
C S A T A T É R 
( M O H Á C S  1976)  

Vérbeli  vitafilm.  Annyira  az,  hogy  
hogyan  is  szólhatok  róla  filmként?  
Sokkal  inkább  arra  csábít,  hogy  rög-
vest  belevessem  magam  is  a  vitába.  

Különös  vita,  sőt  per  ez.  Évekig-
évtizedekig  Papp  László  régész  vív-
ta,  szinte  egyedül,  s  nem  is  annyira  
szóval,  hanem  magával  azzal,  hogy  
makacsul  kutatott.  Időnként  kapott  '  
néhány  század  katonát,  s  megesett  
még  az  is,  hogy  a  munkáját  megörö-
kítő  stáb  a  filmköltségvetésből  neki  
juttatott  valamit.  (Erről  egy  külön  
film  szól,  a  nemrég  elhunyt  Laka-
tos  Vince  egyik  utolsó  munkája,  a  
Mohácsi  titok.)  

Papp  László  csekély  hivatalos  tá-
mogatást  kapott,  és  nemcsak  azért,  
mert  szűkösek  az  anyagiak.  Sokan  
eleve  úgy  vélték,  hogy  a  mohácsi  
gyászteret  s  a  csata  áldozatait  ku-
tatni  nem  kell.  Pontosabb  lesz  a  csa-
ta  menetéről  a  kép?  Kevéssel  talán  
igen,  de  a  hadtörténeti  kérdőjelek  
némi  feloldása  megéri-e  a  temérdek  
fáradságot?  Viszont  a  sok  ezer  —  
nyilván  kirabolt  —  halott  nem  ígér  
olyan  régészeti  leletanyagot,  ami  tu-
dásunkat  számottevően  bővítené  a  
korról.. . 

Papp  László  meghalt,  s  a  kutatás  
sorsa  még  mostohább  lett.  Közben  
azonban  közeledett  a  mohácsi  vész  
450.  évfordulója.  S  ezzel  kezdődik  
tulajdonképpen  ez  a film:  annak  tör-
ténetével,  hogy  az  évforduló  kap-
csán  hogyan  merült  fel  egy  mohácsi  
emlékhely  létesítésének  gondolata.  

S  ettől  a  pillanattól  kezdve  sűrűn  
sorjáznak  a  vitatémák.  Igaza  van-e  
a  természetvédelemmel  foglalkozó  hi-
vatalnak,  ha  úgy  véli,  hogy  a  mun-
kája  ne  korlátozódjék  csupán  ritka  
virágok  termőhelye,  ritka  madarak  
fészke,  pusztuló  lápok,  különleges  
sziklák  és  a  többi  hasonló  termé-
szeti  objektum  védelmére,  hanem  ha  

területet  véd,  akkor  oltalmazza  a  
nevezetes  történelmi  események,  csa-
ták  színhelyét  is.  Mióta  a  régészet-
ben  is  a  megfelelő  feldolgozás  és  
bemutatás  egyik  legjobb  módja  az  
in  situ,  a  saját  helyén  konzerválás,  
igazán  nyilvánvaló,  hogy  minden  
nemzeti  park  csak  gazdagabb  lesz,  
ha  területén  nem  csupán  a  termé-
szet-,  hanem  a  történelemtudomá-
nyok  is  látványos-hiteles  képviseletet  
kapnak;  s  a  történeti  emlékhelyek  
bizonyos  nagyságú  környezetükkel,  
természeti  keretükkel  együtt  őrizhe-
tők  meg  igazán.  

Eddig  tehát  a  válaszunk  igenlő.  
Ám  nincs-e  igazuk  azoknak  is,  akik  
úgy  vélik,  hogy  a  mohácsi  csataté-
ren  a  450.  évfordulón  ünnepélyesen  
felavatott  emlékhely  részben  elvileg  
is,  főként  azonban  gyakorlatilag  el-
hibázott?  Az  első  kérdés  itt  rögtön  
az,  hogy  ünnepeljünk-e  vesztett  
csatát?  S  ha  nem  ünneplésnek  ne-
vezzük,  hanem  megemlékezésnek,  
akkor  milyen  lehet  ennek  méltó  
formája?  És  szükségszerű  volt-e,  
hogy  ha  már  —  a  közelgő  évforduló  
szorításában  igen  gyorsan  —  akkora  
és  olyan  emlékhely  létesült,  ami-
lyen  ma  a  mohácsi  síkon  látható,  
akkor  ennek  létesítése  nem  szolgál-
ta  a  csatatér  tudományos  kutatásá-
nak  kiszélesítését,  sőt  hosszú  időre  
visszavetette  azt?  

Korábban  tíz-  vagy  százezrek  sem  
voltak  szolid  tudományos  munkára,  
most  viszont  rögtön  lett  15—20  mil-
lió  az  emlékparkot  létrehozni.  És  
amikor  a  park  földmunkái  során  
váratlanul  új  tömegsírok  kerültek  
elő,  nagyobbak,  mint  amelyet  a  terv-
szerű  kutatás  valaha  is  eredménye-
zett  —  felületes  vizsgálódás  után  e  
sírokat  úgy  temették  vissza,  hogy  
bizonyos  szempontból  lehetetlenné  
tették  a  bármikori  további  tudomá-



nyos  feldolgozást...  S  az  emlékpar-
kot  nem  helyezték  távolabb,  ahol  
üres  alatta  a  föld,  hanem  a  tömegsí-
rok  fölött  építették  tovább.  

Igen:  valódi  vita  ez.  Azok  között,  
akiknek  az  emlékhely  volt  a  sürgős  
és  az  avatási  ceremónia;  akik  —  
óhatatlan,  ha  erre  gondolunk:  —  
legalább  annyira  a  maguk  emlék-
művét  kívánták  létrehozni,  mint  a  
szegény  mohácsi  vesztesekét.  És  azok  
között,  akik  szerint  a  csatatér  teljes  
feltárása,  régészeti  kutatása  lett  vol-
na  a  fontos,  és  erről  továbbra  sem  
szabad,  lemondani.  

De  hát  mit  adhat  egy  ilyen  kuta-
tás?  Azt  semmiképp,  hogy  nem  is  
vesztettük  el,  hanem  megnyertük  a  
mohácsi  csatát.  Akkor  hát?  A  vesz-
tett  csata  pontosabb  lefolyását?  Sok-
kal  inkább:  képet  az  akkori  népről.  
A  40  ezer  halott  egy  része  külföldi  
zsoldos.  A  többi  viszont:  Magyar-
ország  hadrafogható  lakosságának  
jelentős  hányada.  Mit  tudunk  ró-
luk?  Részben  —  a  bandériumok  
névsorának  ismeretében  —,  hogy  

honnan  valók.  De  a  legfőképpen  azt,  
hogy  egyetlen  napon,  1526.  augusz-
tus  29-én  ért  véget  életük.  

Ez  az  iszonyú  tragédia,  sajátos  
társadalmi  összetételben,  az  akkori  
ország  társadalmi  metszetét  is  adja.  
A  mohácsi  hekatomba  lehetővé  ten-
né,  hogy  egy  adott  időpontban  fel-
mérhessük  a  férfilakosság  antropoló-
giai,  jellemzőit,  fizikai  állapotát,  ti-
pikus  betegségeit,  sőt  még  táplálko-
zási  szokásait,  illetve  tápláltságát is. 
Ez  a  szempont  akkor  is  igaz,  ha  a  
megszólaltatott  antropológus,  aki mé-
lyen  fájlalta,  hogy  Papp  László  ha-
lála  után  tudományának  képviselői  
kirekesztődtek  a  Mohács-kutatásiból,  
azt  már  nem  említette  meg,  hogy  a  
magyar  antropológia  soros  apróbb  
feladataival  is  elmarad,  így  tehát  a  
teljes  mohácsi  anyagot  akkor  se  igen  
tudta  volna  feldolgozni,  ha  nem  sza-
kad  félbe  a  kutatás,  az  ásatás.  

Vérbeli  vitafilm?  Film  is,  nem-
csak  vita.  Lakatos  Vince,  aki  maga  
is  az  emlékpark  avatóünnepségének  
képeivel  fogta  keretbe  a  Mohács-
kutatásban  megelőzően  történteket,  
nem  játszott  rá  arra,  hogy  ez  az  ün-
nepség  —  legalábbis  az  utólag  né-
zett,  szenvtelen  filmszalagon  —  
mennyire  kisszerű,  provinciális,  
visszatetsző;  mondhatnánk:  „Gazdag  
Gyula  kamerájáért  kiált".  Rózsa  Já-
nos  azonban,  aki  az  emlékpark  lét-
rejötte  utáni  vita  nyomába  eredt,  
mértéktartóan,  higgadtan,  ám  félre-
érthetetlenül  jelzi  a  véleményét  er-
ről  a  látványos  ünnepségről,  amelyet  
hiába  nevezünk  megemlékezésnek,  
külsőségei  mégis  ellene  fordultak  az  
elérni  kívánt  célnak:  Mohács  méltó  
emlékezete  szolgálatának.  

S  ami  ennél  is  fontosabb:  komo-
lyan  gondolta  a  vitát.  Teret  enged  
a  véleményeknek,  egyforma  tiszte-
lettel  hallgatja  meg  —  hallgattatja  
meg  magnójával,  örökítteti  meg  Ra-
gályi  Elemér  most  is  érzékeny,  moz-
gékony  kamerájával  —  mindegyik  
vitapartnert.  A  nagytekintélyű  álla-
mi  hivatal  agilis  elnökét  éppúgy,  
aki  az  emlékhely  egyik  kezdeménye-
zője  volt,  mint  a  mohácsi  villany-
szerelőt,  aki  egy  életet  szentelt  az  
amatőr  kutatásnak,  fiait  is  erre  ne-
veli,  s  aki  felelősségben  és  emberi  
bölcsességben,  Mohács-filozófiábar.  
leckét  adhatna  sokaknak;  a  felada-
tát  félreértő  mohácsi  funkcionáriust  



éppúgy,  mint  a  higgadtan  panaszko-
dó  középkoros  régészt  és  a  hevüle-
tében  a  reálisnál  többet  ígérő  antro-
pológust  és  a  szép  építészeti  feladat  
bűvöletében  érthetően  épüíetcentri-
kus  tervezőt.  Rózsa  mesterien  vág:  
a  szembeállítás  sehol  nem  bántó,  
nem  él  vissza  a  megkérdezettek  ki-
szolgáltatottságával  a  filmanyagnak,  
így  is  éreztetni  tudja  a  maga  véle-
ményét.  Tapintatosan,  de  biztosan  
igyekszik  orientálni  a  nézőt.  

Az  érvek,  az  indulatok,  a  kamera  
által  ellesett  apró  gesztusok  egyaránt  
valódiak.  S  a  Csatatér  végül  többre  
is  felhívja  a  figyelmet,  mint  ami  
pusztán  Mohácsra  vonatkozik.  Tör-
ténelmünk  s  szűkebb  történelmi  
emlékhelyeink  dolgában  is  újabban  
nem  ritkán  ütköznek  a  vélemények.  
Mit  kell,  és  mit  hogyan  kell  vagy  
kellene  megbecsülnünk  —  ebben  
nem  mindig  ért  egyet  a  „hivatal",  

(Szita  Miklós  felvételei)  

a  „szakma"  (történészek+régészek+  
műemlékvédők  stb.)  —  és  a  közvé-
lemény.  Dúlnak  a  viták,  a  harcok.  
A  leghevesebben  mostanában  Óbuda  
emlékei  körül  —  de  máshol  is.  Hogy  
hol,  mikor  kinek  van  igaza  vagy  na-
gyobb  igaza,  ez  változó.  De  e  feszült  
viták  talán  segítenek  az  elvek  tisz-
tázásában  és  a  gyakorlat  jobbításá-
ban  egyaránt.  Tegyük  hozzá:  több-
nyire  az  elvekkel  van  a  kisebb  baj,  
s  a  gyakorlat  szenvedi  a  csorbát...  

Kérdezhetünk-e  így:  „felnőtt"-e  az  
az  ország,  amely  oly  kapkodva  emel  
furcsa  emlékművet  történelme  leg-
nagyobb  csatavesztésének  gyászterén,  
mint  mi  tettük  Mohácson?  Ha  igen,  
akuor  kérdezhetünk  így  is:  nem  „fel-
nőtt"-e  az  az  ország,  amely  önisme-
retének,  magatartásmódja  alakításá-
nak  legbensőbb  vitáiról  ilyen  filmet  
csinál? 
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