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„A hadtörténeti elemzésben talán legnehezebb feladat egy-egy csata lefolyásának 

rekonstrukciója. A nehézség mindjárt ott kezdődik, hogy a csaták általában meglehetősen 

nagy, 4-8 km kiterjedésű területen zajlottak le, így egy személy annak minden részét nem 

tekinthette át. […] Külön nehézséget okoz a csatatér egykori képének rekonstrukciója és a 

rajta végbement események lokalizálása. A XVIII. század közepe – végéig nem voltak ugyanis 

olyan térképek, amelyeken harcászati részleteket rögzíteni lehetett volna, így jó esetben is a 

csatában részt vevők hevenyészett vázlataira, látrajzaira vagyunk utalva, legtöbbször azonban 

csak verbális leírásokra. Ugyanakkor a modern katonai térképfelvételekből való 

visszakövetkeztetés sem mutatkozik az esetek többségében járható útnak, mivel az idők 

folyamán a terep akár természeti okokból, akár emberi beavatkozás következtében 

megváltozhatott.”
1
 – írta Perjés Géza hadtörténész az 1664. évi szentgotthárdi csata kutatása 

kapcsán. Az idézett szövegrészlet a történeti csataterek kutatásának két legnagyobb 

nehézségét, az írásos és képi források megbízhatóságának, valamint a történelmi táj 

változásának problematikáját szemlélteti. 

 

Az írásos, képi és régészeti forrásokból egyaránt merítő, a nemzetközi csatatérrégészet 

módszertani eredményeire épülő kutatásokhoz a hazai régészet eddig csak kisszámú példát 

szolgáltatott: a 2010. évet megelőzően két 1711 előtti magyarországi csatatér esetében, az első 

mohácsi (1526) és a romhányi (1710) csata kutatása kapcsán történt tényleges régészeti 

terepkutatás. A téma fontosságát ugyanakkor azzal is jellemezhetem, hogy a jelentős 

összecsapások helyszínei fontos szerepet töltenek be a nemzeti és az egyetemes hadtörténeti 

múlttal kapcsolatos történeti emlékezetben. Ennek megfelelően a csataterek pontos 

azonosításának tudományos igénye már az újkorban jelentkezett. A sort az angol Richard 

Brooke (1791–1861) nyitotta meg, aki „antikváriusi érdeklődéssel” fordult a XV. századi 

angliai csataterek felé. Brooke az 1857-ben kiadott „Fields of Battle in England” című 

könyvének előszavában már felhívta az olvasó figyelmét a csataterek terepi azonosítása során 

a kisszámú és gyakran egymásnak ellentmondó forrásokkal kapcsolatos problémára és a 

rendelkezésre álló írásos adatok egymással való ütköztetésének szükségességére. Érdemes 

megjegyeznünk, hogy Brooke már egy lehetséges forrásbázisként jellemezte a régészeti 

vonatkozású kutatások eredményeit.
2
 A modern értelemben vett csatatérrégészet szimbolikus 

                                                 
1
 Perjés Géza: A szentgotthárdi csata (1664. augusztus 1.) In: Csatakönyv. Tanulmányok a magyar és az 

egyetemes történelem csatáriról. Válogatta: Hausner Gábor. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 

2014. 77–78. o.  
2
 Richard Brooke: Fields of Battle in England. London / Liverpool: John Russell Smith / J. Mawdslet and Son, 

1857. viii. o. 
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kezdetének azonban csak az amerikai, Little Bighorn-i összecsapás (1876) helyszínének az 

1980-as években megkezdett terepkutatását tartják. A hadtörténeti régészet módszertani (a 

hadtudományi terepelemzésre, a klasszikus régészetre, a tájrégészetre és az igazságügyi 

régészetre egyaránt épülő) alapelvei azután az 1980–1990-es évek folyamán teljes mértékben 

kiformálódtak. 

 

Dolgozatom középpontjában a hazai kora újkori összecsapások csatatér-régészeti 

módszertanának szintetizálása áll. Munkám során alapvetően a mintaértékűnek tartott 

angolszász csatatér-régészeti eredményekre támaszkodom. Ennek kapcsán különös tekintettel 

foglalkozom a csataterek legjellegzetesebb lelettípusainak, a kézi tűzfegyverek és tüzérségi 

eszközök lövedékeinek kérdéskörével, illetve az angolszász interdiszciplináris módszertan 

felhasználásával két magyarországi összecsapás, az 1526. évi mohácsi- és az 1687. évi 

Harsány-hegyi („második mohácsi”) csata eddigi, részben saját munkámra támaszkodó 

kutatási eredményeinek bemutatására vállalkozom. 

 

A disszertáció elején ismertetem a hadtörténeti régészet fogalmát, tárgyát, majd 

fejlődésének történetét és magyarországi kezdeteit.  

 

A következő tematikai rész a kora újkori csatatér-régészet módszertani kérdéseit 

tárgyalja. Behatóan vizsgálom a kora újkori csataterek legjelentősebb és leginformatívabb 

tárgycsoportjainak tartott, a kézi tűzfegyverekhez, illetve tüzérségi eszközökhöz tartozó 

lövedékek régészeti interpretációját. A kézi tűzfegyverek lövedékeinek – Daniel M. Sivilich 

leíró módszertanán
3
 alapuló – vizsgálata során külön tárgyalom a darabolással kialakított, 

hasáb alakú, illetve hengeres testű lövedékek problémakörét. Emellett a lövedékek régészeti 

vonatkozású vizsgálata mellett kísérleti lövészet eredményeire is támaszkodom. 

 

Egy újabb fejezetben a kora újkori csatatérkutatás nemzetközi eredményeinek 

áttekintését adom közre amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, németországi 

és ukrajnai példákon keresztül, illetve ezzel párhuzamosan kiemelek néhány, az alkalmazott 

módszertan vagy az elért tudományos eredmény szempontjából jelentős csatatér-régészeti 

terepkutatást. A nemzetközi kitekintést követően a hazai kisszámú, a korai újkori csataterekre 

irányuló régészeti munkálatokat összegzem. 

                                                 
3
 Daniel M. Sivilich: Musket Ball and Small Shot Identification: a Guide. Norman: University of Oklahoma 

Press, 2016. 
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A magyarországi török kori csatatér-régészet eredményeit az „első mohácsi” és a 

„második mohácsi” csata (1526, 1687) kutatásának összefoglalásával kívánom 

gyarapítani/bővíteni a dolgozat következő két fontos tematikai részében, amelyek munkám 

legjelentősebb eredményeit foglalják magukba.  

 

Az 1526. évi magyarországi török hadjárat döntő összecsapásának hadtörténeti 

kutatása több mint szász éves múltra tekint vissza. A Brodarics István kancellár vitairatában 

megnevezett és a csata egyik legfontosabb topográfiai tereppontjának tartott Földvár falu 

téves lokalizációja – több, a csatára vonatkozó topográfiai, illetve rekonstrukciós elméletet is 

generálva – hosszú ideig tévútra vezette a kutatókat. A csatával kapcsolatos hadtörténeti 

kérdések megválaszolását a korábban ismert, biztosan az eseményekhez köthető kisszámú 

régészeti emlék (köztük a sátorhelyi tömegsírok) alapvetően nem segítette. Szűcs József 

helytörténész és Négyesi Lajos hadtörténész majsi terepkutatásai, valamint az összecsapás 

legújabb, B. Szabó János nevéhez köthető hadtörténeti vonatkozású szintetizálása ugyanakkor 

új szakaszt nyitottak a csata terepi vizsgálatában. A mohácsi csatatér kutatását tárgyaló 

fejezetben különös tekintettel a csata szórvány tárgyi emlékeire, a sátorhelyi tömegsírokra, a 

Földvár faluval és a Török-dombbal kapcsolatos régészeti megfigyelésekre reflektálok s új 

szempontokkal kívánom kiegészíteni az eddigi kutatásokat. 

 

Az 1687. évi „második mohácsi” vagy Harsány-hegyi csata első jelentős hadtörténeti 

vonatkozású szintetizálása az események 300. évfordulójához köthető, viszont ezen 

összecsapás esetében korábbi csatatér-régészeti terepmunkálatokra nem került sor. E 

fejezetben a hadtörténeti és forráskutatások eddigi eredményeit újabb, korábban nem ismert 

vagy fel nem használt (az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Magyar Nemzeti Múzeum 

Történelmi Képcsarnokában, illetve a párizsi Bibliothèque national de France 

gyűjteményében fennmaradt) források vizsgálatával, illetve régészeti munkálatok 

(terepbejárások, fémkereső műszeres vizsgálatok, tájrégészeti kutatások) újonnan nyert 

adataival egészítem ki. A régészeti vonatkozású kutatások sorában különösen nagy hangsúlyt 

kapnak a Magyarboly és Beremend közötti autóút térségében folytatott, 2015/2016. évi 

fémkereső műszeres terepbejárások eredményei. A terepbejárás eredményeinek ismertetése 

után a pécsi Janus Pannonius Múzeumban, a nagyharsányi Helytörténeti Gyűjteményben, a 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, illetve egy harkányi magángyűjteményben 

fennmaradt és az összecsapáshoz köthető, szórvány tárgyakat dolgozom fel.  
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A disszertáció zárófejezetében az 1526. évi mohácsi és az 1687. évi Harsány-hegyi 

csatákkal kapcsolatos kutatási eredményeket összegzem, illetve reflektálok a hazai kulturális 

örökségvédelem a történelmi csatatereket érintő változásaira és aktuális kihívásaira. 
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