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A Kárpát-medence területigazgatásának 
alakulása

A kötet tervezése Lukács Bélával: 2008

A kézirat elkészülte: 2009

Csák János: a kötetet a Helikon Kiadó adja ki.

A kötet megjelenése: 2010 márciusa

Tőkés László: „Az egység helyreállításának 
kézikönyve.”



  

A kötet terjesztése

270 tisztelet példány a 2010-ben alakult Fidesz-
KDNP frakció minden tagjának

200 példány adomány a csíksomlyói Ferences 
rendnek, amit a 2011-es búcsúban osztanak szét

Noll Tamásnak, az építész kamara elnökének 
felkérése a 2011-es budapesti EFAP konferencia 
egyik nyitó előadásának megtartására

Csák János felkérése a Széll Kálmán Alapítvány 
keretében megtartandó előadásra, 2014.11.28.



  

A kötet hatása

A kötet hozzájárult a lengyel-magyar történelmi 
szövetség, „testvérség”, barátság, tengely 
újraéledéséhez, a V4 megerősödéséhez az 
Európai Unió keretében.



  

Üzenete

A kötet üzenete a közép-kelet-európai 
népeknek, nemzeteknek:

Identitásunk közös bölcsője Andronovó, 

„Ó-Szkíthia”, 

a késő bronzkori közép-ázsiai kultúra, amely 
megszülte a lovas nomád életformát.



  

Andronovo, i. e. III-II. évezred, 
ugorok (észak) és szarmaták (dél) együttélése



  

A kultúra felbomlása

A felvirágzó kultúrából i. e. I. évezredtől több hullámú kirajzás 
figyelhető meg keleti, déli és nyugati irányba.

A kultúra felbomlása az 5. századra datálható, a közép-ázsiai avar 
birodalom felbomlásával, az 1. századtól a kultúra területére 
beáramló türkök dominánssá válásával.

A kultúra területét a szarmaták után a magyarok hagyták el utoljára a 
türk nyomás következtében.

A kultúra örököseinek tekinthetjük a középkori lengyel-litván és 
magyar-horvát királyságokat is.



  

Közép-Európa a XVI. század elején
Jagelló-ház



  

Aktuális kérdés

Közép-Európa egysége, Miért szűnt meg, Helyre 
áll-e újra?
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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