
 

 

1526. HELYE ÉS SZEREPE A MOHÁCSI IDENTITÁSBAN 

DR. HASANOVIC-KOLUTÁCZ ANDREA 
Kanizsai Dorottya Múzeum 

 

Társadalmi szerepünk, önmagunkhoz és a másikhoz való viszonyunk kialakításában 

személyes identitásunk meghatározó jelentőségű. A társas identitás egy csoporttal történő 

azonosulást jelent, mely folyamat során az „én” „mi”-vé alakul át. Az azonosságtudat 

felépítésében a népi-, és a nemzeti kultúra fontos szerepet tölt be. Tanulmányunkban 1526. 

helyét és szerepét vizsgáljuk a mohácsi identitás kialakulásában. A mohácsi identitás fő 

szervező elemei a város multikulturális közege, a busójárás néphagyománya, és a mohácsi 

csatára történő emlékezés. Bemutatjuk, hogy az oszmán–török terjeszkedésnek milyen 

lenyomatai vannak Mohácson, és hogy a város fejlődése során melyek elemek hatottak a helyi 

lakosság egységesülése irányába. Munkánk fő módszere a dokumentumelemzés (a vonatkozó 

szakirodalom, a Kanizsai Dorottya Múzeum néprajzi-, és helytörténeti anyagának, illetve a 

korábbi kutatások eredményeinek áttekintése/átértékelése), melynek során primer és 

szekunder forrásokat egyaránt felhasználtunk. A mohácsi csata emlékezetének őrzése helyi 

közösségteremtő erővel bír, hisz kiválóan szolgálta/szolgálja Mohács többnemzetiségű 

lakosságának egységesülését, egy közös történelmi múlt ápolásának felkínálásával. Mohács 

híres népszokásában, a busójárásban is feltűnnek a törökkel vívott harc mesés elemei, habár 

ezt a hagyományt inkább a második mohácsi csatához, és a törökök kiűzéséhez lehet kötni. 

Mohács városa az idők folyamán egyre inkább azonosult a mohácsi csata emlékével, e 

történelmi esemény a város arculatába is beépült. A mohácsi csatával kapcsolatos 

megemlékezések a 18. sz. vége óta folyamatosak a városban. Az ütközetben elesett hősök 

tiszteletére állított emlékek felavatását minden esetben augusztus 29-e környékére időzítették.  

 

Kulcsszavak: mohácsi csata, nemzeti és lokális identitás, szimbólum, soknemzetiségű város, 

busójárás, emlékezet-szervezés, emlékállítási gyakorlat 

 



 

65 

 

https://www.mohacsiujsag.hu/popup/printing.php?curl=helyi-hireink&aurl=kormenettel-

fogadjak-mohacson-az-egy-napra-a-varosba-erkezo-szent-jobbot 

Roszprim Nándor, ’Békében akarunk élni szomszédainkkal’, Új Dunántúli Napló, 2. évf. 233. 

sz., 1991. augusztus 26. 1-3., letöltés ideje 2018. május 5. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1991_08/?pg=368&layout=s 

’A mohácsi síkon egymásra talált a turáni faj két nemzete a török és a magyar’, in Mohácsi 

Hírlap, XVI. évf. 36. sz., Mohács, 1926. szeptember 5., 1. Kanizsai Dorottya Múzeum, 

Helytörténti adattár. 

 

2011. évi népszámlálás, Területi adatok, Baranya megye, 145., 181., letöltés ideje 2018. 

március 5. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_03_2011.pdf 

 

http://www.artisjus.hu/bojtarlaszlo/index.html 

https://artportal.hu/lexikon/ 

http://www.berbaltavariak.hu/hu/nevezetessegek/27-fouri-csaladok-baltavaron-

hegyhatkisberben1/ 

http://mohacs.blog.hu/ 

http://mohacsi-csata.hu/ 

http://www.mohacsiemlekhely.hu/ 

https://www.mohacsiujsag.hu/ 

 

 

 

  

https://www.mohacsiujsag.hu/popup/printing.php?curl=helyi-hireink&aurl=kormenettel-fogadjak-mohacson-az-egy-napra-a-varosba-erkezo-szent-jobbot
https://www.mohacsiujsag.hu/popup/printing.php?curl=helyi-hireink&aurl=kormenettel-fogadjak-mohacson-az-egy-napra-a-varosba-erkezo-szent-jobbot
https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1991_08/?pg=368&layout=s
https://www.mohacsiujsag.hu/

