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Köszönet i l leti R. Várkonyi Ágnest , hogy kitartó figyelemben részesítette a csata tör
ténetírói ábrázolhatóságát firtató írásomat. A hazai tör ténészek közül, mondhatni, e lső
ként ő foglalkozott i ly behatóan valamelyik elméleti í rásommal . A vitacikkem megjele
nését követően közzé tett „hozzászólások" szerzői ugyanis még távoli utalást sem tettek 
annak létére. Annak ellenére is ö römömnek adok hangot, hogy R. Várkonyi Ágnes végül 
adós maradt annak igazolásával , miszerint: „A csata tanúságtevőjének és a két halott tör
ténetírónak kiragadott, és óhatatlanul leegyszerűsí tve értelmezett írása nem e legendő b i 
zonyíték a bevezetőben előlegezett feltevésre." 

Nem tudom, milyen „a bevezetésben előlegezett feltevést" tulajdonít nekem a szerző, 
tekintve hogy egynél több tézist fogalmazok meg azon a bizonyos helyen, a vitapartne
rem azonban egyikükre sem utal: arra gondol vajon, amelyik a történeti tudás közvetített 
voltát, vagy arra, amelyik a történetírói beszéd konstruktív természetét , netán arra, ame
lyik a történetírás formája és tartalma közti szoros összefüggést érinti? Mindez homály
ban marad, és annyi derül k i csupán, hogy Hayden White-ot követve egyesek, beleértve 
jelen sorok szerzőjét is, a történelmet diskurzusnak minősít ik, és határozott különbséget 
tesznek múlt és tör ténelem között. Ez után pedig nyomban kérdéssé lesz: „vajon a törté
neti e semény a forrásokból egyáltalán megismerhe tő-e?" 

R. Várkonyi Ágnes maga sem ad választ erre az utóbbi kérdésére, s annyit állapít meg 
csupán: „A teljesebb forrásanyag és a maradéktalanul számba vett szakirodalom alapján is 
korai lenne lezárni a múlt sokoldalú, sohasem teljes, de mindig is új meglepetésekkel szol
gáló megismerésének lehetőségeit." A válasz bizonytalanságban hagy azt illetően, hogy (1) 
milyen episztemológiai álláspontot képvisel valójában a szerző; (2) mit szól ahhoz, amit 
cikkemben - korántsem Hayden White nyomdokain haladva - a csata (és nem az esemény 
mint olyan) történetírói elbeszélhetőségéről előterjesztettem. Ez utóbbit illetően hossza
dalmas elemzésnek vetettem alá két, de különösen egy történész beszéd- és írásmódját, 
hogy megtudjam: „elbeszélhető-e egy esemény vagy események bonyolult és kusza sora 
hitelt érdemlő módon a tanúbizonyságok evidenciáira hagyatkozva".1 Az elemzés eredmé
nyeként végül arra jutottam: (1) egy csata, még kivételesen j ó forrásadottságok feltételei 
mellett sem ábrázolható „úgy, ahogy volt", ami fokozottan igaz a kifejezetten rosszul do
kumentált mohácsi ütközetre; (2) minden történészi ábrázolatnak nélkülözhetetlen eleme a 
képes beszéd, a retorika, ami olykor stratégiai szerepet tölt be a csata hiányosan rekonstru
álható lefolyását elbeszélendő; (3) az utóbbi gondjaival szembesülő, ugyanakkor a kerek és 
teljes történet elmondására felhatalmazott, sőt arra kötelezett történész eltérő elbeszélői 
módszerek közt választ, amikor meg kívánja oldani korántsem könnyű feladatát; (4) nem 
tűnik igazán szerencsés eljárásnak, ha a kínálkozó módszerek közül az erős, sőt a túlzottan 
normatív történetírói utat választja, mivel a történész vélt vagy valóságos tudása ez esetben 
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a múlt tanúságtétele(i) fölé kerekedik, hogy elnyomja a tanúságtevö(k) források közvetíté
sével megnyilatkozó valamikori tapasztalatát. 2 

Nem kívánom cikkem gondola tmeneté t (és bizonyító anyagát) feleleveníteni, ezért 
pusztán csak jelzem: a mohácsi eset tanulmány arra és nem többre szolgált, hogy kétsé
geket ébresszek a csa taesemény tanúbizonyságokra alapozott hiteles e lbeszélhetősége 
iránt. Fő érvem, hogy az ennyire kusza és drámai eseménysornak nincs, nem lehet olyan 
korabeli megfigyelője, akinek megfigyelőként (ilyen-olyan résztvevőként) szerzett ta
pasztalatai az egészre és minden egyes fontos részletre - mint „hiteles t anúnak" - egy
formán kiterjedhetne. Ennek történetírói belátását a John Keegan által meghonosí to t t 
hadtörténetírói műfaj, „a csata arca" tovább erősítheti . (Mellékesen szólva: R. Várkonyi 
Ágnes pozitív példaként szól az általam is idézett Duby Bouvines-i csatatörténeti köny
véről, valamint három Keegan-epigon munkájáról . De hiszen ezek nem épp arra szolgál
nak megfelelő bizonyítékkal , hogy egy csata egyedül csak partikuláris nézőpontokból ír
ható le, nincs tehát egyetlen megírásra váró történet, legföljebb különbözőképpen 
e lmondha tó történetek léteznek?) . 

További következtetésként szűrtem le azt is, hogy a tá rsada lomtudományos , tehát a 
model la lkotó történetírás csatatörténeti kamatoztathatósága viszonylag csekély, az ered
ményessége pedig erősen vitatható. Ez volt (lett volna) Perjés-krit ikám fő hozadéka. 

Végül : egy csata „hi teles" sztorija nem választható el a csata résztvevőinek ama ta
pasztalatától , melyet az eseményt illető elbeszéléseik öntenek végső formába. Az , hogy 
mi mit jelent és minek mi a je lentősége, állí tottam írásomban, az eseményről szóló (utó
lagos) elbeszélések és a befogadásuk során, kettőjük együt tes e redményeként kristályo
sodik majd k i . Ezért is javasoltam, hogy ne Brodarics el lenében, hanem sokkal inkább 
Brodarics tapasztalatai tükrében láttassuk végre, mi történt 1526 késő nyarán a mohács i 
síkon. 

R. Várkonyi Ágnes mérhetet lenül sok történelmi ismeretet bir tokában szól hozzá sze
rény e lőadásomhoz: írásában sokat olvashatunk háborúkról , a hadtörténetírás történeté
ről, Tolsztoj történelemfelfogásáról, továbbá Mohács emlékezetéről és persze Bro-
daricsról . Egyetlen szót sem szentel azonban a fent említett problémáknak, holott cikkem 
gondola tmenetének ezek alkották a fő gerincét. Ezért is ér te t lenkedem, hogy miként ju t 
hatott a szerző arra a következtetésre, miszerint nem szolgáltat tam „elegendő bizonyíté
kot" áll í tólagos fel tevéseimre. Az ezen állítását a lá támasztó érvek hiányában azonban 
nincs mivel vitatkoznom. 

Megragadta viszont a figyelmemet írásának néhány apró mozzanata, melyek végig kí
sérik argumentációját. Az első Hayden White gyakori emlegetésével áll kapcsolatban. 
Némileg érthetetlen számomra az amerikai teoretikus gyakori szerepeltetése, mivel (1) cik
kemben egyetlen szó sem esik White-ról; (2) továbbá érvelésemben közvetlenül nem is 
támaszkodtam sem az általa kifejtett tropológiai elméletre, sem a történetírói beszéd és a 
múltbeli valóság közti diszkontinuitás általa vallott gondolatára. Hogy került tehát a csizma 
az asztalra? Mielőtt a kérdésre térnék, szóba szeretnék hozni egynémely filológiai apróságot. 

* Egy forrás történész általi „elnyomása" különösen az esetben fordul elő, amikor a forrás adatai ellentmonda
nak a historikus múltat illető elképzeléseinek. Ilyenkor hamisítást, hazugságot, tévedést vagy feledékenységet stb. 
varr a történész a tanú és írásos bizonyítéka nyakába. A problémát hosszan elemzi és értékeli: Richard J. Evans: 
Lying about Hitler. History, Holocaust, and the David Irving Trial. New York, 2002. 249. o. és passim. 



Kilenc alkalommal említi R. Várkonyi Ágnes White-ot, és persze gyakran idéz is tő
le; ehhez képest ritkán, kétszer jelöli meg csupán egyér te lmű módon az idézetek (utalá
sok) forrását. I ly okból nem tudjuk, hogy miképp idézheti White- tól a Napóleon történet
írói szerepeltetésére vonatkozó kijelentést, hiszen forrásként Roger Chartier Négy kérdés 
Hayden White-hoz c ímű írását tünteti fel, amiben azonban nem szerepel a White-nak tu
lajdonított mondat. Sőt, White e kritikára adott vá laszában 3 sem olvasható a kijelentés. 
Hasonló filológiai pontat lanság továbbá, hogy Deák Ágnes írását tünteti fel egy állítólag 
White-tól származó idézet forráshelyeként (a tör ténészek „éppoly szabadok szövegeik 
készítésénél , mint a költők vagy más szépírók") , holott ilyen idézet nem szerepel az írás 
155. oldalán; ami helyénvaló is, hiszen a szerző sem itt, sem cikke más helyén egyáltalán 
nem foglalkozik White elméletével . 

A további White idézetekhez, sajnos, olykor még helytelen forrásmegjelölés sem tar
tozik, ezért homály övezi , hogy honnan veszi őket a szerző. Ez a helyzet azzal az idézet
tel is, melyben arról beszél White, hogy a modern irodalom célja a nyugati ember felsza
badítása a történelmi tudat uralma alól. Két alkalommal jelöl i meg csupán R. Várkonyi 
Ágnes az idézetek forráshelyét, mindkét esetben White korai, A történelem terhe c ímű 
tanulmányáról van szó. Kár, hogy ezúttal viszont végzetesen félreérti az esszéből kimet
szett gondolat töredéket . 

Vélhetően azért bírálja R. Várkonyi Ágnes White idézett megállapítását , miszerint a 
történészek azt vallják, hogy a „történelem tanulmányozásához nincs szükség sem külön 
módszer tanra , sem sajátos szellemi vértezetre", mert úgy véli, a kijelentés a történetírás 
nem kifejezetten tudományos volta melletti érvként szolgál White kezében. Holott a tá
gabb szövegösszefüggésből kiderül, hogy a tudományos megismerés szakszerűsödését 
kárhoztatja ezúttal White, azt ami miatt fel sem merül a historikusokban az az igény, 
„hogy hogyan kellene tanulmányozni a múl ta t" . 4 Hadd világítsam meg e gondolatot egy 
másvalakitől származó idézettel: „A filozófia viszonyát az ún. pozitív tudományokhoz az 
alábbi képletbe sűríthetjük: a filozófia épp azokat a kérdéseket veti fel, amelyeket a szak
tudományos módszer a siker érdekében megkerül . Ez tehát aligha jelent mást, mint hogy 
a tudomány többek közt épp annak köszönheti sikerét, hogy bizonyos kérdések felveté
séről lemond." 5 Ez a fajta lemondás , White szerint, azzal a szomorú eredménnyel jár , 
hogy a történelem mint szaktudomány elveszti a tágabb közösségi célokkal és szándé
kokkal fennállót szoros összhangját , következésképpen nem veheti k i többé a részét a je
lennek a történelem terhe alól történő felszabadításából . 6 

Pontatlan jelentést tulajdonít R. Várkonyi Ágnes White egy másik, szintén ugyaneb
ből az írásból vett megfogalmazásának is, amely a valóságreferencia és a történetírói 
megismerés közti törés (diszkontinuitás) felfogását taglalja. Úgy értékeli ugyanis, hogy 
White és a hozzá hasonló posztmodernek „a történelmi je lenségeket környezetükből k i 
metszve, elszigetelt fe j leményeknek tekintik". White azonban, tegyük világossá, nem 

' Vö. Hayden White: Előszó. In: Uő: A történelem terhe. Budapest, 1997. 7-23. o. Ez utóbbi írásra R. 
Várkonyi Ágnes nem utal. 

4 White: A történelem terhe. i . m. 49. o. 
5 Carl Friedrich von Weizsäckert idézi Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Budapest, 1993. 25. о. 
6 A Nietzsche-i eredetre valló emez elgondolását alaposabban is kifejtette White egyéb írásaiban, vö. A tör

ténelmi értelmezés politikája: szaktudománnyá válás és a fenséges kiszorítása. In: Uő: i . m. 205-278. o. 



dekontextual izál , mint a genealógiai történelem-írás koncepcióját meghirdető Foucault, 
hanem szembeállí t ja egymással a kutatást és az írást. Teszi ezt abból a sajátos felfogás
ból kiindulva, hogy „a narratíva formálja meg azt az eseménytömeget , amely elsődleges 
referenseként szolgál". De, fűzi hozzá: „Ez nem azt jelenti, hogy a történelmi beszédet 
nem helyes úgy értékelnünk, hogy megnézzük külön-külön tény-(egyedi egzisztenciális) 
kijelentéseinek igazságértékét, s disztributíve az ilyen kijelentések teljes sorának logikai 
összeférhetőségét. Mert ha a történeti beszéd i ly módon nem értékelhető, minden jog
alapját elveszítené arra, hogy sajátosan valóságos e semények ábrázolásának és magyará
zatának tartsuk". Ez azonban arra elég csupán, hogy megalapozza egy történeti e lbeszé
lés krónikaszerüségét , önmagában viszont kevés ahhoz, hogy megalkossuk a 
cselekményesí tés eszközét mozgásba hozó kiérlelt történeti narrat ívat . 7 

Mindezt látva nyomban elesik, amit R. Várkonyi Ágnes írása különböző pontjain White 
(és követői?) szemére vet; így a következő megállapí tása is. „Hayden White és követői 
főleg a X I X - X X . századi nemzeti emlékezeteket vizsgálják." Ez utóbbi kijelentés azért 
nem állja meg a helyét, mert a referens és a megismerés közti diszkontinuitásról szóló 
White-i tézis semmilyen teret sem hagy az emlékezet i aktusnak. 

„A mohácsi csata emlékezetének egész problematikája - veti R. Várkonyi Ágnes 
White szemére - megkérdőjelezi ezt a tételt." Csakhogy: a vele ezúttal implicite szembe
szegezett hermeneutikai koncepció (hagyománytör ténet és a kölcsönösen egybeolvadó 
horizontok problémája) akkor helyezheti csupán hatályon kívül a diszkontinuus történe
lem episztemológiai feltevését, ha bizonyíthatóan fennáll Mohács hagyománytör ténet i 
folytonossága. Ez a feltevés azonban legalábbis kétséges, ráadásul R. Várkonyi Ágnes 
sem szolgál meggyőző bizonyítékokkal az ellenkezőjéről . Felsorakoztat ugyan - megle
hetősen önkényesen válogatva - néhány elszórt epizódot a fennmaradt hagyománytöre 
dékekből , a gondolatmenet végén azonban maga is elismeri, hogy „laza, viszont évszá
zadokon á thúzódó láncolat" elemeire bukkant csupán a vizsgálódások során. Ez bizony 
kevés ahhoz, hogy olyan merész kijelentésre ragadtathassa magát , miszerint M o h á c s „az 
egymást váltó generációk tudatvi lágában nem holt hagyomány, hanem az akkori je lenük 
tettein töprengő, élő emlékeze t" volt. 

Ma ellenben úgy tűnik, komoly törésvonalak kísérték a Mohács -emlékeze t hosszabb 
történeti útját: elsőként a nagyjából a X V I I I . századig datálható hosszabb felejtési perió
dust azonosíthatjuk, erre következet t a Mohács -hagyomány X I X . század eleji, kivált re
formkori felfedezése (kitalálása), aminek egy újabb tragédia, Vi lágos adott egyér te lmű 
nyomatékot (jelentőséget és a ma ismert jelentést) . A nemzeti múlt tragikus cse lekmé-
nyesí thetősége szempontjából (hogy ezúttal valóban white-i fogalmakkal éljünk) Trianon 
sokkja volt végül az igazán döntő fejlemény a Mohács -hagyomány i ly ér telmű további 
fenntartásában. Mohács éppúgy példázza tehát a hagyománytör ténet relatív folytonossá
gát, mint az esemény ténybel iségének utólagos és ismét lődő megkonstruál tságát . Ezért is 
rögzítheti a művészet tör ténész, nemegyszer épp Mohács képi ábrázolása kapcsán, ama 
megfigyelését , hogy: „Bármennyi re is je lentős a Nádasdy Mausoleum ábrázolásának to
vábbélése, ismételt felhasználásuk és átdolgozásaik a X V I I I - X I X . században, korántsem 
bizonyíthatják a magyar történelmi tudat évszázado-kon átívelő kont inui tásának meglé-
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té t ." 8 S éppily jogon jelentheti k i az i rodalomtörténész, hogy: „А X V I . században a latin 
nyelvű történetírás által rögzített Mohács-kép, féltételezésem szerint, a X V I I . század során 
kulturális emlékként az emlékező közösségek eltérő befogadásaiban némiképp szétkompo-
nálódik. Mivel . . . a latin nyelvű történetírói diskurzus egyeduralma... véget ér, számomra 
érthető a Mohács-é lmény »inflálódása«". 9 Hiszen a X V I I . század erdélyi emlék
írói/történészei számára mintha már nem is létezne M o h á c s . 1 0 

S végül még valami: úgy emel szót R. Várkonyi Ágnes M o h á c s hermeneutikai meg
közel í tésmódja mellett, hogy eközben félreérti Gadamer és az általa egy bizonyos gon
dolati összefüggésben idézett Droysen hermeneutikai álláspontját. A hangsúly ez esetben 
ugyanis nem azon van, hogy a történésznek - a természet tudóstól el térően - nincs más 
eszköze, mint kutatni, „csakis kutatni"; hiszen mi egyebet csinál a természet tudós is. 
Gadamer valójában azt állítja: „Droysen formulája a történeti megismerés számára úgy 
hangzik, hogy »kutatva meger teni«" . Majd így folytatja: „a történeti kutatás [Droysen 
szerint] csak úgy tud megismerni, hogy megkérdez másokat: a hagyományt , mindig újat, 
újból és újból. [...] A hagyományt szüntelenül kutatva sikerül végül újból és újból a 
megé r t é s . " " Megér tés és magyarázat áll i ly módon szemben egymással , legalábbis a 
hermeneutika idézett álláspontja ér te lmében. 

Fordítsuk végül f igyelmünket a történelmi tanúságtétel , különösképpen Brodarics 
mint korabeli tanú kérdésére. R. Várkonyi Ágnes furcsállja, hogy Marc Bloch megál lapí
tásait h ívom segítségül a történelmi tanúságtételek viszonylagosságát b izonyí tandó. H i 
szen, „ezzel akaratlanul téves látszatot kelt [a szerző] . Mintha az Annales egyik alapítója 
lenne a posztmodern szemlélet elődje." Megvallom, erre a hamis látszatkeltésre egyálta
lán nem gondoltam, hiszen magam is úgy tartom, hogy „a tény annyi, mint kons t rukc ió" 
formulája nem a posztmodern találmánya. Ezt, úgy tűnik, vitapartnerem is hasonlókép
pen gondolja, hiszen egyetértően idézi Carr tényfogalmát vagy Lukianosz tör ténelem
írást illető megfoga lmazásá t . 1 2 A m i pedig magát Blochot i l le t i , így adtam hangot egy 
máshol megjelent í rásomban ezzel kapcsolatos vé leményemnek. „Marc Blochtól sem állt 
nagyon távol a megbízható történelmi tanúbizonyság fogalmával szembeni indokolt 
pesszimizmus. [...] Ugyanakkor fenntartotta, hogy a minden magyarázat tól mentes té
nyek bizonyosságán túl elengedhetet lenül szükségesek további biztos tények is, mert a 
történelem különben csak hozzávetőleges megjegyzések sorozatából állna. Az Annales 
tradícióját tovább éltető mentali tástörténet azonban jócskán túllépett ezen az álláspon
ton." 1 3 Nem tekintem tehát Blochot a posztmodern előfutárának, sőt. Viszont: mindenki 
f igyelmébe ajánlom azt a történészi óvatosságot , amely Blochot a múltbeli tanúbizony
ságok autenticitásával kapcsolatban mindig vezette. 

Sinkó Katalin: Elfeledett történeti képeink. In: Boros Géza (szerk.): Az emlékezésről... Kiállítás és 
szimpozion. Budapest, 2000. 83. o. 

Tóth Zsombor: The Making of... hogyan készül(t) Mohács? In: Uő: A történelmem terhe. Kolozsvár, 2006. 22. o. 
1 0 Uo. 37-41.0. 

" Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Budapest, 1984. 160. 
és 161. o. 
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Southgate: History: What and Why? Ancient, Modem, and Postmodem Perspectives. London, 2001. 
1 3 Gyáni Gábor: A megtapasztalt és elbeszélt múlt. In: Uő: Relatív történelem. Budapest, 2007. 192. o. 



Mely óvatosságot , Brodarics kapcsán, különösen találónak és idézésre é rdemesnek ta
láltam. De mire képesít vajon Brodarics, az egyetlen mohács i csatakrónika szerzője, mint 
tanúságtevő? R. Várkonyi Ágnes kifogásolja a Brodarics í rásmüvét illető műfaji megha
tározásomat . A szerinte a História verissima műfajába tartozó munka megí té lésekor „hi
ányos és téves információkat" adtam közre, bár „huszadik századi szakér tő" lévén, teszi 
hozzá, „hibául aligha róható fel [ez nekem]. Igaz, meríthetett volna mélyebben [a szerző] 
a szaki rodalomból ." 

Megteszi viszont ő ezt helyettem is, de - az igazat megvallva - ennek nyomán sem 
lettem sokkal okosabb Brodarics művének műfaji kérdésében. Hiszen az egyik hivatko
zott szakértő történetírói munkának, egy további történeti emlékiratnak, másvalaki pedig 
krónikának és irodalmi műnek nevezi Brodarics írását. Akadnak azután olyan szakértők 
is, akik egész egyszerűen elkerülik a műfaji meghatározást , és vagy azt mondják róla, 
hogy polemikus mű, esetleg hogy beszámoló, vagy olyasmi, amit a levélírás korabeli 
mestere hagyott hátra számunkra . Ha ennyi derül k i csupán a szakértők ér tekezéseiből , 
talán nem vesztettem túl sokat, ha elhanyagoltam tanulmányozásukat . R. Várkonyi Ág
nes maga is arra a viszonylag sovány e redményre ju t ennek kapcsán, hogy: „ha műfaját 
kü lönbözőképpen határozzák is meg, egyér te lműen írói a lkotásnak tekintik, és t isztában 
vannak a szöveg hi telességének kérdéseivel ." 

Ez ténylegesen egybevág azzal, amit én magam is állítottam a kérdésről , nevezetesen 
hogy: „Brodarics krónikája valójában a Mohács körüli e semények fikciós elbeszélését 
adja kezünkbe" ; szövege közelebbi alapjául pedig az szolgál, hogy „maga is harcoló 
résztvevője volt" a csa tának . 1 4 

Az egészből annyi fontos csupán számomra (és ezért is mel lőzhet tem a szakértők ala
posabb faggatását), hogy miféle történetírói beszéd alapját képezheti egyáltalán ez a j ó , 
nem egy év, hanem csak hét hónap (de nem fél évnél is rövidebb idő, mint vitapartnerem 
állítja!) távlatából rögzített, irodalmias elbeszélő krónika (már ahogy White definiálja e 
műfajt). Az eredmény, amire ju tn i véltem, abban foglalható össze, hogy Brodarics törté
nelmi forrásként semmiképp sem kezelhető úgy, mint valamely jellegzetes levéltári irat
fajta, hiszen szövegében sok a célzatosság, az elbeszélői „önkény" és a retorika; önma
gában aligha képezheti tehát a „hiteles" történeti rekonstrukció kiindulópontját . 

Viszont: a megértést (és nem a magyarázatot) előtérbe helyező történészi é rzékenység 
és érdeklődés számára éppen ez okból elsőrendű forrásként j ön vagy jöhe tne számba. 
Ezért is ítéltem elégtelennek Brodarics szövegének azt a fajta történészi felhasználási 
módját, amely ténybeli beszámolónak, nem pedig retorikai műnek tekintette azt. Holott 
súlyos kétségek merülnek fel azt illetően, hogy ezen csataleírás „a megtörtént e semény 
fotografikus hűséggel visszaadott képe" lenne és nem „egy olyan érthető módon elfogult 
olvasat, amely a középkori magyar birodalom, de főként a kereszténység védőbástyájá
nak vitéz népéhez, hősi múltjához méltó tragédiát rajzol meg". 1 5 

Ez utóbbi gondolat fényében nem tűnik talán teljesen indokolatlannak M o h á c s i m i 
gyen továbbadot t emlékezeté t a tör ténelem (magyar) terheként posztulálni , hogy igenlő
en válaszoljak R. Várkonyi Ágnesnek cikke végén feltett kérdésére . A bukás allegóriája-

14 Gydni: i . m. (2006). 124., 125. o. 
15 Tóth: i . m. 16. o. 



ként történelmi önszemléle tünkben piedesztálra emelt Mohács- tudat ugyanis tényleg te
herként nehezedik a mindenkori jelenre, mivel a benne megnyi la tkozó „történeti érzék 
tét lenné és múltba révedővé [teszi] szolgálóit". Akkor nem lesz teher többé Mohács em
léke, ha „ez az érzék éppen szünetel, akkor lesz a történelmi lázban szenvedő lény aktívvá, 
hogy azon nyomban, mihelyt az akciónak vége, saját tettét felboncolja, analitikus vizsgáló
dással továbbhatásában megakadályozza, s végül merő »történelemmé« hámozza" . 1 6 

16 Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Budapest, 1989. 75. o. 



H E R M A N N R Ó B E R T 

Kossuth fővezé 

A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KÖNYVTÁRA 


