
A nem ze tek – fõ leg a „kis” nem ze tek – több sé ge szí ve sen lát ja ön ma gát hõ si póz -
ban, amint vi har ral, vésszel da col va, szi lár dan õr kö dik ne he zen ki ví vott füg get len -
sé gén, vagy amint hõ si e sen har col an nak el éré sé ért vagy vissza szer zé sé ért. Elõ ször
a má so dik vi lág há bo rú alatt je lent meg, majd 1945–1956 kö zött több ki adást is meg -
ért Mód Ala dár 400 év küz de lem az önál ló Ma gyar or szág ért cí mû kö te te, amely e
szem pont ból te kin tet te át az 1526–1945 kö zöt ti ma gyar tör té nel met – olyan kor ban
hir det ve az önál ló Ma gyar or szág esz mé nyét, amely ben az év ti ze dek re el ve szett.
Kosáry Do mo kos, az el múlt év ti ze dek egyik leg na gyobb for má tu mú tör té né sze
mond ta egy szer ez zel kap cso lat ban, hogy aki négy száz évig har col va la mi ért, ami el -
ér he tet len, az vagy na gyon ki tar tó, vagy bolond…

Ez a füg get len sé gi el be szé lés mód azon ban nem a 20., ha nem már a 19. szá za di
ma gyar köz gon dol ko dás ban és tör té net írás ban meg je lent. Így lett füg get len sé gi harc
az er dé lyi fe je del mek 17. szá za di had já ra ta i ból, így lett Thö köly Im re a ma gyar füg -
get len sé gi ha gyo mány ki emel ke dõ alak ja, s így lett II. Rá kó czi Fe renc sza bad ság har -
ca e küz del mek csúcs pont ja, a füg get len ma gyar ál lam meg va ló su lá sá nak rö vid idõ -
sza ka a Moh ács tól az el sõ vi lág há bo rú be fe je zé sé ig ter je dõ idõ szak ban. De ez az ér -
tel me zés 1848–1849 meg íté lé sé re is rá nyom ta a bé lye gét: így lett be lõ le egy ívû, már
1848. már ci us 15-étõl kezd ve a Habs burg-mo nar chi á tól va ló el sza ka dá sért foly ta tott
küz de lem.

Ho lott egyet len nem zet vagy ál lam tör té ne te sem ér tel mez he tõ egyet len mo -
dell alap ján – va gyis, ér tel mez he tõ, de ma ga az ér tel me zés vá lik ér tel met len né
vagy ha mis sá.

Ma gyar or szág 1526-ban el ve szí tet te ál la mi önál ló sá gát. Szapolyai Já nos ma gyar
ki rállyá vá lasz tá sa ugyan azt az il lú zi ót kel tet te, hogy van le he tõ ség az önál ló ál la mi
lét foly ta tá sá ra, ám e re mény rõl csak ha mar ki de rült, hogy alap ta lan. Nem csak azért,
mert I. Fer di nánd sze mé lyé ben Habs burg-ural ko dó is ke rült a ma gyar trón ra, s a ki -
ala ku ló pol gár há bo rú ban Szapolyai ve re sé get szen ve dett. Trón vi szá lyok foly tak már
az Ár pád-ko ri Ma gya ror szá gon vagy a 14–15. szá zad ban is, elég, ha a Hu nya di ak ko -
rá ra gon do lunk. Ide gen (nagy)hatalmak be avat ko zá sa e küz del mek be szin tén nem
volt pél dát lan. Ám ezek min dig idõ le ges je len sé gek vol tak, és so ha sem jár tak a Ma -
gyar Ki rály ság ide gen ura lom alá ke rü lé sé vel vagy tar tós ket té sza ka dá sá val; az or -
szág sor sát be fo lyá so ló dön té sek alap ve tõ en Esz ter gom ban, Szé kes fe hér vá ron vagy
Bu dán szü let tek, nem pe dig Bécs ben vagy Isz tam bul ban.

1526 után ez a hely zet gyö ke re sen meg vál to zott. Szapolyai nem tud ta meg vé de -
ni a ma ga ki rály sá gát a má sik trón kö ve te lõ tõl, s rá kény sze rült ar ra, hogy a ma gyar
ál la mi sá got rom ba dön tõ I. Szulejmán szul tán tól kér jen fegy ve res se gít sé gét – I. Fer -
di nánd és utó dai pe dig nem vol tak elég erõ sek ah hoz, hogy új or szá guk te rü le tét tel -
jes egé szé ben meg óv ják az osz mán hó dí tás tól. A ma gyar po li ti kai elit nek pe dig vá -
lasz ta nia kel lett – elõ ször a két, ma gát egy aránt le gi tim nek mon dó ki rály, majd egy -
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re in kább a két ori en tá ció, Nyu gat és Ke let, az al kot má nyos sá got és az önál ló ma gyar
ál la mi sá got ko ron ként vál to zó mó don tisz te let ben tar tó, de val lá si lag sok szor in to le -
ráns Habs burg- és a val lá si lag tü rel mes, de alap ve tõ en az or szág tel jes el nye lé sé vel
fe nye ge tõ osz mán ha ta lom kö zött.

Ez zel vet te kez de tét az a kor szak, amely rõl Szekfû Gyu la azt ír ta, hogy 1526-ig
jel le münk ala kí tot ta tör té nel mün ket, majd tör té nel münk a jel le mün ket. A leg fõbb
prob lé ma min dig a le gi ti mi tás volt. Le het-e tör vé nye sen har col ni a tör vé nyes ki rály
el len (mert a Habs burg-ural ko dó kat II. Jó zsef ki vé te lé vel mind meg ko ro náz ták, s I.
Fe renc Jó zsef ki vé te lé vel nem a for mák fel rú gá sá val, ön kény ural mi mó don ke rül tek
trón ra), akár egy az or szág ma ra dék önál ló sá gá ra hosszú tá von ve szé lye sebb nagy ha -
ta lom szö vet sé ge se ként vagy in kább va zal lu sa ként? 

Me lyik ál lam rész kép vi se li in kább a ma gyar ál la mi foly to nos sá got – a tö rök szul -
tán ke gyel mé bõl lé te zõ, a ma gyar po li ti kai elit ál tal kor mány zott Er dély vagy a Habs -
bur gok bi ro dal má ba töb bé-ke vés bé be ta golt Ma gyar Ki rály ság? A val lá si és köz jo gi
sé rel mek in do kol ják-e az or szág négy rész re sza kí tá sát, mint ahogy ez Thö köly Im re
idõ sza ká ban tör tént? Ha za áru lók vagy kol la bo rán sok-e azok a ma gyar fõ urak és ne -
me sek, akik II. Rá kó czi Fe renc ku ru cai el len for gat ják a fegy ve rü ket a tör vé nyes ki -
rály szol gá la tá ban? 

Kol la bo rá ció-e ki rá lyi biz tos sá got vagy bár mi faj ta ál la mi hi va talt vál lal ni a ma -
gyar önál ló ság el tör lé sé re tö rek võ II. Jó zsef, a „ka la pos ki rály” ural ma alatt? Ho gyan
vé le ked jünk a ma gyar me gyék meg re gu lá zá sá ra és a kor mány több ség meg te rem té sé -
re az 1840-es évek má so dik fe lé ben a ma gyar vár me gyék élé re ál lí tott fõ is pá ni hely -
tar tók ról? Kol la bo rán sok-e azok a ma gyar tiszt vi se lõk, akik 1849-ben a Windisch-
Grätz her ceg ál tal lét re ho zott ide ig le nes köz igaz ga tás ban vál lal tak sze re pet – az 1848
elõt ti ma gyar ál la mi ság to vább él te té sé nek re mé nyé ben? Kol la bo rán sok-e azok a
tiszt vi se lõk, akik a Bach-kor szak kö zép- és al só szin tû igaz ga tá sát mû köd tet ték? Hol
van a ha tár a hi va ta li szak mai te vé keny ség és az ide gen ha ta lom mal va ló együtt mû -
kö dés kö zött?

Olyan kér dé sek ezek, ame lye ket új ra és új ra fel kell ten nünk – nem azért, hogy
men te ges sük vagy fel ment sük el múlt ko rok sze rep lõ it, ha nem hogy meg is mer jük és
meg ért sük cse le ke de te ik mo tí vu ma it – s hogy a múl tat ne csu pán tör té ne ti ku ri ó zu -
mok szí nes ka le i dosz kóp já nak lás suk, ha nem a je len be ve ze tõ út elõz mé nyé nek;
hogy ne csak az egy ko ri, vé lel me zett vagy tény le ges kol la bo rán sok ról és sza bad ság -
hõ sök rõl tud junk meg töb bet, ha nem ön ma gunk ról is.

A Ko runk je len súly pont ja ezt a kér dés kört pró bál ja meg be mu tat ni – a meg ér tés
és a foly ta tás re mé nyé ben.
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