
SZEGEDI LÁSZLÓ

Szaporodási verseny (I. rész)

A történelem mibenlétét különféleképpen fogalmazzák meg. Mivel a történelmet emberek 
alkotják és alakítják, a legegyszer_bb meghatározás az lehetne, hogy a történelem nem 
más, mint egyszer_ szaporodási verseny. Vagyis a történelem gyQztesei azok lesznek, akik 
többen vannak. Ez így meglehetQsen leegyszer_sített meghatározás volna, hiszen ennek 
alapján a történelem gyQztesei a legnagyobb mostani népszaporulattal rendelkezQ afrikai-
ak lennének. Ez azonban mégsincs így (bár hosszú távon lehetséges a bekövetkezte). Egy 
ország és nép tehát csak akkor lehet a történelem gyQztese, ha további feltételeknek is 
megfelel, amelyek közül legalább háromnak-négynek egyidej_leg kell teljesülnie ahhoz, 
hogy erQs országról és a történelemben gyQztes néprQl beszélhessünk: 

1. megfelelQ nagyságú (szuverén) terület
2. erQs hadsereg
3. erQs gazdaság
4. fejlett (iránymutató) kultúra
5. nagy népességszám
Az alábbiakban három részben ezt a témát kíséreljük meg felvázolni. Az I. részben 

a szaporodási verseny történeti hátterével foglalkozunk, a II. részben a versenyt befolyá-
soló (elQsegítQ és akadályozó) tényezQket érintjük, a III. részben pedig magának a népese-
désnek a kérdését, annak jelentQségét vázoljuk fel. Mindezen részeken belül foglalkozunk 
az egyes témakörök releváns területi, hadügyi, gazdasági, kulturális és népességi vetü-
leteivel is, valamint azt is megvizsgáljuk, hogy Magyarország hogyan teljesített ebben 
a versenyben (hol siklottak félre a folyamatok és mit lehetne tenni a jövQben).

Az erQs („gyQztes”) néppé válásban a legfontosabb tényezQ a fenti öt közül a népesség- közül a népesség- a népesség-
szám, mely fontosabb, mint a kultúra, a hadsereg, a nemzeti jövedelem, a terület, az em-
berek kulturális szintje, az oktatás színvonala, a gyárak száma, a mezQgazdasági terület 
nagysága stb. Ha ugyanis létezik egy megfelelQen nagy népességszám, az minden fenti 
feltételt az optimális szinten automatikusan létrehoz: a népesség megfelelQen nagy terü-
leten tud szétterjedni, a nagyobb népesség több nemzeti jövedelmet termel és nagyobb 
fogyasztást eredményez, a nagyobb fogyasztás erQsebb gazdaságot hoz létre, a nagyobb 
nemzeti jövedelembQl többet lehet a kultúrára, gazdaságra, hadseregre, népesedésre stb. 
fordítani. A nagyobb népességszám tehát egy öngerjesztQ folyamatot indít be a gazdaság, 
a kultúra, a hadsereg, a terület szintjein.

A svédek a 18. században még úgy vélték, hogy országuk az elsQrangú európai hatalmak 
közé tartozik, mely a területe, a hadserege és a népessége (és talán a kultúrája, elsQsorban a 
tudománya) alapján is fel tudja venni a versenyt Európa vezetQ hatalmaival, a franciákkal 
és az angolokkal. Egy évszázaddal korábban, a harmincéves háború során, a svéd hadsereg 
a protestáns liga oldalán könnyedén hódította meg és kegyetlenül pusztította végig (a jóval 
nagyobb lakossággal rendelkezQ, de területileg széttagolt) észak-német területeket. 1709-ben 
pedig még Poltavánál csaptak össze az oroszokkal, jócskán az orosz birodalom belsejében.

A svédek úgy becsülték, hogy az országnak mintegy 20 millió lakosa lehet, amivel a 
legnagyobb európai országok közé tartoznak. Hogy megismerjék a valóságot, 1749-ben 
elkezdték Európa elsQ átfogó és részletes statisztikai felmérését (Tabellverket; a felmérést 
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végzQ hivatalt 1858-ban nevezték át), az ország 2500 parókiájának bevonásával (születé-
sek, házasságok, elhalálozások, foglalkozás, társadalmi státusz, a halál oka, migráció). A 
vizsgálat megdöbbentQ eredménnyel járt. Kiderült, hogy az országban 20 millió helyett 
mindössze 2 millióan élnek. A kormányzat nyomban pánikba esett. Eluralkodott rajtuk az 
aggodalom, mert arra gondoltak, mi fog történni, ha a szomszédos hatalmak, elsQsorban 
az oroszok megtudják a valóságot? Minden bizonnyal háborúval kell szembenézniük (ami 
késQbb be is következett és 1809-ben Finnország elvesztéséhez vezetett). Ezért igyekez-
tek eltitkolni a tényeket.

A felmérésbQl azonban az is kiderült, hogy a rossz egészségügyi viszonyok és a sok 
nélkülözés következtében sokan haltak meg fölöslegesen fiatalon, a termékeny életkor-
ban. Ezért elsQként törekedtek átfogó és rendszeres szociális intézkedések bevezetésére, 
hogy csökkentsék a halálozást és növeljék a népszaporulatot.

A franciák, akik Algériát igyekeztek az ország szerves részeként hozzácsatol-
ni Franciaország területéhez, sikertelenek maradtak, mert a helyi arab lakosság na-
gyobb népszaporulata megakadályozta a terület francia mintájú bekebelezését. Amikor 
Franciaországhoz hasonlóan Algériában is bevezették a modern orvosi ellátást, hirtelen 
lecsökkent a csecsemQhalandóság, megnövekedett a helyi arab lakosság száma, amit a 
már eleve kisebb létszámú francia telepesek alacsonyabb népszaporulata nem tudott el-
lensúlyozni, és ez hosszabb távon (1962-ben, egy brutális polgárháború után) a terület 
elvesztését eredményezte.

Terület
A nagyobb terület elsQsorban azért elQnyösebb, mint a kicsi, mert mintegy felszabadítja 
a népszaporulat növekedésének útjában álló gátakat. A szabad területre be tud áramlani a 
népfölösleg vagy az a népességszám is, amely a kivándorlás miatt hiányzana az eredeti te-
rületrQl (ami idQvel ott is pótlódik), de a helyi források bQvelkedése a kezdeti alacsonyabb 
népesség számára megnyitja az utat a terület benépesítésére és a népszaporulat szabad 
növekedésére. A nagyobb területen ugyanis több természeti erQforrás (mezQgazdasági 
forrás, terület, nyersanyag stb.) található, ami azt eredményezi, hogy a területet bené-
pesítQ népesség egyszer csak (akár több száz év múlva) azon veszi magát észre, hogy 
a nagy területen elterjedve a nagy népek sorába tartozik. (Ilyen pl. az oroszok tipikus 
esete.) Ezen népek kezdetben semmivel sem voltak számosabbak azon népek átlagánál, 
mint amelyek a területi expanzió lehetQségének a hiányában megmaradtak kis vagy 
közepes létszámú népnek.

Ez érvényes az oroszok szibériai és az amerikaiak nyugat felé irányuló területhódításá-á-
ra. Az elQbbi a kozákok, az utóbbi az állattenyésztQk, kereskedQk és az aranyásók elQnyo-. Az elQbbi a kozákok, az utóbbi az állattenyésztQk, kereskedQk és az aranyásók elQnyo-
mulásán alapult. Viszonylag kis népességek hatalmas területeket hódítottak meg, mert a 
helyi népességek is kis létszámúak voltak, katonailag, gazdaságilag és kulturálisan pedig 
alacsonyabb szinten álltak. Kezdetben tehát a terjeszkedést tekintve nem volt egy olyas-
fajta központi stratégia, hogy a hadsereg minden évben megszáll egy bizonyos nagyságú 
területet (kivéve talán az orosz terjeszkedést). Az expanziónak ez a fajtája a kisemberek 
területi elQnyomulásán, a saját boldogulásuk lehetQségeinek a keresésén alapul. (A ter-
jeszkedés másik típusa a katonai hódítás, amelyrQl alább lesz szó.)

Kezdetben ott, ahol rendelkezésre álltak a nyersanyagok (a pattintott kQeszközökhöz 
szükséges kövek, késQbb a fémek), majd a neolitikumban ott, ahol megvoltak a növényter-
mesztés feltételei, valamint a különféle irányú vándorlások során sok ember fordult meg egy 
helyen, fokozatosan kisebb emberi csoportosulások, közlekedési csomópontok, települések 
alakultak ki. Ezek között megindult az árucsere, megjelentek a kereskedQk, akik lerakatokat 
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hoztak létre. Ha távolabb estek egymástól, az embereknek útra kellett kelniük. Egy nap csak 
egy bizonyos távolságot tudtak megtenni, tehát estére le kellett táborozniuk. Ott, ahol több 
ilyen település utazási útvonalain több pihenQhely is találkozott, több ember táborozott le, 
ezért itt is megjelenhettek a szolgáltatások, az étkezés, a szállás stb. iránti igényt kielégítQ 
vállalkozások, és ezek fokozatosan, településekké, városokká, az adott népesség kultúrájá-
nak megtestesítQjévé váltak, amelyek egyben a terület birtokba vételét is jelentették.

Az efféle helyeken újabb és újabb települések jöttek létre, tehát a kultúra egy-egy 
új központja alakult ki a pusztaságban, amelyeket katonai erQvel már szinte lehetetlen 
kimozdítani a helyükrQl. A hadseregek ezeket elpusztíthatják, de mindig újra épülnek, 
egészen addig, amíg a kultúra fenntartásának gazdasági érdeke fennáll. Ezért is lett kí-
sértetváros néhány alaszkai település, amelyek virágoztak egészen addig, amíg volt arany 
vagy más nyersanyag, de rögtön elnéptelenedtek, amint ezek helyét nem volt képes át-
venni valamilyen másféle gazdasági vagy kulturális alap, tevékenység. A gazdaság tehát 
a kultúra szempontjából nagyobb pusztító erQ, mint a hadsereg.

Ezen települések egyben az adott kultúra szélsQ határait is kijelölik. A központi hatalom-
nak tehát lényegében ölébe hullott a terület, amit (a hadsereggel, a helyQrségek létrehozá-
sával) már csak meg kellett védenie. Az expanzió útjában általában valamilyen természeti 
akadály áll (mint pl. Amerikában a Csendes-óceán) vagy valamilyen hasonlóan erQs kultú-
rájú népesség (mint pl. az oroszok szibériai terjeszkedésének déli határán a kínai hadsereg, 
állam és kultúra), ami egyben ki is jelöli az expanzió lehetQségének a határait.

Ezzel ellentétes pl. az angolok indiai hódítása, ahol a területet nem sikerült végérvé-
nyesen megtartani, mert az angolok csak katonailag és gazdaságilag voltak fölényben, a 
népesség számát tekintve kisebbségben maradtak, a kultúrát tekintve pedig azonos szinten 
álltak. Az öt feltételbQl tehát csak kettQ állt fenn, ezért a terület katonailag és kulturálisan 
is elveszett. Ezzel szemben Ausztráliában vagy Kanadában az angolok katonai, gazda-
sági és kulturális fölényben (és talán népességi fölényben) is voltak a helyi lakossággal 
szemben, tehát a három vagy négy feltétel teljesülése lehetQvé tette a területi hódítás 
véglegesítését. A terület az angol állam számára végül itt is elveszett, mert Kanada és 
Ausztrália (valamint korábban az USA) független állam lett, de ezen területeket az angol 
kultúra nem veszítette el, hiszen a területen fennmaradt az angolok európai eredet_ kul-
túrája (nyelve, berendezkedése, jogrendszere, a rokoni kapcsolatok stb.), tehát a terület 
(kulturális) meghódítása sikeres volt.

Egy „gyQztes” népnek tehát nem feltétlenül kell nagy területtel is rendelkeznie, mert az 
öt feltétel közül három-négy (népesség, gazdaság, kultúra, esetleg hadsereg) a nagy terület 
hiányát képes ellensúlyozni. Anglia, mely a középkor óta mindig is a kisebb terület_ euró-
pai országok közé tartozott (a területe Skócia és Wales nélkül mindössze 130 ezer, Walessel 
együtt 150 ezer km2, a mai Svédországnál negyedfélszer kisebb a területe, a középkorról és 
újkorról nem is beszélve), amellett, hogy Európán belül földrajzilag elQnyös helyen találha-nem is beszélve), amellett, hogy Európán belül földrajzilag elQnyös helyen találha-
tó (a külföldi hódításoktól védett szigeten, ami zavartalan kulturális, gazdasági stb. fejlQdést 
tesz lehetQvé, minden irányban megnyitja a közlekedés lehetQségét), hatalmas területeket 
tudott meghódítani (noha ezeket véglegesen nem tudta megtartani), mert rendelkezett há-
rom vagy négy megfelelQ szint_ feltétellel: erQs népességgel, gazdasággal és hadsereggel 
(hajóhaddal), valamint fejlett kultúrával. Angliában van is egy olyan közérzület, amit az 
ottani televíziók adásában is gyakran lehet hallani, hogy „igaz, hogy kis sziget vagyunk, 
de…” (és következnek a gazdasági, kulturális, politika stb. érvek). Anglia területi kicsiny-
ségét az országon kívül szinte senki sem tudatosítja, mert az angolok (gazdasági, katonai, 
kulturális oldalról) mindig is sikeresen mutatták magukat nagyobbnak, mint amilyenek a 
valóságban, és ami a legfontosabb, ezt maguk az angolok is elhiszik.
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Ami Magyarországot illeti, sajnos nem jó a helyzet. Hajlamosak vagyunk magunkról azt 
hirdetni és el is hinni, hogy mi mennyire okosak vagyunk, talán még okosabbak is, mint 
mások. (Ebben semmi különleges nincs, mert ugyanezt hirdetik magukról a franciák, né-
metek, angolok, csehek stb.) Lehetséges, hogy ez bizonyos irányokban még igaz is lehet, 
de ez nem jelenti azt, hogy ügyesebbek is vagyunk másoknál. A dolgok állását pedig az 
ügyesség (a ravaszság, a lehetQségek felismerése és kihasználása), nem az okosság dönti el, 
mivel az okos gondolatokat helyettünk mások is megvalósíthatják, azok, akik ügyesebbek 
nálunk. Marconi például úgy kapta meg az 1909-es fizikai Nobel-díjat, hogy a rádiózással 
kapcsolatban egyetlen jelentQs saját találmánya sem volt, hanem mások eredményeit épí-
tette fel egy rendszerré. A dél-koreaiak, akik még 50 éve is szó szerint nyomorogtak, mára 
már a világ élvonalába tartozó gazdasággal rendelkeznek. A vezetQik tehát nyilvánvalóan 
ügyesebbek (képesek a megfelelQ célra összpontosítani, azaz egy „feszített célt” maguk elé 
t_zni, ahogyan a menedzserek mondják), ha nem is feltétlenül okosabbak.

Magyarország hosszú ideig nagyhatalmi státusban volt, de mindezt 1526-ban egy csa-
pásra elvesztette, mivel nem volt képes (jobban mondva nem akarta) növelni a területét, 
tehát a népességét. Németországban a Drang nach Osten (’vágy a Kelet iránt’), vagyis a 
keleti terjeszkedés elve, melyet a 19. században fogalmaztak meg tételesen és neveztek 
el, már a középkorban is egyfajta állami politika volt (ekkor Ostsiedlung, keleti lete-
lepedés volt a neve). Az egykori NDK területére esQ lausitzi szlávokat (szorb nyelven 
Łužica) fokozatosan meghódították, majd nyelvileg is asszimilálták. Mára már az egykori 
szorboknak csak a töredéke tartotta meg az eredeti nyelvét, noha a területet ugyanaz az 
etnikum lakja (olyannyira, hogy az antropológusoknak régebben megoldhatatlan gon-
dot okozott a bronzkori szláv és a germán embertani anyag elkülönítése egymástól, és 
ehhez legfeljebb a régészeti kultúrák nyújtottak számukra némi támpontot). Keleten az 
oroszok, délkeleten az avarok, majd a magyarok állították meg a német terjeszkedést. A 
német etnikum a déli irányú terjeszkedés lehetQségének meghiúsulása miatt nem tudta 
délen meghódítani az Adriai-tengeri kijáratot sem, azaz a Magyarországgal közvetlenül 
szomszédos Isztriai-félsziget területét, és emiatt válhattak a szlovénok is önálló nemzet-
té (akik egyfajta ütközQ zónát képeztek a németek és a magyarok között), noha Krajna 
területe Ausztria fennhatósága alatt állt. Mindez a keleti német expanzió irányát északra 
tette át, ami egészen a II. világháborúig, Lengyelország megszállásáig és a Szovjetunió 
megtámadásáig kihatott. A csehek csak úgy menekültek meg, hogy elfogadták a császár 
h_béruraságát, de folyamatos német etnikai nyomás alatt álltak. Délkeleten a harcias 
magyarok ellen hozták létre Ausztriát, amely nem egy korábbi h_bértartományból ala-
kult ki, hanem egy (avar) gyep_bQl. Erre utal az is, hogy nincs is „rendes”, önálló neve 
(Österreich = Keleti birodalom).

A Bizánci Császárság (egy igazi birodalomtól megszokott módon), amint a gyengeség 
legkisebb jelét érzékelte, azonnal meghódította a szomszédos területeket. Amikor volt rá 
lehetQsége, rögtön elfoglalta Dél-Itáliát és Bulgáriát. Magyarországtól ideiglenesen elvet-
te a Szerémséget, de ennél többre velünk nem jutott.

Mit tett ezzel szemben Magyarország? A Balkánon és keleten nála gyengébb állami 
berendezkedéssel bíró népek éltek. A középkori magyar politika legnagyobb hibája itt 
abban mutatkozott meg, hogy nem akarta végleg meghódítani a gyengébb szomszédos 
területeket és nem vezette ott be a magyar közigazgatást. Ha a perzsák meghódítottak 
egy területet, oda az uralkodó kinevezett egy satrapát, aki szilárdan kézben tartotta a 
szerzeményt, begy_jtötte az adókat, ellátta a közigazgatás feladatát, bíráskodott és a he-
lyi lakosságból szervezett hadsereget küldött a háborúba. A törökök a meghódított terü-
leteken új vilajeteket hoztak létre, és ezek élére egy beglerbéget helyeztek, aki ellátta a 
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polgári és katonai igazgatást. Neki saját hadereje is volt, amellyel fokozatosan sakkban 
tarthatta, fosztogathatta, nyugtalaníthatta a határ menti területeket. Tehát támadólag, nem 
védekezQleg léphetett fel, amivel meghatározta, hogy kinek az akarata érvényesül és ki-
nek kell alkalmazkodnia a másik politikájához. Angliában a baronet címet I. Jakab király 
1611-ben azért hozta létre, hogy ösztönözze az ulsteri protestáns betelepítést. A baroneti 
címet elnyerQ személynek két évig 30 gyalogos zsoldját kellett fedeznie Írországban, 
2000 márkát kellett fizetnie, vagy két évig hat telepest kellett támogatnia. Ennek fejében 
minden címtulajdonos 18 négyzetmérföld területet kapott a tengerparton vagy kilen-
cet egy hajózható folyó partján (ebbQl 3 négyzetmérföld terült el a folyó mentén és 6 a 
szárazföld belsejében).

Mit tettek ezzel szemben a magyarok? A katonailag megszállt területeken nem ve-
zették be a magyar közigazgatást, nem hozták létre a megyerendszert, nem állítottak a 
tartomány élére közvetlenül a király alá tartozó megyei hivatalnokokat, hanem bánságo-
kat hoztak létre, mint pl. a vidini, szörényi, macsói, temesi stb. bánság. Ezek elsQdleges 
feladata a határok biztosítása volt, ütközQ zóna létrehozása a belsQ területek védelmére, 
s nem a további hódítás kiindulópontja. A magyar politika tehát megosztotta a magyar 
közigazgatási rendszert, amelyben a bánságok nem voltak egyenérték_ek a megyékkel. A 
bánság egyet jelentett azzal, hogy „ez nem Magyarország”, noha katonailag a magyar ko-
rona hatókörébe tartozott. Azok tehát, akik az ütközQ zónán belül vagy mögött éltek, azt 
gondolhatták, hogy itt van a magyar hódítás határa és van (területi) keresni valójuk a ma-(területi) keresni valójuk a ma-
gyarokkal szemben, a minimális esetben úgy, hogy elfogadják a magyar fennhatóságot, 
de gyakorlatilag területi függetlenséget élveznek (a maximális esetben pedig úgy, hogy 
területileg, gazdaságilag, katonailag, kulturálisan teljesen függetlenné válnak). Ahelyett 
tehát, hogy Magyarország a vele szomszédos gyengébb területekbQl évrQl-évre nagyobb 
területet hasított volna ki magának és ott is bevezette volna a magyar közigazgatást, tehát 
kultúrát, miként azt minden folyamatosan terjeszkedQ birodalom tette (az oszmánoktól az 
oroszokon át az amerikaiakig), és ott is megjelent volna a magyar nemesség és nyomában 
a magyar telepesek, lényegében a védekezésre és a hosszú távú hanyatlásra rendezke-
dett be. Ahelyett tehát, hogy mi diktáltuk volna a feltételeket, hQsies szabadságharcokat 
folytattunk. Vagyis ahelyett, hogy a területgyarapítással folyamatosan növeltük volna a 
népességünket, a (védekezQ) háborúkkal folyamatosan csökkentettük.

Magyarország a Bizánci Birodalom felmorzsolódásával az egész Balkánt és a Fekete-
tenger északi partvidékét fokozatosan meg tudta volna hódítani és asszimilálni tudta 
volna (amit helyettünk a törökök tettek meg). Ebben az esetben területileg, népességileg, 
katonailag és gazdaságilag is egyenrangú ellenfele lehetett volna a feltörekvQ Oszmán 
Birodalomnak. Az oszmánok, akik kezdetben csak egy elhanyagolható etnikumot jelen-
tettek, ugyanígy ásták alá fokozatosan Bizánc hatalmát, a mongolok pedig, akik még ma 
is jóval kevesebben vannak hárommilliónál, a környezQ népek fokozatos meghódításával 
és haderejükbe történQ könyörtelen, de céltudatos besorozásával a világ mindmáig legna-
gyobb birodalmát hozták létre, még úgy is, hogy a mongol elem kisebbségben volt a bi-
rodalomban. A mongoloktól a Merovingokon át a törökökig minden egyes hódító nemzet 
úgy gyarapította a területét, hogy fokozatosan meghódította a szomszédos kisebb területe-
ket, besorozta a hadseregébe annak férfi népességét és így az egyre növekvQ hadsereggel 
egyre nagyobb területet, népességet és gazdaságot szerzett magának, a hódítás költségeit 
pedig a meghódított terület kirablásával és kizsákmányolásával fedezte, majd végleg be-
rendezkedett ott is. Anonymus szerint ugyanezt tették a magyarok is az „oroszokkal” és a 
„kunokkal”. Besorozták Qket a hadseregükbe és így láttak neki a honfoglalásnak.

A magyarok soha nem voltak egy valódi hódító, birodalomépítQ nemzet (annak ellenére 
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sem, hogy létezett egy magyar birodalom). A magyar nép inkább befogadó természet_, hi-
ányzik belQle a hódításhoz szükséges – esetenként a kegyetlenséggel is párosuló – uralkodási 
vágy, ami például a szerbekben megvan, de náluk korlátozottak voltak a hódítás elQfeltételei.

A kegyetlenség minden birodalomépítQ nemzetnél megfigyelhetQ. Ismert, hogy mit tet-
tek a spanyolok az inka birodalom meghódításakor. Az oroszoknál az egyik legnépszer_bb 
keresztnév a Vlagyimir, aminek az egyik lehetséges jelentése ’a világ uralkodója’. Ez a név 
I. Vlagyimir (956 k.–1015), kijevi nagyfejedelemtQl ered, akinek az apja láthatólag már akkor 
is nagy ambíciókkal rendelkezett (anyja rabnQ volt), amikor a kijevi fejedelemség, a késQbbi 
Oroszország, még legfeljebb csak egy térségi szint_ ország volt, és a poltavai csatáig nem 
is számították Európához. GalileitQl azonban tudjuk (1632), hogy: „Aki magasabb célra tör, 
magasabb rangot nyer.” Az oroszok a Kaukázus és a közép-ázsiai területek meghódításakor 
sem bántak keszty_s kézzel az ottani lakossággal. Amikor Vámbéry könyvébQl (1865), aki a 
britek titkos ügynöke is volt, megismerték a buharai közállapotokat és a hadsereg nagyságát, 
rögtön felismerték a gyengeség jelét, azaz a lehetQséget, és azonnal el is foglalták a területet 
(1868), már csak azért is, hogy ebben a briteket megelQzzék. (Ugyanígy és ugyanezen okból 
foglalták el 2014-ben a Krímet.) Az angolok hódításai Írországtól Amerikán át Ausztráliáig 
és Dél-Afrikáig mindenhol az Qslakosság által elszenvedett genocídiummal társultak; ezt a 
gyakorlatot a tengeren túli területek telepesei ugyancsak folytatták.

A bizánci birodalom felbomlása után Magyarország számára minden feltétel adott volt 
a déli és a keleti terjeszkedéshez (a keletihez már korábban is), de ezt a lehetQséget elpa-
zaroltuk (talán amiatt, hogy nálunk a kényelmi szempontok már erQsebben érvényesültek, 
mint a nálunk gyengébb és fejletlenebb népeknél, amire al-Garnáti is utalt). Pedig 
másképpen is alakulhatott volna. Prágai Kozma 1110-es krónikájában azt írta: „A 
magyar király hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s a föld bármely 
királyával képes szembeszállni.” Bernardus Ayglier (1216–1282), Monte Cassino-i apát 
(1263–1282) írta 1269-ben: „A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, 
északon, keleten mozdulni senki nem mer.” De lehetne itt idézni az arab és más törté-
netírókat is, mint Abu Hámid al-Garnáti (1080–1169), granadai utazót, aki 1150–53 közt 
Magyarországon élt. Szerinte a magyarok bátrak, megszámlálhatatlanul sokan vannak, 78 
városuk [vármegyéjük], számtalan erQdjük, majorságuk, falvaik, erdQik, hegyeik vannak. 
A hegyek sok ezüstöt és aranyat rejtenek, és Magyarország az egyike azon országoknak, 
ahol legkönnyebb az élet. A magyar (basgird) király gyakran pusztítja a bizánci területe-
ket, megszámlálhatatlanul sok katonája van, valamennyi nép fél a támadásától, mert sok a 
katonája és nagy a vitézsége. Amikor al-Garnáti visszatért a szlávok (oroszok) országába, 
a „királyuk” nagy tisztelettel fogadta, mert nagy becsben tartotta a basgird király általa 
küldött levelét, félve tQle. Magyarország erejét mutatja az is, hogy Bécs a magyarországi 
kereskedelem nyugati irányú bonyolítása révén vált nagyvárossá, a polgárai ebbQl gazda-
godtak meg és ezért lett császári székhely. Északon Krakkó ugyancsak a magyarországi 
kereskedelmi út mentén feküdt, ezért vált Lengyelország fQvárosává, királyi székhellyé. 
Ekkoriban tehát az osztrákok és a lengyelek (és a többi szomszédos nép) alkalmazkodtak 
a magyarokhoz, a Magyarország felQl érkezQ lehetQségekhez és nem fordítva. Bernhard 
von Breidenbach (1440 k.–1497) egyik m_vébQl ismert egy olyan metszet is, amely azt a 
jelenetet ábrázolja, amikor a trónon ülQ II. Orbán pápa 1095-ben kihirdeti az elsQ keresz-ázolja, amikor a trónon ülQ II. Orbán pápa 1095-ben kihirdeti az elsQ keresz-Orbán pápa 1095-ben kihirdeti az elsQ keresz-
tes hadjáratot.1 A pápai trón fölött elhelyezett címertQl jobbra a német birodalmi címer 
látható, tQle balra a francia, majd a német mellett a kasztíliai, a francia mellett a magyar, 
a kasztíliai mellett az angol, a magyar mellett pedig a skót. Magyarországot tehát ebben 
a rangsorban a 3-4. helyre tették egész Európában. (Lengyelország címere a skót mellett 
látható, tehát a 9. helyen állt.)
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Rendelkeztünk tehát a nagyhatalmi státusszal, tQlünk délre és keletre gyengébb orszá-
gok terültek el, ezen égtájakon nem volt egyetlen olyan szomszédos ország sem, amely 
velünk azonos erQt képviselt vagy erQsebb lett volna. A megfelelQ területtel, hadsereggel, 
gazdasággal, népességgel is rendelkeztünk. Mivel azonban nem léptünk be hódítóként 
ezekre a területekre, a lehetQséget más hatalmak, a törökök, keleten pedig késQbb az oro-
szok ragadták meg. Korábban pedig a litvánok ideiglenesen egészen a Fekete-tengerig 
terjeszkedtek. Mivel Magyarország elmulasztotta a növekedés lehetQségét, szükségszer_ 
volt, hogy a nála jobban növekvQ hatalmak áldozatává váljon.

Ennek a kényelmeskedésnek köszönheti sok környezQ ország azt is, hogy egyáltalán 
eljuthatott az államiság szintjére. Havasalföldön az oláh pásztornépességet az egykori kun 
törzsek hátramaradt katonai elemei hajtották az uralmuk alá (akik valószín_leg mégcsak 
nem is a vezéri réteghez tartoztak) és szervezték meg területileg, akik aztán nyelvileg 
asszimilálódtak a többségi alattvaló népességhez. A magyarok tehát megengedték, hogy 
az oláhok az orruk elQtt önálló nemzetté szervezQdjenek, hogy letelepedjenek Erdélyben, 
majd a kenézeik vezetésével innen kiindulva szállják meg Moldva területét és hozzanak 
létre egy második oláh államot. Ha lettek volna valóban nagy formátumú királyaink, 
a feladatuknak azt tartották volna, hogy a teljes Balkánt és a Kárpátoktól keletre esQ 
területeket (az egykori kun szállásvidéket) az uralmuk alá hajtsák, és ott is bevezessék a 
magyar közigazgatást. Magyarország ennek hiányában bár nagy népessége volt, de nem 
válhatott valóban nagy országgá, birodalommá, és nem maradhatott meg nagy népnek 
sem, aminek eredménye Mohács majd Trianon lett.

SQt még Magyarország a saját területén belül sem volt képes a birodalomépítésre. A 
szlovákok itt váltak önálló nemzetté, a szerbek a 19. században Pest-Budáról irányították 
a saját nemzeti megújhodásukat, a ruszinok itt léptek a nemzetté válás útjára. A horvátok, 
Magyarország kárára terjeszkedtek az országon belül. Szlavónia területe (KQrös, VerQce, 
Pozsega, Valkó, Szerém, Zágráb vármegyék) a középkorban még magyar többség_ terület 
volt és Magyarországhoz tartozott. Néhány század múlva viszont már horvát többség_vé 
lett és Magyarországon belül Horvátországhoz került, követeit a horvát saborba küldte 
(mely ugyancsak lopakodó módon, jogi felhatalmazás nélkül alakult ki a 16. században, 
egyes horvát vármegyék esetenkénti részgy_léseibQl, s az így létrejött ideiglenes gyakorlat 
utólag vált állandó jelleg_vé). Ez részben egy természetes folyamat (talán a gyengébb ma-
gyar népszaporulat) eredménye lehetett, mert a magyarok sohasem hajtottak végre olyan 
közigazgatásilag vezérelt durva asszimilációt, mint pl. a franciák Normandiában vagy a 
dél-francia területeken. A valódi ok azonban az lehet, hogy a létrehozott szlavón bánságot (a 
Dráva és a Száva közét, ahol a jól m_ködQ megyerendszert a bánság javára degradálhatták) 
a magyar királyok egyfajta ütközQ zónának szánták Bosznia felé (akárcsak a többi bánságot 
a határ menti területeken) és az „ütközQ népesség” szerepét átruházták a horvátokra, tehát 
a magyarok megengedték, hogy a saját etnikumuk a többségbe kerülQ helyi etnikumokba 
asszimilálódjon. Szlavóniát tehát egyfajta katonai területté alakították, csakúgy a többi bán-
ságot (eredetileg maga a bánság is a katonai közigazgatást jelenthette a megyerendszerrel 
szemben; erre utal az is, hogy a sz_kebb értlemben vett Horvátországban kezdetben nem 
fejlQdött ki a megyerendszer, mint Szlavóniában, hanem egyes mágnáscsaládok uralma alatt 
állt), melyeket a déli határ mentén, a bizánci birodalommal határos területen állítottak fel. 
(Ezen bánságokat azonban sajnos akkor sem számolták fel, amikor azok már elvesztették az 
eredeti szerepüket, vagyis akkor, amikor a Bizánci Birodalom megbukott.)

A magyarok mindig, talán túlságosan is toleránsak voltak az idegen nemzetek közössége-
ivel szemben (autonóm területekkel rendelkeztek a kunok, jászok, szepesi és erdélyi szászok 
stb.), ami még ma sincs másként, hiszen már olyan nemzetiségek is vannak vagy lehetnek 



SZEGEDI LÁSZLÓ: SZAPORODÁSI VERSENY (I. RÉSZ) 31

Magyarországon, amilyenek korábban nem voltak (lengyel, görög, sQt talán még finn és orosz 
is). A szerbek (nyílt vagy burkolt területszerzési célzattal) már a középkortól következetesen 
– akár erQszakkal, tömeges mészárlással – szorították ki a szállásterületükrQl a magyar lakos-
ságot, amit a sokkal erQsebb magyar hadsereg szinte soha sem torolt meg, tehát ugyanez az 
etnikai alapú, tudatos területszerzési stratégia zavartalanul folytatódhatott tovább.

Nem véletlenül írta tehát Dante az Isteni színjátékban (1307–1321), „Ó boldog 
Magyarország! csak ne hagyná magát becsapni már!” (Paradicsom, XIX. ének). Képesek 
vagyunk a világ élvonalába tartozó teljesítményekre, de aztán ennek eredményei kifoly-
nak a kezünk közül, nem vagyunk képesek azokat tartóssá tenni. 1989-ben elsQk voltunk 
a rendszerváltásban és ennek nyomán a gazdaságban, de aztán sorra leelQztek minket az 
utánunk induló országok. Lengyelország, amely a középkorban Magyarországhoz képest 
a második vonalba tartozó állam volt, 1989 után ügyes és agresszív politizálással, meg az-
zal, hogy az Európai Unióba való belépéskor néhányszor az asztalra csapott és kihasználta 
a népességi fölényét, Kelet-Közép-Európa vezetQ államává dolgozta fel magát, tehát azt a 
szerepet tölti be ebben a térségben, mint a Mohács elQtti Magyarország.

Büszkének kellene lennünk történelmünk minden egyes mozzanatára, Muhira, Mohácsra 
és Trianonra is. LehetQséget, nem veszteséget kellene benne látnunk. A mi személyes szem-
szögünkbQl kell nézni a történelmet, és ez kell, hogy erQt adjon nekünk, mert a magyar 
történelem összes gyQzelme és veresége együtt jelenti azt, hogy Mi magunk vagyunk a 
történelem (ha úgy tetszik, a szaporodási verseny) gyQztesei. Az, hogy mi vagyunk itt a je-
lenben, azt is jelenti, hogy nekünk van lehetQségünk a jövQ létrehozására. Egy népnek tehát 
nemcsak a múltjához, hanem a jövQjéhez is méltóvá kell válnia. Nekünk is cselekednünk 
kell a jelenben, mert ha nem a megfelelQ dolgokat tesszük meg, nem is válhatunk méltóvá 
a jövQhöz és a meg nem született magyarokhoz, azokhoz, akik helyett mi születtünk meg.

Végül tehát leszögezhetjük, hogy a terület egy nemzet számára elsQsorban a független 
politika folytatásának a lehetQsége miatt fontos, és ebbQl a szempontból csak másodlagos 
annak nagysága. Ezért magyar viszonylatban ma újra aktuálissá vált Bocskai István, erdé-
lyi fejedelem politikai végrendelete (1606), aki szerint mindaddig, amíg a magyar koronát 
egy erQsebb nemzet uralkodója bírja, szükséges a független erdélyi államot is fenntartani, 
hogy a nemesség korlátozni tudja a központi hatalmat és fennmaradhassanak a magyar 
állam nemzeti jellegzetességei.

A mai viszonyokra alkalmazva ez úgy fogalmazható meg, hogy addig, amíg az irányí-
tás Brüsszelben van, szükséges egy másik független magyar állam fenntartása is, amely 
nem tagja az Európai Uniónak, sem másféle nemzetközi szövetségeknek. Az erQs nemzet 
fenti öt pontja közül a terület szempontjából tehát ma történelemelméletileg arra lenne 
szükség, hogy létrehozzunk egy második magyar államot is Magyarország területén belül. 
Ez a felállás nem nevezhetQ szokatlannak a többi ország tekintetében sem. Ma is létezik 
két-két független albán, román, szerb, német (3 vagy 4, a múltban több mint 300), francia, 
olasz, holland, spanyol, görög, török, orosz, koreai, kínai nyelv_ állam.

A két Magyarország léte nem volt szokatlan a magyar történelemben sem, sQt ez tette 
lehetQvé, hogy Magyarország máig fenntarthassa a saját kulturális jellegét. A két magyar 
állam létezése több elQnyt is jelentene, amellett, hogy szinte semmilyen hátrányt sem 
okozna. Azon kívül, hogy két magyar csapat vehetne részt az olimpián, ez a második, 
kisebb magyar állam meg tudna valósítani egy egész Magyarországra kiterjedQ függet-
len gazdasági, szociális, kulturális, külügyi, pénzügyi, erkölcsi stb. politikát is, amelybe 
Brüsszelnek kívülrQl nem volna joga és lehetQsége beleszólni, a nagyobb magyar állam 
pedig ki tudná használni a nemzetközi kapcsolatokból származó elQnyöket (miközben a 
kisebb magyar állam a hátrányait küszöbölné ki). Továbbá egy esetleges háború idejére 
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is a végsQ tartalékot képezhetné a nemzet számára. Ezen kisebb magyar államnak nem 
köztársaság, hanem monarchia volna az államformája és a mai Magyarország lakosai is 
az állampolgárai lennének, az intézkedései ezért a mai Magyarország lakosaira is kiterjed-
nének. A területe a Csepel-szigetre és/vagy a Szentendrei-szigetre terjedhetne ki, amelyek 
a középkorban a magyar királyok birtokát képezték. A neve ennek megfelelQen Királyi 
Magyarország lehetne. A monarchikus államformának alább (a következQ részekben) a 
kulturális és a népességi vetületek szempontjából (a nemesi címek adományozásának le-
hetQsége miatt) lesz külön jelentQsége.

Hadsereg
Ide nemcsak a katonai haderQt kell sorolni, amely a külsQ ellenséggel szemben védelmezi 
a területet és a népességet (az államot), hanem a rendfenntartó erQket (rendQrség, csendQr-
ség) is, amelyek a belsQ rendet biztosítják és a törvényesség felbomlását akadályozzák meg, 
valamint a hírszerzQ szervezeteket is, amelyek a külsQ és belsQ ellenség rejtett támadásait 
küszöbölik ki, illetve az állam számára hasznos (katonai, gazdasági) információkat 
gy_jtenek. (A különféle biztonsági, QrzQ-védQ szervezetek is ide sorolhatók.)

Konfuciusz szerint a politika alappillérei a gazdaság, a hadsereg és a nép bizalma. Ezek 
közül szerinte a legfontosabb az utolsó, majd az elsQ, és a legkevésbé fontos a hadsereg. 
Ez bizonyára igaz is, bár egy erQs állam a maga érdekében egyaránt fegyverként használ-
ja a területet, a gazdaságot, a kultúrát és a népességet is, és így végsQ soron mindezek a 
hadseregben nyernek valódi értelmet.

Maga a hadsereg azonban talán valóban a leggyengébb szükséges feltétel a fenti öt közül. 
Ennek legjobb példája a csehek esete, akik az 1620-as fehér-hegyi csata után a konfliktu-
saikat mindig igyekeztek „csehesen”, a hadsereg bevonása nélkül megoldani, vagy inkább 
megúszni, túlélni. A középkor vége óta egyetlen nagy háborút sem nyertek, mégis Qk (és 
nem a franciák, az angolok, vagy az amerikaiak, az oroszok) lettek az I. és a II. világháború 
valódi és egyetlen gyQztesei (a lengyelek mellett), hiszen csak Qk tudtak tartós eredménye-
ket biztosítani a maguk számára: a cseh állam létét. Az I. világháborút más nemzetek (szlo-
vákok, románok, szerbek) is nagy területi nyereséggel zárták, de a legtöbbet mégis a csehek 
nyerték, mégpedig a cseh nemzet fennmaradását. (Az I. világháború elQtt nem létezett a 
független lengyel állam, de ez ekkor nem veszélyeztette a lengyel nemzet etnikai és kultu-
rális létét.) A nagyhatalmak háborús céljai ugyanis idQvel mind kárba vesztek: felbomlottak 
a gyarmatbirodalmak, semmivé lett a német Weltpolitik, a Hidegháború után megsz_nt a 
kelet-európai szovjet befolyás, felbomlott a Szovjetunió stb.

A cseh hadsereg a II. világháború elQtt kit_nQen fel volt szerelve, és a Szudétákban 
hatalmas erQdrendszert épített ki, ennek ellenére ezeket egyetlen puskalövés nélkül adták 
fel, majd késQbb katonailag is kapituláltak a németek elQtt. Jól tudták, hogy technikailag 
nagyjából azonos szinten állnak ugyan a német hadsereggel, de erQs létszámhátrányban 
vannak velük szemben, ami biztossá teszi a vereségüket, de nem is volt meg bennük az 
a hQsiesség sem, ami a lengyeleket arra indította, hogy jobb híján a lovassággal is szem-
beszálljanak a német tankokkal. (Amikor az I. világháború után a csehek megszállták 
Balassagyarmatot, a vasutasok verték ki Qket onnan.) A csehek inkább a náluknál na-
gyobb hatalmakra bízták, hogy helyettük vívják ki az Q szabadságukat. Az I. világháború-
ban a nyugaton folytatott rendkívül hatékony cseh propaganda (Masaryk, Beneš) hatására 
így jött létre a független cseh állam, mely kiterjedt az összes történeti cseh területre (maxi-
malizálták a területi nyereségüket, bár van bennük némi hiányérzet Szilézia „elvesztése” 
miatt), sQt annál még többet is elértek, mert Szlovákia (és Kárpátalja), az egykori magyar 
terület Csehszlovákiában lényegében a csehek gyámsága alá tartozott. Az I. világháború 
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tehát a történeti cseh területen (hatalmas német néptömeget magában foglalva) létrehozta 
a cseh államhatárokat, amelyek gátat vetettek a német etnikum további akadálytalan be-
áramlásának a cseh etnikum területére: északról Szilézia, nyugatról Németország, délrQl 
Ausztria felQl. A határ menti területeken, a Szudétákban tehát három oldalról is német 
többség_ területek szorították vissza a cseh etnikumot 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. világháború újból a csehek totális (azaz végleges) gyQzelmét eredményezte. 
Ekkor ragadták meg azt a lehetQséget, hogy etnikailag is egységes cseh nemzetállamot 
hozzanak létre (az etnikailag idegen Kárpátalja elvesztésével, de a cseh államterület teljes 
megtartásával, ami még a lengyeleknek sem sikerült). A Szudétákban élQ hárommilliós 
német lakosságot (és részben a felvidéki magyarokat) ekkor _zték el a szülQföldjérQl 
mindenféle kárpótlás és erkölcsi jóvátétel nélkül, súlyos atrocitásoktól és visszaélésektQl 
kísérve. Az el_zött népesség létszáma nagyjából megegyezett a korabeli Dánia lakossá-
gával. Az I. világháború után a csehek a történeti cseh területeken belül lényegében még 
a központi részekre szorultak vissza. Ezen felállást szüntették meg a Beneš-dekrétumok, 
így nyert a cseh etnikum területet a német kárára, de nem a saját hadseregével, hanem egy 
idegen (a szovjet) hadsereggel a háttérben és a saját közigazgatása által.

Ez a passzív magatartás azonban meglehetQsen kockázatos stratégia. A csehek esetében 
is csak a szerencsén múlott, hogy végül mindkétszer a gyQztes oldalra kerültek. A néme-
tek gyQzelme esetén ez a stratégia könnyen vezethetett volna a cseh etnikum teljes beol-
vadásához. Ha nem lett volna az I. (és a II.) világháború (mely létrehozta a cseh állam-
területet és Németország vereségét eredményezte), a cseh nemzet ma már aligha létezne.

A hadseregre elsQsorban a terület végleges megszerzéséhez és megvédéséhez van szük-
ség, de területet hadsereg nélkül is lehet szerezni (bár ez egy nagyon is kockázatos straté-élkül is lehet szerezni (bár ez egy nagyon is kockázatos straté- egy nagyon is kockázatos straté-
gia, mert a nagyhatalmi helyzet szerencsés alakulásától is függ). Az albánok pl. Koszovót 
pusztán a népszaporulat által szerezték meg, majd idegen hadseregek biztosították ennek 
önálló állammá szervezQdését. A románok, akik korábban a kunok pásztorai voltak (és a mai 
észak-görögországi vlach területekrQl vándoroltak a Duna mellé), Havasalföld felQl elQbb 
Erdély félreesQ, lakatlan hegyvidéki részein telepedtek meg, ahol – mint azt fentebb láttuk 
– a szabad terület rendelkezésükre álló adottsága hullott az ölükbe, hogy ezt a népszapo-
rulat kitölthesse, majd innen kiindulva telepítették be a késQbbi Moldvát és happolták el a 
területet a magyarok orra elQl. Itt aztán, a népszaporulat növekedésének útjába szintén nem 
állt semmi olyan akadály (tényleges magyar közigazgatási jelenlét), hogy az új népesség ki-
tölthesse a rendelkezésre álló szabad területet. Ezzel kinyílt az oláh etnikum által létrehozott 
harapófogó másik (keleti) foga, mely több mint 600 év múlva, minden korábbi, komolyan 
vehetQ eséllyel szemben képes volt elharapni magának Erdély területét. Az oláhok tehát 
pusztán az életformájuknak, végsQ soron a juhaiknak köszönhetik a területi nyereségüket.

A tatárok ellen létrehozott Moldvai Bánság betelepítésével Nagy Lajos király 1356-ban 
Dragost, egy egyszer_ máramarosi oláh kenézt, a Drágffy család Qsét bízta meg, aki leg-oláh kenézt, a Drágffy család Qsét bízta meg, aki leg-
feljebb néhány ezer emberrel képes volt arra, hogy egy mintegy 80 ezer négyzetkilomé-
teres területet biztosítson az oláh etnikum részére, ami nagyjából Csehország területének 
felel meg. Egy közönséges kenézbQl tehát vajda, egy ország uralkodója lett. Pt egy másik 
egyszer_ máramarosi kenéz, Bogdán _zte el, aki 1359-ben függetlenítette magát a ma-
gyar királytól, Q pedig nem tett sokat annak érdekében, hogy ez ne maradjon végleges. A 
magyar király célja azonban eleve nem a hódítás volt, hanem egy ütközQzóna kialakítása, 
és ezt az oláhok is jól tudták, vagyis a moldvai fejedelmek tisztában voltak azzal, hogy 
a hatalmukat bizonyos korlátokon belül nem fenyegeti komoly veszély, és ennek fejében 
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vállalták, hogy Qk maguk váltják valóra a magyar király szándékát: egy ütközQzónát 
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 hódítani, vállalnia kellett volna azt a 
kényelmetlenséget is, hogy állandó konfliktusban lesz a szomszédos tatárokkal. (Akiket 
persze szintén meg lehetett volna hódítani.) A késQbbiek fényében azonban ez a passzív 
stratégia nagyon rövidlátónak bizonyult. Általánosan is elmondható tehát, hogy a nehéz-
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, tehát ezen területek függésben álltak Magyarországgal és 
látszólag magyar területek voltak), de az idQleges megszállás nem eredményezte a helyi 
kultúra lecserélését a magyarra (talán a vélt magyar fennhatóság miatt). Ezzel szemben 
akkor, ha pl. a francia hadsereg megszállta és meghódította a határ menti területeket, oda 
a francia kultúra (nyelv) is megérkezett. A franciák elsQsorban kelet felé terjeszkedtek si-
kerrel, a Német-római Birodalom kárára, ahol a francia–német határ a középkortól 1914-
re átlagosan mintegy 180 kilométerrel tolódott keletebbre.

A kun birodalom sztyeppei összeomlását egyébként elQször átmenetileg a litvánok, 
majd az oroszok használták ki a legjobban, akik hamar benyomultak a kunok (majd a tatá-
rok) helyére, és így megnyitották az utat a birodalomépítés elQtt. Mivel a kunok nomádok 
voltak, nem hoztak létre állandó kulturális gócokat, azaz városokat és településeket, ami 
a terület elfoglalását és bekebelezését jóval könnyebbé tette. Magyarország tehát elmu-
lasztott egy olyan pillanatot, amikor megnyílt a keleti terjeszkedés lehetQsége, egészen az 
ázsiai sztyeppe határáig.

A hadsereg nélküli, fent ismertetett, elsQ típusú területhódításhoz szükség van az abban 
(tudatlanul) részt vevQ alsó népréteg egyfajta igénytelenségére, a kultúra (a kényelem) 
hiányának átmeneti nélkülözésére is, önfeláldozásra (ha a kultúra hiányát a részükrQl 
önfeláldozásnak lehet nevezni), aminek szerepét a románok esetében a pásztornépesség, 
az amerikaiaknál a durva modorú cowboyok, vagyis e m_helytanulmány utolsó részé-é-
ben részletezendQ alacsony kényelmi szint_ néprétegek tagjai játszottak el. (Úgy t_nik, 
hogy efféle magyar etnikum ekkoriban nem létezett. Magyarországon már al-Garnáti óta 
a „legkönnyebb” volt az élet, a határain túl csak nehézség várt az emberre.) Ezek aztán 
létrehozzák a kultúra elsQ kezdetleges helyi gócait, a kezdetleges városokat, amelyeket 
ezt követQen a területtel együtt már csak egy idegen hadsereg tudta volna meghódítani, 
vagyis egy már eleve létezQ kultúrájú területen új kultúrát csak hadsereggel (vagy nép-
szaporulattal) lehet bevezetni.

Ezért is volt sikertelen pl. a hollandok brazíliai hódítási kísérlete, vagyis az, hogy ki-
túrják a portugálokat Brazíliából, mert erQvel a partvidék egyes területeit ideiglenesen 
meg tudták ugyan szállni, de a partvidék és a belsQ területek városai már eléggé erQsen 
képviselték a portugál hátter_ gazdaságot és kultúrát ahhoz, hogy azt a holland kultúra 
nagyobb erQfeszítés nélkül is kiküszöbölhesse. (1555-ben a franciák is kísérletet tettek 
Brazília gyarmatosítására. Rio de Janiero és Cabo Frio között 1567-ig létezett egy francia 
gyarmat France Antarctique néven, de 1558-ban vereséget szenvedtek a portugáloktól.) 
A Holland Kelet-Indiai Társaság 1614-ben jelent meg a Rio de Janeiro és São Vicente 
közti partvidéken. 1621-ben kereskedelmi monopóliumot szerzett az Amerika és Afrika 
egyes területei közti kereskedelemre. 1624-ben a holland flotta elfoglalta Salvadort, de 
a következQ évben a spanyol–portugál flottától vereséget szenvedett, és a szárazföldön 
a hollandok gerillaháborúval néztek szembe. Közben a felek között folytatódott egymás 
gazdasági hátterének, a cukornádültetvényeknek és a cukorfinomítóknak a felégetése is. 
1630-ban a holland flotta elfoglata Recife és Olinda, 1635-ben Arraial do Bom Jesus, 
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valamint Paraibe városát és a Nazaré erQdöt, 1637-ben pedig Pernambucot. Közben 
a portugáloknak 1668-ig a saját függetlenségükért is harcolniuk kellett a spanyolokkal 
szemben. Mindig volt azonban egy következQ város, amelyet a hollandoknak el kellett 
volna foglalniuk.

Brazíliában azonban még azok is inkább a portugálokhoz húztak, akiknek spanyol ro-
konaik voltak. Pedro Teixiera 1639-ben megszállta a Napo folyó völgyét (a mai Ecuador 
területén), ami nyugaton biztosította a portugál határokat a spanyolokkal szemben és 
a portugál igényt teljes Amazónia teljes területére. (Cserébe a spanyolok elérték, hogy 
a portugálok nem fognak a Csendes-óceánig terjeszkedni, nem vágják ketté a spanyol 
hódítás területét, és nem veszélyeztetik az Andokban folyó aranykitermelést.) Salvador 
Correia de Sa e Benevides kormányzó, aki óriási földterületek birtokosa volt, 1648-ban 
a hollandoktól visszaszerezte Angolát, amivel lehetQvé vált a rabszolga-kereskedelem 
újraindítása Brazília felé, és a nagybirtokosok munkaerQ iránti igényének kielégítése. Az 
1640-es t_zvészek, az 1641–42-es árvizek és járványok, valamint az 1644-es aszály 1645-
re azt eredményezte, hogy a cukor ára nem fedezte az elQállítás költségeit. Az 1643-as 
évben Cearában az indiánok megtámadták a hollandokat. 1648-ban a holland Egyesült 
Rendek 5 ezer fQs zsoldos hadsereget küldtek, de ez vereséget szenvedett egy 2200 fQs 
portugál hadseregtQl, majd 1649-ben újra legyQzték Qket. A portugál Brazil Társaság 16 
hajóból álló új flottát szervezett, mely 1652-ben Recife mellett legyQzte a hollandok nyolc 
hajóból álló hajóhadát, IV. János portugál király pedig egy 77 hajóból álló flottát küldött, 
amely arra kényszerítette a hollandokat, hogy 1654-ben feladják Recifet. Végül csak észa-
kon sikerült megvetniük a lábukat, a mai Szurinam területén (ahol 1624-ben hozták létre 
az elsQ telepüket), az angolokkal és a franciákkal együtt.

A terület birtoklásáért tehát nemcsak katonai küzdelem folyt, hanem gazdasági is, és 
kulturális is. A helyesebb stratégia holland szempontból az lett volna, ha saját városokat 
alapítanak, saját gazdasággal (miként azt Szurinamban is tették), és akkor hosszú távon a 
terület sorsát a létszámfölény döntötte volna el. Ugyanezt tették (saját településeket hoztak 
létre saját gazdasággal) az idegen területen a bevándorló oláhok, és ezt teszik ma a nyugat-
európai városokban a külön városnegyedeket létrehozó bevándorlók is, ahol 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 második típusú területszerzési stratégiát akarja alkalmazni), elsQ lépésben a 
statisztikai adatokat kell megvizsgálnia. Milyen katonai, területi, gazdasági és népességi 
arányokkal rendelkezik a szövetségeseivel együtt az ellenfele és szövetségesei hasonló 
erQforrásaihoz viszonyítva. A háborút általában az a fél szokta megnyerni, amelyik a 
szövetségeseivel együtt katonai, gazdasági és népességi, esetleg területi fölényben van. 
A II. világháborúban a németek nyugat-európai katonai hadjárata mindaddig sikeres 
volt, ameddig maguknál gazdaságilag, katonailag, területileg gyengébb államokat kel-
lett egyenként legyQzniük (Franciaország, Lengyelország, Csehszlovákia, Dánia stb.). 
Amikor azonban Anglia meghódítása elQtt megtámadták a Szovjetuniót is, az erQegyen-
súly felbomlott. Ez a lépés még a gy_lölt szovjet rezsimet is a szövetségesek táborába 
taszította (a németek túlzott területi nyereségétQl való félelem miatt), szemben a korábbi 
német–szovjet szövetséggel, ami kétfrontos háborút eredményezett, a területi, gazdasági, 
katonai fölény pedig elveszett.

Hitler célja persze a birodalomépítés volt (a terület, a gazdasági és mezQgazdasági 
erQforrások megszerzése; úgy tervezte, hogy majd betelepíti a német parasztokat az orosz 
és ukrán síkságra, akik innen fogják ellátni Németországot élelmiszerrel, Szibériát meg 
odaadja a japánoknak) és ebbQl a szempontból érthetQ a Szovjetunió megtámadása, de 
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rosszul mérte fel az erQviszonyokat. Ha a kisebb ellenállás felé megy el, és szovjet szö-
vetségben legyQzi az angolokat, ugyanezen erQforrásokhoz (az évszázadok alatt felépített 
angol, francia és holland gyarmatbirodalmakhoz) sokkal könnyebben hozzá tudott volna 
jutni, ami talán egyenrangú féllé tehette volna egy Amerika- és szovjetellenes háborúban 
is, ahol a németek területi (és gazdasági, népességi, katonai) hátránya nyomasztó volt.

Manapság a hadsereg (a hírszerzés) feladata már nemcsak az, hogy más államokkal 
szemben védelmezze az államot, hanem a külföldi ellenséges vállalatokkal szemben is 
meg kell ezt tennie. Az ipari forradalom (a tömegtársadalom) óta olyan hatalmas vállala-
tok is kialakultak, melyek bevétele egy-egy kisebb állam nemzeti jövedelmével vetekszik. 
Ilyen volt pl. a bostoni székhely_ United Fruit Company, amely 1872-ben Costa Ricában 
nagy banánültetvényeket szerzett. 1884-ben kifizette az ország minden adósságát, s ennek 
fejében 325 000 hold földet kapott, valamint 99 évre szóló szabad vasúthasználatot és 20 
évi adómentességet. 1899-ben egy dél-amerikai érdekeltségekkel rendelkezQ hajózási, 
vasútépítési és banántermelQ cégek konzorciumává alakult, mely magához kaparintotta 
Dél-Amerika egész banántermelését és -kereskedelmét. A béreket alacsony szintet tartotta 
és diktálni tudta a világpiaci árakat is. Az 1950-es évek elején Jacobo Arbenz Guzmán, 
Guatemala elnöke a cég helyi érdekeltségeit államosította, aminek következénye az USA 
által irányított 1954-es államcsíny lett. (1969-tQl a cég a New York-i székhely_ United 
Brands Company élemiszeripari konszern részévé vált.) Ezért is nevezik a közép-ameri-
kai országokat és az olyan államokat, melyek gazdaságát túlnyomórészt egyetlen termék 
elQállítása jellemzi banánköztársaságnak, azaz gazdaságilag és katonailag erQtlen, sérü-
lékeny, kiszolgáltatott államnak. (Egyébként az 1954-es guatemalai puccs a CIA egyik 
legmesteribb dezinformációs hadjárata volt. A maroknyi szakadár hadseregét a külföldrQl 
sugárzó rádiós propaganda óriásiként írta le, nem létezQ harctéri elQnyomulásokról szá-ó rádiós propaganda óriásiként írta le, nem létezQ harctéri elQnyomulásokról szá- írta le, nem létezQ harctéri elQnyomulásokról szá-
molt be, és azt a látszatot keltette, hogy hatalmas offenzíva várható, amitQl megrettenve 
az elnök önként lemondott és harc nélkül adta át a hatalmat.)

Az efféle nagy hatalmú vállalatok nem rendelkeznek ugyan területtel és saját gazdasági 
rendszerrel, sem hadsereggel (bár saját hírszerzQi egységeik létezhetnek), tehát látszólag 

II. Orbán pápa 1095-ben a clermonti zsinaton kihirdeti az elsQ keresztes hadjáratot*
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veszélytelenek az állam számára, a valóságban azonban képesek egy ország gazdaságát 
a saját gazdasági hatalmuknál vagy túlsúlyuknál fogva komolyan veszélyeztetni (a 
saját kormányukkal is a háttérben), a lobbitevékenységüknél és gazdasági (korrupciós) 
lehetQségeiknél fogva pedig képesek a saját országuk és a számukra releváns külföldi 
kormányok összetételét is meghatározni. (Amerikában a nagyvállalatok politikai befolyá-(Amerikában a nagyvállalatok politikai befolyá-
sa és lobbitevékenysége már számos alkalommal volt képes arra, hogy a számára meg-
felelQ személyt juttassa az elnöki székbe, a sokkal tehetségesebb és népszer_bb ellenje-
löltekkel szemben, mint pl. a sok szempontból tehetségtelen Truman és George W. Bush 
esetében.) Ezért az államnak az efféle veszélyes vállalatok (elsQsorban a vezetQségük) el-
len nemcsak gazdaságilag kell fellépnie, hanem a hírszerzése által is. Ha tehát egy vállalat 
egy ország gazdaságát, kormányát komolyan veszélyezteti, ott a hírszerzQ szervezeteket 
is nagy határozottsággal be kell vetni és ellencsapást kell vele szemben intézni.

JEGYZETEK
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