalom a sztyeppei kurgán-

hoz kapcsolódik, magyar népi emlékezet erről nem tud. A sztyeppén kialakult 

kurgán műveltség pásztor társadalma az emberölő fegyvert istenítette kb. JE 

7500-tól, s a lovaglást és a nordikus hitvilág magasabbrendűségi tudatát hasz-

nálva, a társadalmat három részre osztja: katonák, papok, szolgák.  
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III. Kurgán invázió és Európa a bronzkor végén. 1: kukutyini műveltség, 2: Abasevó 

műv., 3: Rhoni-Appennin m., 4: tumulus temetkezés, 5: késő Wessex m. 6: dél-olasz m., 

7: kárpáti és balkáni bronz m., 8: Trzciniec m., 9: városias műv.-ek, 10: kaukázusi, 11: 

sztyeppei pásztor, gerendasíros (kurgán), 12: uráli bronz, 13: északi bronz, 14: késői 

Unetice, 15: észak-keleti bronz, 16: késői szalagdíszes, 17: harci szekér terj. népmozg., 

18: harci szek. európai terj. 19: korai vasgyártás. Szaggatott vonal: bronzművesség 

határa. Pontozott nyíl: az egyiptomi XIX. dinasztia hódító útja. 

 

 
A harci szekér terjedése keletre. 1: Kurgán harci szekér terjedése a dél-orosz sztyeppe 

felől a Balkánra JE 4000 körül. Belőlük lesz aztán a Mükénéi királyság. 2: Harci sze-

kér Anatóliában, JE 3900 körül. Kései utódaik a hettiták. 3: Harci szekér a Zagroszba: 

Kassiták JE 3700 körül. 4: Harciszek. JE 3500 körül Egyiptomba: hükszoszok. 5: 

Pásztor népek Iránba és Indiába: JE. 3900-3700. 6: Turkok mozgása: JE 4000-3800. 

7: Szkíták mozgása: JE 3000-2900. 8: Tochárok mozgása JE 3900 körül. Ők nyomhat-

ták meg a turkokat keletre. 9: A tochárok ágából jöhetett létre a későbbi szkíta, mivel 

északnak fordult. Vonalkázva az akkori sztyeppei terület. 
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Kettős társadalom alakult ki: a letelepedett földműveseké, akik a kultúra és a 

nyelv hordozói, valamint a rátelepedett előkelők, katona törzseké, akik a terület 

nevét adták. De a történelem a rátelepedőkről szól, viszont nyelvüket hamar el-

veszítik. A kettős társadalom példái: nyugat- és közép-európai kurgán, egyipto-

mi, asszír, szkíta, kelta, görög, latin, hindu, stb. Így tehát egy sajátos kultúra-

ötvöződést látunk. 
Európa letelepedett társadalmait a kurgán tehát kezdetben fölégeti, és második hulláma rájuk 

telepszik, kettős műveltséggé ötvöződik velük.  

 

 
A hódítóikkal ötvöződött európai kultúrák, - és van egy, amely nem: 

 

Az európai népek műveltsége, nyelve átfedéses kereszteződéssel, nyelvki-

egyenlítődéssel alakult ki. Ennek során nyomon követhető a nyugatra vándorló-

menekülő vonalkerámia népe és az őt üldöző–követő kurgán népe ötvöződése. 

Ez azonban a bükki–kukutyini műveltségben nem látszik, ott a magyar – az 

alapnyelv – megmaradt. Az eredeti bükki műveltség alatt itt általában a Szeletát 

kell érteni, amely később északra átnyúlt Moráviába és délen Erdélybe, s ez volt 

a kottafejes kerámia műveltsége, illetve népe is. A nyelvkiegyenlítődés oka, ami 

a Kárpátoktól északra és nyugatra föllépett, hogy a hódítók lényegében megvál-

toztatták a társadalmi rendet. Ezért nem csak egyszerűen hódítókként léptek fel, 

akik aztán nyelvileg beolvadtak az alattuk lévőkbe, mint később az 1% elit, ha-

nem itt a létszám arány is nagyobb volt. Fokozatosan haladtak nyugatra, s alakí-

tották át a társadalmat. Ezért akik a legtávolabbra ’menekültek’, alakultak át 

legkevésbé és őriztek meg legtöbbet az alapnyelvből, műveltségből, s ők az írek.  

A kurgán emberei a sztyeppe állattenyésztői, majd lovasai voltak. Egy ré-

szük ment át a Kárpát-medencén. Előbb a Duna-menti, majd a Tisza-vidéki mű-

veltséget is fölégette. De itt csak a sztyeppei jellegű területeken vonultak, a 

domb- és hegyvidékre nem hatoltak be. Vitték a kifejezett istenhitet és temp-

lomkultúrát. A kurgán II. vándorlás volt a jellemzőjük és a Duna II. műveltséget 

alakították át, ötvöződtek vele. A kor megfelel az indoeurópai nyelvek kiszaka-

dásának, de nem elágazó önálló csoportokkal, hanem rátelepülő, az őslakosokkal 

ötvöződő, nyelvkiegyenlítődő megoldással.   

Ám a hódításra válaszként lettek túlélési eszközök is. A letelepedett társa-

dalmak egyik válasza, hogy elmenekülni próbáltak a hódítók elöl, másik, hogy 

népességük lecsökkent és az új társadalom harmadik, alantas rétegévé váltak.    

   De a Kárpát-medence s környéke löszös, földművelésre alkalmas, dombos 

területei nem estek a hódítások áldozatául, sokáig megőrizték mellérendelő mű-
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veltségüket. Föltehetően azért, mert fémeket tudtak előállítani, megmunkálni, 

már pedig a kurgán embere a későbbi szkítákhoz hasonlóan, isteni tiszteletben 

részesítette a kardkovácsot! A hunok még különálltak, de békén hagyták, az ava-

rok megvédték Kárpátia lakosságát, majd a magyar hatalom egyesítette állam-

szervező erőit.  

A mellérendelés és alárendelés kettőssége azt jelenti, hogy a mellérendelő 

szemlélet miatt Öreg-Európában sincs még társadalmi tagozódás, a letelepedett, 

növénytermelő műveltség északon megőrizte a lélekelemeket, míg a déli terüle-

teken megszemélyesítette őket. Így tehát európai birodalmakról legfőképpen 

azért kell beszélnünk, mert a civilizáció bölcsője Európában volt, és itteniek a 

birodalomnak nevezett hatalmi csoportosulások is. Itt történtek a támadások, 

ezekről szólnak a legendák, a mai ázsiai és afrikai földrész eseményeit csak utó-

lag tárták fel. 

 

2. Óperzsa, alexandroszi, római, bizánci, frank és német-római birodalom   

 

A történetírás mai időszámításunkig eposzokra, mitológiákra alapozott, ami 

lehetővé tette az uralkodó réteg dicső múltjának felnagyítását a történetírói jelent 

megelőző időkre. Így a mai történetírás által elismerten például Róma alapításá-

tól az augustusi korig minden csak legenda. Ezek a visszavetítések a későbbi 

korok színvonalát idézően történtek, sok érthetetlen jelenséget szülve, amiket 

szó nélkül, megszokásból elfogadunk. Az előbb taglalt összefüggés – az uralko-

dó réteg érdekében végzett történetírás – miatt viszont világos számunkra, hogy 

a hódítás már a Kurgán inváziók óta leginkább rombolt, mint épített, és a törté-

nelem kizárólag a hódítókról szól, azok sikerét a végletekig eltúlozva, azok ne-

vét fenntartva, míg a meghódítottakról semmit nem tudunk, se azt, hogy miért 

volt érdemes őket meghódítani, se a nevüket. A hódító hadseregek hatékonysága 

mellé sosem tették oda a hátország teljesítményét, és hogy azt nem a katonák-

nak, hanem a hátteret biztosító földműves-kézműves rétegnek kell köszönni.  

A legendásságra utaló jelzések, megfontolások, példák közül az első, igen 

feltűnő jelenség Nagy Sándor világbirodalma. Ennek a birodalomnak a kiterje-

dése Babilon fővárostól nyugatra 4800, keletre 3800 km volt a történettudomány 

mai állása szerint. De hogy ez akkoriban a katonai logisztika milyen teljesítmé-

nyeit követelte meg, arról általában nem beszélnek. Hogy abban az időben mi-

ként volt lehetséges akkora távolságra akkora csapatméret mozgatása, irányítása, 

mint amiről a híradások szólnak. Így az alexandroszi birodalom léte ugyan bizo-

nyosság számunkra, de hogy végsősoron kinek az érdeméből állott fenn, arról 

nem tudunk sokat, elegendőnek tartották eddig a vezér szervező zsenijét emle-

getni, azaz isteni mivoltát, és egyáltalán az irányító réteg felsőbbrendűségét nép-

szerűsíti minden írás arról a korról máig.  
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Nagy Sándor birodalma Görögországtól Indiáig Kr. e. 326-ban.

124
 

 

Ennek megfelelően Nagy Sándor hódítási útvonalát igen pontosan ismerjük, 

precíz a leírása, de a berendezkedésről, az ellátás megszervezéséről már keve-

sebbet tudunk. Mert akkor a helyi lakosságot is dicsérni kellett volna. Pedig ma-

ga Nagy Sándor is melléjük állt, értékelte őket, annak ellenére, hogy nevelője, a 

filozófus Arisztotelész azt tanította neki, hogy a nem görögök mind barbárok, 

csak rabszolgának jók. Perzsia nyugati területei (Kis-Ázsia): Kr. e. 333. Palesz-

tina: Kr. e. 333–332. Egyiptom: Kr. e. 332–331. Perzsia belső területei (Szíria, 

Asszíria, Babilon, Perszepolisz, Szúza): Kr. e. 331–330. Perzsia keleti területei 

(Hürkania, Aria) és Baktria: Kr. e. 330–329. Szogdiana (Kr. e. 329–327.) India 

(Taxila, Panzsáb, Pauravasz): Kr. e. 326. Perzsia déli területei: Kr. e. 326–325. 

Szúzai menyegző, opiszi lázongás: Kr. e. 324. Alexandrosz halála Babilonban: 

Kr. e. 323. 

 

                                                 
124

 

http://tortenelemklub.com/images/eletrajzok/nagysandor/nagy%20sndor%20birodalma.jpg.  

http://tortenelemklub.com/images/eletrajzok/nagysandor/nagy%20sndor%20birodalma.jpg
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Nagy Sándor keleti hadmozdulatai, hódításai.
125

 

És Nagy Sándor birodalmának már mintegy előképe az Óperzsa Birodalom, 

nehogy egyedülinek, elképzelhetetlennek véljük Nagy Sándor teljesítményét: azt 

már megelőzte a homályba vesző időkben a perzsa terjeszkedés, ahol még a leg-

főbb vezető kimondottan istenkirály volt. 
 

 
Az Óperzsa Birodalom Kr. e. 486-ban.

126
 

 

A világhódítás és az igen nagy kiterjedésű birodalom, mint a nagyság minta-

képe fennmaradt a későbbiek során is, alig változott annak képe, legfeljebb ki-

csit nyugatabbra csúszott a római birodalom esetén. De kiterjedésének növeke-

désével egyúttal megmutatta az előrelépését a korábbi birodalomhoz képest, az-

az vezető rétegének fejlődését, még magasabb színvonalra emelkedését. A törté-

netírás aztán össze is hasonlította a korábbi és későbbi birodalmi vezéreket, a 

nagy hadvezér, hódító Julius Caesar pedig a későbbi császárság névadója lett a 

legújabb időkig. Sőt még a török császár is példaképének tartotta Nagy Sándort. 

Mahmud Terdzsüman történeti művében
127

 Iszkender története Vass Előd sze-

rint
128

 a török népi regényekre (hősi eposzokra) hasonlít, és azért hozza ide írá-

sában Nagy Sándort a bajorból lett török író, hogy Szulejmán szultán nagymér-

tékben túlszárnyalhassa Nagy Sándort azzal, hogy legyőzi a magyarokat. 

 

                                                 
125

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Alexandrosz_maked%C3%B3n_kir%C3%A1ly#/media/File:

Diadochen0.png. 
126

 http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/24-az-oerzsa-

birodalom?tmpl=component.  
127

 Terdzsüman (1982), Mahmud: Tarih-i Üngürüsz. Magvető.  
128

 Terdzsüman (1982), Előszó, pp.: 9-10 

http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Alexandrosz_maked%C3%B3n_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Alexandrosz_maked%C3%B3n_kir%C3%A1ly
http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/24-az-oerzsa-birodalom?tmpl=component
http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/24-az-oerzsa-birodalom?tmpl=component
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A Római Birodalom legnagyobb kiterjedése Traianus császár alatt.

129
  

 

Majd pedig a római birodalom óta birodalom birodalom hátán látható a mo-

dern térképeken. A szerkezet alig változik, csak a határok módosulnak néha kis-

sé, kifejezve az újonnan támadt birodalmi érdeket. Annak ellenére, hogy Csihák 

György felvetette: „amit mi határnak ismerünk, senki ne keresse Európában egy-

két ezer évvel ezelőtt. Mária Terézia (1717-1780) idején jött divatba – de akkor 

inkább azt jelezte, hogy az egy-egy területen élő emberek kinek fizessenek adót. 

Volt valami határféle korábban is, de innentől kezdve a dolog egyre szigorodott 

– egészen a vasfüggönyig, amit azóta lebontottak és más rendszerek helyettesí-

tenek.”
130

 A térképeken viszont szinte a vasfüggöny szigorát mutató országhatá-

rokat látunk. És a német ’harmadik birodalom” is igyekezett felmelegíteni és 

hivatkozási alapnak tekinteni a birodalomépítés évezredekre visszamenő gya-

korlatát, utóbb a közismert gyászos fejleményeket okozva. Tehát ez a régi erede-

tű és majdnem általánosan elfogadott birodalmi szemlélet alakítja a történelmi 

határokat és határozza meg az ott lakó különböző népek sorsát. A nagy méretek-

re való törekvés az ázsiai birodalomképzés hagyományát követve nyert teret Eu-

rópában a római birodalom alakjában, de később Ázsiában is folytatódott ez a 

hagyomány, hogy csak a kínai vagy a mongol birodalomra utaljunk. És mindeb-

ben egyre jobban elszigetelődött a magyar hatalom, amelyre egyre többen törtek 

rá, hogy ne kerülhesse el ez az ősi mellérendelést mindvégig hűen őrző terület és 
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népei se az alávetés sorsát, ne tarthassa meg üdvös függetlenségét, birodalmon 

kívüliségét. A folyamat igen sokáig tartott, mígnem az első világháború végzete 

kellett betetőzéséhez és országunk véglegesnek szánt szétdarabolásához. 
 

 
Új szereplők: a Római Birodalom felbomlása és ‘népvándorlás’ 375 és 568 között.
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Európa a Nyugat-Római Birodalom összeomlásakor.
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A gótok nyugat-római birodalma 526-ban.
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Justinianus eredeti birodalma és az általa meghódított területek.
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A Frank Birodalom és a Longobárd Királyság 768–811.
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Nagy Károly birodalma és a frank birodalom felbomlása.
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Európa a X. században.
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A Német-római Birodalom és Franciaország a XII. század második felében.
138

 

 
Európa a XIV. században.
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A világ felosztása a XVI-XVII. században: földrajzi felfedezések, azaz gyarmatosítá-

sok.
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Mert mindeközben Kárpát-medencei népünk évezredek óta másféle fősze-

repben volt: földműves, állattenyésztő, kézműves, fémműves szolgáló népként 

szenvedte a hódítókat és kiszolgálta igényüket. Majd magyar hatalmat és álla-

mot szervezett, amely a kereszténység támasza volt és védőbástyája lett. Miköz-

ben saját lényegétől fokozatosan elidegenítve idegen hatalom írta a történelmét 

is, a legújabban elszenvedett két világháború már a magyar állam eredeti jelle-

mét is megtörni látszik.  

 

3. Az európai államterületeket kialakító vesztfáliai béke 

 

A 17. század világháborújának is emlegetett harmincéves igen pusztító hábo-

rút – amelyben az akkori Európa minden hatalma résztvett és a háború áldozatait 

8-11 millió emberre becsülik – lezáró békéről van szó. Ez nem oldotta fel a há-

ború kiváltó okait, az abszolutizmusra törekvő Habsburg-dinasztia és a rendek, a 

német Protestáns Unió és a Katolikus Liga ellentétét, a dán, svéd és a német, a 

francia és a német, valamint a spanyol és az osztrák, francia érdekellentéteket. A 

békével elért eredmények, meghatározott állapotok már akkortól fogva változta-

tásra vártak, arra ösztönöztek. Mintha csak az első világháborút lezáró békéket 

látnánk, amik megelőlegezték a következő világháború kirobbantását. 

A harmincéves háború Hahner Péter szerint az első általános európai konf-

liktus volt: csaknem minden állam bekapcsolódott. Ez az utolsó nagy – 

egyenrangúsító – vallásháború katolikusok és protestánsok közt, a hatalmi ér-

dekpolitika – egyensúlykereső – dinasztikus küzdelme. A svéd király 1645 már-

ciusában Prága mellett legyőzte III. Ferdinánd császár csapatait és aztán a dáno-

kat is, ezért minden fejedelem, a protestánsok is részt vettek a békekötésben. 

„Münsterben a katolikus államok (Spanyolország, Franciaország stb.) követei 

tárgyaltak, Osnabrückben pedig Svédországé, Hollandiáé és protestáns szövet-

ségeseiké. Bár 194 európai uralkodó vett részt az egyezkedésben (többségük 

természetesen aprócska német fejedelemség felett uralkodott), saját követet csak 

109 tudott küldeni.” És „a tárgyalások hosszan elnyúltak, hiszen Párizsba és 

Bécsbe tíz-tizenkét, Madridba több mint húsz nap alatt jutott el egy-egy levél. A 

harcok pedig folytatódtak, s az uralkodókat a hadiszerencse fordulatai is befo-

lyásolták.” Így „a főbb döntéseket 1645 novembere és 1647 júniusa között hoz-

ták. Franciaország megpróbálta késleltetni a tárgyalások befejezését, hogy a 

császár mellett a spanyol királyt is térdre kényszeríthesse, 1648. október 24-én 

azonban aláírták a 128 cikkelyből álló végső szerződést.”
141
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Európa a wesztfáliai béke után.
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Európa a XVII. században.

143
 

                                                 
142

 http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/22-a-romai-

birodalom-felbomlasa?tmpl=component.  

http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/22-a-romai-birodalom-felbomlasa?tmpl=component
http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/22-a-romai-birodalom-felbomlasa?tmpl=component


107 

 

A győztesek és vesztesek előnyei és sérelmei újabb háborúk magvait vetették 

el. A béke véglegesítette a vallási megosztottságot és a német széttagolódást. 

Külpolitikailag független csaknem 300 önálló állam maradt. A császárság füg-

getlen államok szövetségi rendszere lett. A császár elvesztette Lausitzot és az 

elzászi városokat, és ezután csak a fejedelmek és a birodalmi városok beleegye-

zésével adhatott ki birodalmi törvényt, vethetett ki adót, üzenhetett hadat és köt-

hetett szerződést. Elismerték, hogy Hollandia, Svájc nem a Német-római Csá-

szárság része. Francia- és Svédország kezessége a birodalmi alkotmányért lehe-

tőséget adott beavatkozniuk a meggyengült császárság ügyeibe. Spanyolország 

egyszerre harcolt Hollandia és Franciaország ellen Dél-Németalföldön, Észak-

Itáliában és Brazíliában, és a portugál, katalán, nápolyi és szicíliai lázadó alatt-

valókkal, s a hollandok és franciák győztek, s utóbbiak területeket nyerve meg-

törték a spanyol nagyhatalmat, egy időre a hollandok nagyhatalomként szerepel-

tek. A fő nyertes Svédország lett elnyerve Nyugat-Pomerániát, s Wismar, 

Neukloster, Wildeshausen várost, a brémai érsekség és verdeni püspökség terü-

leteit, s ezzel a legnagyobb német folyók (Odera, Elba és Weser) torkolatait, ki-

kötőit, valamint a svéd király képviselője beült a birodalmi gyűlésben, és 5 mil-

lió tallér jóvátételt kapott. 

Lengyelország két sziléziai hercegséget kapott, és a lengyel–svéd háborúba 

bekapcsolódott Ausztria, Oroszország, Dánia és Erdély is. A svéd birodalom 

nőtt, de a svéd nagyhatalmi szerep csak a környezete gyengeségének volt kö-

szönhető még 50 évig. Erdély több nagy sikert ért el a harmincéves háborúban, 

pedig nem voltak erőforrásai a tartósabb háborúzásra: Bethlen Gábor fejedelem 

Ausztria elleni hadjáratai (1619-21, 1623, 1626) eredményeként a nikolsburgi 

(1621), bécsi (1624) és pozsonyi (1626) béke megnövelte Erdély területét és újra 

biztosította a magyarországi rendek szabadságjogait. I. Rákóczi György 1643-

ban csatlakozott a svéd–francia szövetséghez, s a linzi békében (1645) rákény-

szerítette III. Ferdinándot a magyar protestánsok szabad vallásgyakorlatának 

elismerésére, és Erdély bekerült az 1648-as békeokmányokba. A béke követ-

kezményeként harcokban edződött és tapasztalt császári tábornokokat küldtek 

ettől kezdve a török elleni küzdelembe, akik győzelmei lehetővé tették később 

Magyarország felszabadítását a török uralom alól.  

 

4. A Kárpát-medencét átalakító karlócai béke  
 

E békeszerződés az 1683–97-es, a törököt a Magyar Királyság területéről ki-

űző háborút zárta 1699-ben. Köttetett az Oszmán Birodalom és a Szent Liga – a 

Habsburg Monarchia, a lengyel–litván állam, Velencei Köztársaság, Oroszor-

szág – nevében. Az oszmánok átengedték a magyar király német-római császár-

nak a Kárpát-medence középső részét a Temes-köz kivételével, Szlavóniát és 
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Erdélyt. Podólia (ma Ukrajna) Lengyelországé, Dalmácia nagy része és Morea 

(Peloponnészosz-félsziget) a Velencei Köztársaságé lett, a Don-parti Azov erőd-

je az orosz cáré. S mintegy Trianon előképeként a béketárgyaláson nem vehettek 

részt a magyarok.
144

 A magyar állam nem nyerte vissza teljes önrendelkezését. 

Az erdélyi fejedelemség nem lett önálló állam, hanem Habsburg-birtok lett. Újra 

kibontakozhatott a nyugat-európai hatalmi harc.  

 

 
Európa a XVII. század végén.
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Magyarország a Karlócai béke után.

146
 

 

5. A kuruc felkelést lezáró szatmári béke 

 

Ezen országgyűléses békekötéskor I. József hajlott a magyarokkal kötendő 

kompromisszumra: a szabadságharcban résztvevők amnesztiát kaptak, ígéretet 

tett az alkotmány visszaállítására, a szabad vallásgyakorlatra, az országgyűlés 

összehívására. A rendeket sértő idegen intézményeket és méltóságokat meg-

szüntették, a rendi alkotmány a birodalom egységét sértő részei maradtak ki 

(szabad királyválasztás, ellenállási jog, magyar hadsereg). Magyarország elke-

rülte a csehek fehér-hegyi csata utáni sorsát, fennmaradt a rendi dualizmus. A 

szatmári békét teljesen elutasító II. Rákóczi Ferenc élete végéig száműzetésben 

élt. Így út nyílott a több évtizede háborútól szenvedő ország békés fejlődése 

előtt. E kiegyezés megerősítette a Mohács óta frontország Apostoli Magyar Ki-

rályságnak a Habsburg Monarchián belüli helyzetét, mely annak egyik legjelen-

tősebb tartományává vált.  

A Rákóczi-szabadságharcot lezáró békét 1711. április 29-edikén Nagyká-

rolyban írta alá Károlyi Sándor és Pálffy János.
147

 E béke megközelítése ellenté-

tes a szakirodalomban, a szépirodalomban, a történeti köztudatban és a politiká-

ban, bár ez az egyetlen kedvező békeszerződésünk az újkori történelemben. A 

török hatalom itteni végórái sok szenvedést hoztak, a két szembenálló oldal had-
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serege pusztította az országot, 1686-ra egész Magyarország hadszíntér lett, és a 

társadalmi sérelmeket az új ország-hatalom nem orvosolta. S miért II. Rákóczi 

Ferenc állt az elégedetlenség élére? Apai nagyapja II. Rákóczy György erdélyi 

fejedelem, nagyanyja Báthory Zsófia, anyai nagyapja Zrínyi Péter, nagyanyja 

Frangepán Katalin, édesanyja Zrínyi Ilona, édesapja I. Rákóczi Ferenc, mosto-

haapja Thököly Imre volt. Az 1703-ban indult fegyveres harc magyar szabad-

ságharc lett, és kezdetben a kuruc seregek győzelmeket arattak, Rákóczit 1704-

ben a gyulafehérvári országgyűlés Erdély, 1705-ben a szécsényi országgyűlés 

Magyarország fejedelmévé választotta, 1707-ben az ónodi országgyűlés ki-

mondta a Habsburg-ház trónfosztását. A kurucok nagy területeket elfoglaltak, de 

államhatalmat nem tudtak kiépíteni.  

A Habsburgok és Rákóczi ugyan tárgyaltak, de megállapodni nem tudtak, 

ki-ki az erdélyi fejedelemséghez ragaszkodván. Aztán a gazdasági és diplomáci-

ai támogatás hiánya a felkelők társadalmi és területi hátterének gyors csökkené-

séhez vezetett és az 1708-as trencséni, 1710-es romhányi katonai vereséghez. Az 

ország kétszáz éve háborúzott, éhínség, pestis, árvíz, sáskajárás pusztított. A ki-

egyezésre hajló I. József király Pálffy hadvezért a hadműveletektől való tartóz-

kodásra és tárgyalásra utasította, így lett is fegyverszünet, többször meghosz-

szabbítva. 1711-ben Rákóczi Lengyelországba ment az orosz cár segítségét kér-

ni a harc folytatásához, és az itthoni tárgyalást Károlyi főparancsnokra bízta 

döntési felhatalmazás nélkül. De a kurucok többsége már békés politikával akar-

ta elérni a függetlenséget. Károlyi kiment Rákóczihoz, aki ezt nem akarta és le-

váltotta a hadsereg éléről. A béke azonban mégis megszületett, amikor mindkét 

fél számára elfogadható feltételekben egyeztek meg. A 12000 kuruc a majtényi 

síkon letette a hadi lobogókat és hazament fegyverét, javait és tisztségeit meg-

tartva. (A háború költségeit aztán Rákóczi elkobzott birtokaiból fizették ki.) 

A béke szerint a király általános közkegyelmet hirdetett, ígérte a két ország 

szabadságainak, kiváltságainak meghagyását, de nem adott garanciát, és az el-

lenállás jogát és a királyság és a fejedelemség ügyét nem érintette. A békét Rá-

kóczi ugyan elutasította, de benne volt a paktumban, hogy ezt nem kell figye-

lembe venni. Három hete volt a hűségeskü letételére, de nem tette meg, és vele 

együtt külföldön maradtak vezérei: Bercsényi Miklós, Vay Ádám, Forgách Si-

mon és Esterházy Antal. De mi magyarázza az igen előnyös szatmári békét és 

ezzel szöges ellentétben az 1848-49-es szabadságharc után a mérhetetlen meg-

torlást Világos után Aradon és országosan? Csakis a nemzetközi politika és a 

külső erőviszonyok megváltozása, vagy volt egyéb, magyar ok is? Volt. A kettő 

együtt pedig azt jelentette, hogy a Habsburg Monarchiának a XVIII. században 

szüksége volt a magyar haderőre a török ellen, de Európa egyéb irányai felé is. 

Ezt a bizalmat a magyarság meg is szolgálta, amit például Mária Terézia esete, 

vagy Hadik András hadi tettei jól mutatnak. Szokás megemlékezni az ország 

gyarapodásáról is gazdasági és kulturális értelemben. Az Apostoli Magyar Ki-

rályság a Habsburg Monarchia legjelentősebb tartománya (trianoni préda) lett. 
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Lett volna, ha saját királya ezt nem torpedózza állandóan, amiért reformmozga-

lom, majd újabb szabadságharc következett. 

 
A Rákóczi-szabadságharc térképe.
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A spanyol örökösödési háború térképe (kékkel a vitatott területek).

149
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6. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc, valamint az 1867-es 

kiegyezés következményei 

 

 
Európa 1815 és 1849 közt.

150
 

 

A reformkorban azonban a magyarság óvatossá, védekezővé vált, és a forra-

dalom is vértelen volt, de Jellasics beindította a Habsburgok magyarellenes ter-

vét: a többi nemzet, nemzetiség révén az ország magyartalanítására. A jobbágy-

felszabadításról szóló törvénycikk azonban az idegen ajkú jobbágyságot a ma-

gyar forradalom mellé állította. Kevesen hallgattak uraikra, sokan tanácstalanul 

vártak.  A szabadságharc leverése után ezért már nem lehetett visszaállítani a 

jobbágyságot, mert a jobbágyok a császár ellen fordultak volna. De amit nem 

tudtak megtenni a forradalom alatt, meg akarták valósítani a minden türelmes-

ségtől mentes Bach-korszakban, miközben az idegenajkúak követelték a forra-

dalom leverésért a jussukat. Az uralkodó látszatkiegyezést kötött az összes kö-

vetelődzője ellenségével, a magyarsággal. A politika a birodalom érdekeit a ka-

tolikus egyházon keresztül irányított uszítás és türelmetlenség által érvényesítet-

te.  

Mivel a császár kénytelen volt kiegyezni a halálraítélt nemzettel, a vezérvo-

nal az ország gazdasági tönkretétele lett. Ezt azonban a zsidó tőke megakadá-

lyozta, amelynek tulajdonosi köre már magyarérzelmű volt, bár persze saját 

hasznára hozta rendbe a halálraítélt nemzet nemzetgazdaságát. Ezért a bécsi ud-

                                                                                                                                                         
149

 http://tortenelemcikkek.hu/node/116.  
150

 http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/28-europa-a-

szent-szovetseg-koraban#.  

http://tortenelemcikkek.hu/node/116
http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/28-europa-a-szent-szovetseg-koraban
http://tortenelemklub.com/terkepek/vilagterkepek/3-vilagterkepek/detail/28-europa-a-szent-szovetseg-koraban


113 

 

var a katolikus papságon keresztül a zsidók iránti ellenszenvet sugallta, a ma-

gyarok által akarták háttérbe szorítani a zsidókat, és az idegenajkúakkal a ma-

gyarságot. Ezért ment a zsidóellenes uszítás és ugyanakkor a nyelvi-nemzeti 

uszítás is. Aminek következtében a birodalmat felbomlasztó törekvések és moz-

galmak születtek a majd az első világháborúban az antantot képező hatalmak 

támogatásával, valamint a jövendő kisantant államok mohóságára alapozva 

igyekeztek előre eldönteni a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság sorsát, 

valamint egyúttal Európa és a világ jövőjét. Ekkor már egyáltalán nem valamifé-

le szent szövetség, hanem modern, érdek vezette államok váltak – igaz, még hát-

térből – kezdeményezővé, és emiatt az 1916-ra lezajlott háború folytatódott és 

mérhetetlen szenvedés árán az új világrend megvalósult, s ami még hiányzott 

belőle, arra a szégyenteljes párizsi és trianoni békék garantálták az újabb nagy 

világégést, ami be is következett.  

 

 
Európa 1849 és 1914 között.
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Európa az első világháború után, 1923.

152
 

 

 
A magyarság 1910-as Kárpát-medencei aránya.
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Mai képi érvelés Trianon orvoslására.
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Érzelmi emlékeztetés.
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7. Zárszó 

A kettős társadalom történelmi szerepben áll előttünk. A mellérendelő embe-

ri hatékonyság több földrésznyire kiterjedt, erre települt rá mindenütt az aláren-

delő hierarchikus társadalom. A kurgán ’műveltség’ európai inváziói után a kur-

gán utód késő Jamna harcias lovas műveltség ázsiai hódításai következtek a Tu-

ráni-alföldön, az Iráni-fennsíkon, Mezopotámiában, majd Indiában, s később 

effajta hatalmi szervezet (hükszoszok) Egyiptomban is megjelent. Ugyancsak 

ennek terjesztését szolgálta az ázsiai nagy birodalmak érintkezése Európa déli 

részeivel. Mindez katonai hódítások, összecsapások árán történt, valamint esz-

mei ráhatások, vallások és ideológiák terjesztése révén. A legfőbb ideológiai be-

folyás a kinyilatkoztatott vallások terjedése által valósult meg. A hellenista és a 

római birodalom máig érezteti európai hatását. Ennek a folyamatnak része a so-

rozatban támadó harcias műveltség, az egymás utáni hatalmi elitek felbukkanása 

Kelet-Európában és szűrtebben a Kárpát-medencében, és aztán az európai ha-

talmi-ideológiai terjeszkedés a keresztes háborúktól a földrajzi felfedezésekig és 

az egész világ gyarmatosításáig. 

Mindennek máig ható következményei vannak. Ma globális emberi haté-

konyság és etikai megosztottság jellemzi az európaiakat és az emberiséget: az 

alárendelő, hierarchikus hatalmi örökség főként a nyugati hatalmi elit és annak 

érdekköre öröksége, ami a mai társadalmakat is sajátos helyzetben tartja, az em-

berek meghatározott tudatában nyilvánul meg, még mindig működik az intrikák, 

háborúk, hódítások, sőt a gyarmatosítás gyakorlata. Létezik azonban a melléren-

delő, egyenrangú testvériség eszméje, és gyakorlatának történelmi emlékezete, 

létezik még az egyenrangú mellérendeléses felfogást és nyelvet őrző magyarság, 

a Magyar Szentkorona és Tana, a Szent királyok emléke, a Mária Országa hit, és 

a trianoni végzet megállításának szándéka. 

Reményt ad a pontos ismeret, hogy az elnyomó gyakorlat az eltorzult mű-

veltségből ered és nem az emberi természetből fakad. A hierarchikus társada-

lom, az elnyomás, az emberölés és a háború az I. kurgán invázió előtt ismeretlen 

volt, és a nehéz körülményekre adott elégtelen műveltségi válaszként tekinthető. 

A letelepedett alkotó jellegű emberi társadalmi gyakorlat mintául szolgálhat a 

jövő számára, összeütközve vele befolyásolja a támadó, romboló jellegű és 

eredményű vezérség, harcias műveltség és hódító civilizáció európai és világ-

egésznyi érvényesülését, egymásra hatva alakul tovább Európa és a világ sorsa. 

 

 

 

 

 


