
jQg
Meneti szemle'—- ' '

Kuruc-e vagy 
labanc? -  Pálffy Géza 

monográfiájáról
Pálffy Géza: A Magyar Királyság 

és a  Habsburg Monarchia a 16. században 
História Könyvtár -  Monográfiák 27. 

Budapest. História -  MTA Történettudományi Intézet. 2010. 564 p.
ISBN 978 963 9627 3 14

Nálunk az ellenpólusoknak -  és 
ezek végletes kisarkításának 
-  mélyen gyökerező hagyo
mányai vannak. István és Koppány, 

a 15. századi főnemesi és közneme
si szekértáborok, idegen és nemzeti 
uralkodók, behódolás vagy függet
lenség, szálláscsinálás vagy ellenál
lás. A sor a hosszú 19. századtól egé
szen napjainkig folytatható: elegendő 
csak '48-ra vagy ’67-re, Horthyra 
vagy Kádárra gondolni. Ez a szemlé
letmód igen erős érzelmi töltet moz
gósítására bizonyult alkalmasnak, s a 
bűnbakkeresés (például Nagymajtény 
vagy Világos után) nemcsak a széles 
tömegek figyelmét volt képes hosz- 
szabb-rövidebb időre elvonni valódi 
problémák vizsgálatáról, hanem nem
egyszer múltbeli folyamatok reális ér
telmezését is megnehezítette.

A történettudományban -  rendszereken átívelve -  im
már másfél évszázados hagyomány kuruc és labanc tör
ténetírásról beszélni vagy azt művelni. Közmegegyezés 
alapján a választóvonal a Habsburgoknál húzódik. Az 
őket „pozitív” színben beállító kutatók óhatatlanul is la
banccá válnak, míg a róluk „negatív” véleményt formálók 
a kurucok.

Pálfly Gézának már kezdő kutatóként -  mikor jelen 
sorok íróját is tanította -  labanc híre volt. Az tény, hogy 
az ezredfordulón megjelent, a 16. századi magyar törté
nelemről szóló monográfiája (Pálffy Géza: A 16. század 
története. Budapest, Pannonica, 2000, a 17. századdal ki
bővítve, átdolgozva: Romsics Ignác [szerk.]: Magyaror
szág története. Budapest. Akadémiai, 2007,307-477. p.), 
amely jelen összegzés előtanulmányaként is felfogható, a 
korábban megszokottól eltérő fogalmakat használva nem 
nemzeti tragédiaként, hanem egy több tekintetben pozi
tív eseménysor kezdeteként ábrázolta ezt a mozgalmas 
időszakot és a Habsburg-ház magyarországi hatalmának 
megszilárdulását. Már e korai munkája is jelentős vissz
hangot váltott ki tanárokban és diákokban egyaránt.

A hullámverés idén tovább erősödött, ugyanis Pálffy az 
opus megírásával egyidejűleg a szélesebb nyilvánosságot 
is tájékoztatni kívánta eredményeiről és álláspontjáról. 
A „labancból" több rádióinterjúnak és História-cikknek

köszönhetően így lett „labanc médiatörténész”, amikor -  
szakítva az elefántcsonttoronnyal -  közérthetővé kívánta 
tenni egy elvontnak és távolinak képzelt korszak minden
napjait, és az akkori történések bemutatásával jelenlegi 
folyamatok értelmezését próbálta elősegíteni.

A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. 
században című munka tehát több tekintetben is a válto
zás szimbólumává válhat. Egyrészt a megjelenését övező 
-  sokszor már az interjúk és ismertetések nyomán fellob
banó -  viták, de leginkább a tartalma miatt.

A munkát kezünkbe véve már a cím is -  mondhat
nánk -  provokáló: Királyi Magyarország helyett Magyar 

Királyság, Habsburg Birodalom he
lyett Habsburg Monarchia, s mind
ez a 16. században. Pálfly hosszú 
évek során levéltárak tömegét járta 
végig, áttanulmányozva az eredeti 
forrásanyagot; munkája elsősorban 
erre épül. A szerző azonban témá
ja szinte teljes magyar és külföldi 
szakirodalmát is feldolgozta, a kez
detektől napjainkig. A különböző 
véleményeket mind a műben, mind 
a historiográfiai bevezetőben ütköz
teti, ezek mellett kifejtve saját állás
pontját. Pálffy már a szakirodalom 
esetében sem áll meg a tudományte
rület határainál: nemcsak a történeti, 
hanem a rokon- és segédtudományi, 
így a jogtörténeti munkákat -  és a 
Corpus luris Hungarici anyagát -  is 
biztos kézzel kezeli és kommentál
ja. Könyvének A szuverenitás intéz
ményei (246-318. p.) című fejezete 

a korszak afféle jogtörténeti vázlataként is értelmezhető.
A szerző többször megemlíti (24., 307. p.), hogy a kor

szakra vonatkozóan hiányoznak az újabb, forrásokon ala
pulójog-, alkotmány-, illetőleg közigazgatási, jogtörténeti 
összegzések. Megállapításaival nehéz vitatkozni, mert 
a nagy jogtörténész generáció szinte valamennyi alkot
mány- és jogtörténeti munkáját (így Bónis György, Degré 
Alajos és Holub József müveit) forgatta írás közben, s a 
témájához kapcsolódó tanulmányokat (például: Béli Gá
bor, Kajtár István, Mezey Barna) is behatóan ismeri.

Egyes eredményeit azonban láthatóan nem csak a tör
ténettudomány, hanem a jogtörténetírás is hasznosíthat
ja majd -  például a magyar országgyűlés szervezetéről 
és működéséről leírt újdonságokat (289-306. p.). Pálffy 
hangsúlyos kérdésként foglalkozik (319-348. p.) -  mint 
azt a borítón látható kép is megelőlegezi -  a szimbólu
mokkal, amelyeket az utóbbi időben Kajtár István és 
Mezey Barna kezdeményezésére a jogtörténetírás is rész
letesebb vizsgálatnak vetett alá. A szerző egyébként már 
korábban is körbejárt jogtörténeti témákat a 16. századi 
katonai igazságszolgáltatással kapcsolatos tanulmányai
ban (lásd például az első horvát hadiszabályzatok [1578] 
magyarországi gyökereivel, a várfeladók feletti ítélkezés
sel és általában a 16-17. századi katonai igazságszolgálta
tással kapcsolatos munkáit).

Pá lffy Géza

A Magyar Királyság 
és a Habsburg Monarchia 

a 16. században



A jogtörténeti barangolások azonban csak árnyalják 
a történeti tabló színeit. A szerző valódi célja: a Mohács 
utáni magyar állam Habsburg Monarchián belüli szerepé
nek újraértelmezése, helyének kijelölése. Ezt a munkát -  a 
sokszólamú történelemírás szép hagyományát követve -  
gazdaság, had- és társadalomtörténeti összefüggések felvá
zolásával végzi el, amelyet keretbe foglal a késő középkori 
magyar állam bemutatása, illetve -  zárásként -  a jövőbe 
való kitekintés, az új- és modernkori helyzetelemzés.

Pálfiy Géza hosszú, régi és nehéz kérdéseket felvil
lantó monográfiája e szerkezetnek és élvezetes stílusának 
köszönhetően a nagyközönség számára is érdekes olvas
mány lehet, amelyhez hozzájárul, hogy Szakály Ferenc és 
Engel Pál kedvelt módszerével bőséges forrásanyagából 
merítve színes adalékokkal tűzdelte tele a könyvet, ame
lyet e két mestere emlékének ajánlott. Szinte minden feje
zet lapjain életre kel egy-egy föúr, főpap, hadvezér vagy 
kereskedő, kézzel fogható közelségbe hozva a majd' fél 
évezrede letűnt időket, családokat és eseményeket.

Pálfiy tulajdonképpen tíz állítás köré csoportosítja 
mondanivalóját, az egyes fejezetek e témákat bontják ki, 
próbálják alátámasztani. Néha nem is az állítás a meg
hökkentő. hanem az előadás módja újszerű, a Pálfiy által 
felvonultatott források fényében az események az eddig 
megszokottól eltérő, más színezetet kapnak.

Mohács a nemzeti pusztulás és gyász szimbólumából 
egy új pálya és korszak kiindulópontja lesz. Talán kevésbé 
tűnik tragikusnak a totális vereség, ha tudjuk, hogy a ma
gyar sereg európai összehasonlításban sem volt csekély 
nagyságú, de az akkori világ egyik legerősebb hadseregé
vel kellett megütköznie, ami magától értetődően jelentő
sen csökkentette győzelmi esélyeit. János király nemzeti 
hősből -  az oszmanista Fodor Pál terminusát átvéve -  a 
szultán „szálláscsinálójává” alakul, állama a nemzeti ki
rályságból a török megszállás időszakának egyik korai va
zallus formációjává válik. Az Erdélyi Fejedelemség a füg
getlenség és szabadság bástyája helyett politikai-katonai 
szempontból az oszmánok játékszere lesz, a kontinuitás 
hordozójából egy török függésben létező magyar állam- 
alakulat, amely saját pozíciói javításáért időnként a má
sik magyar államra támad -  miközben azonban a magyar 
kultúra egyik fellegvára marad. Végül pedig Bocskai, a 
szabadsághös helyett egy szorult helyzetbe került magyar 
urat láthatunk, aki helyett inkább bizalmasa, Illésházy Ist
ván tűnik reálpolitikusnak -  természetesen elsősorban a 
szerző vizsgálta Magyar Királyság szempontjából.

Pálfiy újraértelmezési kísérlete egyfelől pozitív kicsen
gésű: az általában negatív előjellel említett zivataros ma
gyar történelem bűnbakok és önsorsrontó kísérletek lán
colata helyett felfogható a történelmi helyzeteket a realitás 
talaján értelmező és kihasználó pozitív folyamatnak is. 
A munka másik olvasata viszont önmérsékletre int: időről 
időre, kurzusról kurzusra lehetséges-e ennyire más értel
mezése a történéseknek? Meddig élnek velünk régi klisék, 
milyen mély nyomot hagynak a nemzettudatban? Vagy a 
nemzet tudata igényli például a pesszimista szemléletet?

__________ Jog
történeti szemle' 1— '

Mennyire képes a politika vagy a történetíró világnéze
te a tudomány befolyásolására? Pálfiy munkája, részben 
saját korszakára vonatkozóan, e kérdésekre is választ ad
( 1 3 - 3 1 .  p . ) .

A mohácsi csatavesztés -  amit a lehetetlent megkísé
relve próbáltak elkerülni -  végül napjainkig érzékelhető 
nyomokat hagyva megváltoztatta Közép-Európa történe
tét. Két nagyhatalom: a Habsburg és Oszmán céljai tel
jesedtek be egyidejűleg, s mégsem maradéktalanul. Egy 
biztos: a Magyar Királyság megmaradó karéja a követke
ző évtizedekben a Habsburg Monarchia szerves részévé 
vált. Ezt a folyamatot látva teljesen új színben tűnik fel 
I. Ferdinánd király, akinek nehezen kiharcolt reformjai 
megalapozták a több évszázados közös együttélést. Pálf- 
fy részletekbe menően elemzi a magyar főváros és önálló 
királyi udvar kieséséből adódó hátrányokat, és a rendek
-  az alkalmazkodás és kompromisszumkeresés jegyében
-  ezekre adott válaszait. Az egyharmadnyi ország a 16. 
században a Monarchia legfontosabb határvonala volt, 
közvetlenül a front mögött a monarchia szívével: Béccsel.

Pálfiy elbeszéléséből egyértelművé válik: e nem is 
annyira kicsiny (mintegy 120 000 knr-nyi) területrész 
mind pénzügyi, mind hadászati, mind pedig gazdasági 
szempontból kulcsfontosságú része lett a Monarchiának, 
amit egyébként a szimbólumok révén mindvégig kifeje
zésre is juttattak. Bécsben ennek megfelelően is kezelték: 
igyekeztek modernizálni, az adminisztrációt fejleszteni, s 
még -  a Monarchia eladósítása árán is -  a végvárrend
szert fenntartani. Egy részeiben egymásra utalt, meg- 
küzdött, de ésszerű kompromisszumok révén kialakuló 
Habsburg Monarchia tárul a szemünk elé a könyv végére.
Az integrációt magyar szemszögből a század megany- 
nyi problémája: a Mohács utáni polgárháború, a vallási 
küzdelmek, az országegyesitö törekvések nyomában járó 
török előretörés, a tizenötéves háború és a könyvben új 
színekkel megrajzolt, rendkívül összetett célú, hátterű és 
eredményű Bocskai-felkelés sem tudta megakasztani. Sőt, 
Magyarország talán a lehetőségeit legjobban kihasználva 
az 1606/1608. évi kiegyezéskor hosszú távon is a legked
vezőbb pozíciót tudta kiharcolni magának a Monarchián 
belül: nem lett sem a Német-római Birodalom része, sem 
örökös tartomány, hanem megmaradt rendi monarchiá
nak, illetve a Habsburg Monarchia legszuverénebb és leg
erősebb rendiséggel bíró, fontos részének.

Mindent összevetve: a munka elolvasása után egyér
telművé válik, hogy tartalmáról még sokáig vitatkozni 
fognak. Újszerű szemléletmódja, felvetései, többértelmü, 
múltbeli és jelenbeli kérdéseket egyaránt felvető monda
nivalója valószínűleg nem csupán a szükebb szakma, ha
nem a nagyközönség érdeklődését is felkelti a korszak, s 
általában a magyar múlt iránt.

S ha így lesz, ha e szintézis egyes részei átmennek a 
köztudatba is, talán az alapkérdés: kuruc-e vagy labanc -  
végre elenyészhet-e a realitás talaján.

Domaniczky Endre
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