
MEGHÍVÓ
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont  „Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és Emlékezet” 
Kutatócsoport az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság  
közreműködésével tisztelettel meghívja Önt 
az 

Új korszak határán 
Az európai államok hadügye és hadseregei  
a mohácsi csata korában  
(szerk. B. Szabó János–Fodor Pál) 

és a 

Több mint egy csata: 
Mohács
Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos  
és kulturális emlékezetben  
(szerk. Fodor Pál–Varga Szabolcs) 
című kötetek ünnepélyes bemutatójára 

A könyveket bemutatják: 
B. Szabó János, Fodor Pál, Kenyeres István, Kasza Péter és Varga Szabolcs történészek

Közreműködnek: 
Kátai Zoltán énekmondó, Lázár Balázs és Tallián Mariann színművészek

Helyszín: 
Országház (Budapest, 1055 Kossuth Lajos tér 1–3.), Delegációs terem

Időpont: 
2019. október 9. szerda, 11:00 óra

A rendezvényre a regisztráció kötelező, kérjük, részvételi szándékát 2019. október 7-ig jelezze 
ezen az e-mail-címen: titkarsag@btk.mta.hu

MOHÁCS 1526–2026REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET
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TÖBB MINT EGY CSATA:  MOHÁCS
Az 1526. évi ütközet  a magyar tudományos és kulturális emlékezetben

Szerkesztette  FOdOr PÁl éS Varga SzabOlCS

MOHÁCS 1526–2026REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET
Jelen kötet nem az első – és nem is az utolsó – a mohácsi 
csatával foglalkozó művek sorában. A múlt korszakos kiadvá-
nyainak felsorolása nélkül is érdemes megemlíteni a jelen-
tősebb évfordulók alkalmával (1926, 1976, 1986, 2016) készült 
köteteket, amelyek alapjául szolgálhatnak minden jelenkori 
kutatásnak (ezekre a kötetben szereplő tanulmányok szerzői 
is rengeteget hivatkoznak). Mindegyikben alapvető fontos-
ságú tanulmányok, forrásközlések kaptak helyet. A mostani 
gyűjtemény tizenhat tanulmánya követi ezt a hagyományt, 
számot vet az eddigi eredményekkel, egyben új távlatokat 
nyújt a további kutatásoknak. Talán ez az első olyan alkalom, 
amikor az eddigi eredményekre is támaszkodva komplex 
módon lehetett hozzányúlni az egész Mohács-problematiká-
hoz. A felkért szerzők eredményeinek legnagyobb újdonsága, 
hogy a konkrét történelmi eseménysorozatot – az 1526. évi 
hadjárat előzményei, a csata lefolyása és közvetlen következ-ményei – egyben tárgyalja a csata emlékezeté-nek kialakulásával, formálódásá-val, különböző mutációival, ezzel bemutatva a Mohácsról ma ismert történelmi narratíva teljes ívét. 
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ÚJ KORSZAK HATÁRÁN
Az európai államok hadügye és hadseregei  a mohácsi csata korában

Szerkesztette  B. SZABó JÁNOS éS FOdOR PÁl

MOHÁCS 1526–2026REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET

MOHÁCS 1526–2026REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET

Ez a kötet a mohácsi csata egyetemes hadtörténeti össze-
függéseinek jobb megértéséhez kíván fogódzókat nyújtani. 
Szakavatottszerzőksegítségévelalegfontosabbeurópaibiro-
dalmakésállamokhadszervezeteit,hadseregeitéshadművé-
szetétmutatjabeabbanakorban,amikoraszószorosértel-
mébenmindenkinek„váltania”kellett.Amikoralegfejlettebb
szereplők is állandó lépéskényszerbe kerültek, és emiatt –
megnagyratörőcéljaikmegvalósításaérdekében–egyreha-
tékonyabbantárták felésvettékkézbeazelérhetőanyagiés
emberi erőforrásokat,hogy aztánazokmindnagyobb részét
fordítsák a minden pénzt elnyelő, új típusú hadigépezetre,
amellyelszakadatlanháborúikatvívtákbefolyásért,területért
vagyéppencsakamegmaradásért.  A kötet tanulmányainagyjából azonos szerkezetben tár-
gyaljákazegyesállamokhadügyét.Mindegyikahadiképesség
szempontjából legfontosabb mutatók: a terület, a népesség
és az állami bevételek bemutatásával kezdi, hogy a korszakszereplői egymással könnyebben összemérhetők le-gyenek, s hogy ezekből azadatokból Mohács Magyarországának helyzete és esé-lyeiisjobbankirajzolódjanak.
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