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MoHÁCs 1526-2;026

REKoNsTRUrctó És tMrÉxgzrt

első és nem 1s az utols o a mohácsi
J,elen kötet nem az

foglalkozó miivek sorában. Amúltkorszakos kiadvá-
csatával

elen
felsorolása nétkiil1s érdemes megemlíteni a

nyainak
20:16) készült

tősebb évfordulók alkatmával (1,926, 1l976,1986,

amelyek alapiául szolgálhatnak minden elenkori
köteteket,

szerző|
hltatásnak (ezekre a kötetben szereplő tanulmányok

hivatkoznü. Mindegyikben alapvetó fontos-
is íengeteget

tanulmányoh forrásközlések kaptak helyet. A mostani
ságú

hagyományt,
gyújteménytizenhat tanulmánya követi ezt a

eddisi eIe dményekkel, egyben új távlatokat
számot vet az

,bi kutatásoknak Talán ez az első olyan alkalom,
nytijt a továb

komplex
amikor az eddisi eredményekre 1s támaszkodva

módon lehetett hozzányúlni az egészMohács- problematiká-

A feIkért szerzők eredményeinek legnagyobb úidonsá8a,
hoz. évi

konlaét történelmi eseménysoTozatot az 1526.
hogy a

következ-
hadjárat eIőzményei, a csata lefolyása éskönetlen

ményei egyben tárgyalja a csata emlékezeté-

nek kiatakr.rlásáva], formálódásá-

val, kiilönböző mutációival, ezzel

bemutawa a Mohácsról maismert

történelmi narratíva teljes ívét, '}a:

:,:.


