
A Dunától a kínai nagy falig terjedő eurázsiai steppén a Kr. 

e. 1. évezred elején kialakuló nomád közösségek va-

gyona, létalapja az állatállomány – azaz 

a ménesek és nyájak – lett, aminek vé-

delme elemi érdek volt. Veszély esetén 

a közösség minden hadra fogható tag-

ját – a férfi ak mellett a fi atal lányokat és 

nőket is – csatasorba állították. A nomád 

társadalmaknak ez a jellemvonása már 

a nomád életforma kialakulásának kezdeti 

szakaszában létrejött. Vélhetően valójá-

ban erről tanúskodik a „csodálatos és va-

lószínűtlen” amazonlegenda is. Egyetért-

hetünk tehát Fodor Istvánnal, aki szerint 

a „nők fegyverviselése magából a nomád 

életformából fakadt”. A fegyveres női sírok 

a nomadizmus terjedésével párhuzamosan, 

a kora vaskorban terjednek el az eurázsi-

ai steppén, ám a szkíta–szarmata kort 

követő időszakból – a meglétükre utaló 

írott források ellenére is – csak elvétve 

ismerünk néhányat. Hiányuk ugyanakkor 

a sírokban talált embertani anyag hiányos 

antropológiai kutatásával is magyarázható.

Egy azonban bizonyos, az amazonok 

az antik világ kiemelt figyelmére tarthat-

tak számot, még ha kételyek legendájukkal 

kapcsolatban már a kortársakban is, így Szt-

rabónban is felmerültek:

„Az amazonok mondájával azonban 

sajátságos dolog történt. Az egyéb 

mondák ugyanis a mesés és történeti 

elemeket elkülönítik egymástól; a régi, 

a hazug és csodás részeket mesé-

nek nevezik, a történelem azonban 

az igazat kívánja, akár régi az, akár 

új, s a csodás részeket vagy nem öle-

li föl, vagy csak ritkán. Az ama-

zonokról azonban most is, meg 

régen is ugyanaz a hiedelem él, 

mégpedig a csodálatos és való-

színűtlen. Mert ki hinné el, hogy 

egy asszonyi sereg vagy város 

vagy törzs bármikor is létezhe-

tett férfiak nélkül?”

C C C

A régészeti kutatások az elmúlt évtizedekben a Feke-

te-tenger északi partvidékén fegyveres női temetke-

zések sorát tárták fel, amely sírokat többen az ama-

zonlegenda főszereplőinek tulajdonítottak, és az 

ókori ábrázolásokkal kapcsoltak össze.

Mindazonáltal a fennmaradt ábrázolások 

komoly fenntartással kezelendők. A feltárt fegy-

veres női temetkezésekből ugyanis szinte teljesen 

hiányzik a kard, az ábrázolásokon gyakorta feltű-

nő kétélű amazonbalta, de igen ritka az ábrákon 

előszeretettel megörökített páncélzat, továbbá 

egyetlen pajzs sem említhető. Az elhunytak mel-

lé leggyakrabban néhány nyílhegyet, ritkábban 

két-három közel- és távolharcra egyaránt alkalmas 

fegyvert – így lándzsát, kést/tőrt, íjat vagy parity-

tyát – helyeztek. A sírban lelt nyílhegyek szerepe 

ráadásul ugyancsak kétséges, mivel a jellegzetes 

háromélű bronz nyílhegyeket a szkíta korban 

értékmérőként, bajelhárító amulettként is hasz-

nálták. Feltehetően csak az íjjal együtt vagy nagy 

tömegben, tegezben sírba helyezett nyílhegyek 

tekinthetők ténylegesen fegyvernek.

Görög és római forrásaink szerint 

az amazonkirályságokat egy-egy erőskezű 

királynő – Mürina, Marpesia – kovácsolta 

össze, akik, hosszabb-rövidebb uralkodás 

után, valamely harctéren lelték dicső halá-

lukat. Őket leányuk vagy más nőrokonuk 

követte a trónon. Szerencsétlenebb eset-

ben – mint a legendabeli Héraklész és 

az amazon Hippolüté nevezetes harca 

során – az amazonok seregeit lemészárol-

ták, országuk pedig darabokra hullott. 

A túlélőket – e történetek szerint – 

többnyire rabszolgának adták el, vagy 

elvándoroltak, esetleg beolvadtak 

a helyi lakosságba. A Themiszkürát 

elhagyó amazonok egy része – 

forrásaink szerint – a Kaukázus 

hegység északi oldalán talált új 

hazára, kisebb csoportjuk pe-

dig a Fekete-tenger északkeleti 

partján élő szkíta ifj akkal egye-

sülve alapított új népet. Ők let-

tek a szauromaták-szarmaták. 

De ez már egy másik történet…

A Daughters of Ares/Árész 

lányai nemzetközi projektünk 

eredményei alapján a fegyveres 

női sírok régészeti jelensége mö-

gött jóval prózaibb okok állnak.

 Amazonharcos

Héraklész/Herkules harca az amazonokkal

Legendás amazonok – amazon legendák
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Címlapsztori

Csatatérkutatás
a „második mohácsi csata”
h e l y s z í n é n
Az 

1687. évi „második mohácsi csata”, vagy más nevén a Harsány-hegyi összecsapás a török ki-

űzéséhez vezető magyarországi visszafoglaló háború (1683–1699) egyik legjobban adatolt, 

leggazdagabb forrásbázissal rendelkező eseménye: a korabeli hadinaplók, hadijelentések, 

diplomáciai beszámolók, magánlevelek, memoárok és újsághíradások segítségével optimálisan re-

konstruálható az 1687. évi magyarországi törökellenes hadjárat döntő állomását képező Harsány-hegyi 

csata. A hadtörténeti vonatkozású kutatást nemcsak a jelentékeny írásos forrásbázis, hanem rendkívül 

gazdag (gyakran valós, a mai terepen is jól visszaazonosítható topográfi ai tereppontokat felvonulta-

tó) képi forrásanyag is segítette, segíti. Még e forrásgazdagság ellenére is vannak azonban olyan apró 

részletek, amelyek az utóbbi időben valódi reneszánszát élő kutatási irány, a csatatérrégészet révén 

deríthetőek ki vagy árnyalhatóak tovább a „második mohácsi csata” vonatkozásában.

POLGÁR BALÁZS

A Ruhm-belorberter […] Kriegs-Helm […] (1688) ábrázolása a Harsány-hegyi csatáról (magángyűjteményben)

A bécsi hadvezetés Buda 1686. évi bevételét követően 

1687-ben már Belgrád ostromát határozta el. A belgrádi ost-

romműveletek előtt azonban a szövetséges keresztény sereg-

nek a magyarországi hadszíntér kulcsfontosságú erősségét, 

Eszéket is el kellett volna foglalnia. A várat sikertelenül és nagy 

veszteségek elszenvedése mellett ostromló Lotharingiai Károly 

fővezér végül július 20-án a kudarccal fenyegető ostromműve-

letek félbeszakítása és az elvonulás mellett döntött: serege 

számára kedvezőbb körülmények mellett akart csatát vállalni 

a sikeresen védekező török ellen. Szulejmán nagyvezír ugyan-

akkor félreértelmezte Lotharingiai Károly hadmozdulatát, úgy 

vélte, hogy lehetőség kínálkozik a menekülő keresztény erők 

A csata névadó tereppontja: a Harsány-hegy
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A Harsány-hegyi csata hadtörténeti 

kutatása jelentős múltra tekint vissza. 

Az összecsapásról beszámoló, német-

országi, ausztriai és magyarországi levél-

tárakban fennmaradt dokumentumokból 

a Szita László által szerkesztett, Budától–Bel-

grádig (…) című forrásgyűjtemény adott közre 

elsőként gazdag válogatást 1987-ben. A csata 300. 

évfordulója alkalmából Siklóson szervezett tudomá-

nyos konferencia előadásait a szintén Szita László által 

szerkesztett, Előadások és tanulmányok a török 

elleni visszafoglaló háborúk történetéből 

1686–1688 című tanulmány-

kötet összegezte 

1989-ben.

A munkálatok alatt 

az angolszász bag, tag 

and fl ag módszert alkal-

maztuk: minden egyes lelet 

helye zászlóval került jelölésre, 

majd a tárgyak felszedését és el-

csomagolását követően az előkerü-

lési helyeket GPS-koordináták 

megadásával rögzí-

tettük.

Csatatérkutatás a „második mohácsi csata” helyszínén
megsemmisítésére. A két, nagyjából azo-

nos erejű (60-60 ezer főt számláló) had 

közötti döntő összecsapásra augusztus 

12-én, a Harsány-hegy térségében, 

a Villány, Petárda, illetve Lőcs telepü-

lések által határolt területen került 

sor. A csata a Mohács–Siklós-útvo-

nalon Siklós felé vonuló szövetsé-

ges keresztény sereg elleni tö-

rök támadással vette kezdetét. 

A küzdelem délutáni szakaszá-

ban viszont már a keresztény 

haderő vette át a kezdeményezést, 

és elsöprő támadást intézett a Beremend 

és Petárda melletti erdős területek, valamint 

a Karasica folyó mocsarai által határolt szárazula-

ton elhelyezkedő török tábor ellen. A szpáhi lovasság 

meghátrálása után a befejezetlen sáncokban magukra ha-

gyott janicsárok nem tudtak eredményesen védekezni a ke-

resztény katonasággal szemben: a csata fényes keresztény 

győzelemmel ért véget, a teljes török tábor, a lövegpark és 

a hadipénztár is a győzteseké lett.

A csatatér XVII. századi arculata napjainkra jelentős mér-

tékben megváltozott. A katonai felmérések térképszelvényei 

és a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum Hadtörténeti Térképtárának archív légi fényké-

pei alapján jól rekonstruálhatóak a történeti táj változásai. 

Az újkorban a Karasica folyót szabályozták, és mocsarait le-

csapolták, továbbá a Harsány-hegytől délre elhelyezkedő 

„Harsányi-erdő” területe markánsan lecsökkent: a korábban 

mocsaras erdőségeket művelés alá vonták. Az írásos emlékek 

alapján a mezőgazdasági művelés következtében jelentékeny 

számú, a csatához köthető fegyverle-

let került elő már az újkortól kezdve. 

Az eseményekkel kapcsolatba hozha-

tó szórványleleteket (ágyúgolyókat, 

kézi tűzfegyverekhez tartozó löve-

dékeket, kézigránátokat, sújtó- és 

szúrófegyvereket, bronz és vas go-

lyóöntőformákat) a Harsány-hegy 

térségéből már korábban is je-

lentősebb számban ismert te-

hát a hadtörténeti kutatás.

A csatatéren ugyanakkor 

első alkalommal csupán a 2015. év vé-

gén, a 2016. év elején került sor fémkereső 

műszeres terepkutatásra. Máté Tamás „múze-

umbarát fémkeresős” 2015 decemberében Bere-

mend és Magyarboly között, egy 4,5 hektáros alapterüle-

tű, mezőgazdasági művelés alatt álló földingatlanon bukkant 

kora újkori fegyverle-

let-együttesre. Majd 

ezt követően 2016 

januárjában a pécsi Ja-

nus Pannonius Megyei 

Hatókörű Városi Múze-

um és a HM Hadtörté-

neti Intézet és Múzeum 

folytatott fémkereső 

műszeres terepbejárást 

a helyszínen.

A terepbejárás és a fémkereső műszeres kutatás során 

a bronzkori, római kori és középkori leletek (főleg kerámia-

töredékek) mellett az 1687. évi csata tárgyi emlékei kerültek 

napvilágra. Az összecsapáshoz 

köthető tárgyi emlékek legna-

gyobb darabszámú leletcso-

portját a kézi tűzfegyverek-

hez tartozó ólomlövedékek 

képezték. A 29 darab ép 

(elejtett) 10–22 mm-es 

átmérőt mutató löve-

dék mellett kettő, 40 

és 136 g tömegű, felté-

Szórványcsákányfokos (magángyűjteményben)

Ólom kézitűzfegyver-lövedékek (Helytörténeti Gyűjtemény, Nagyharsány) Kézigránát (Helytörténeti Gyűjtemény, Nagyharsány)

Vassulyom (Helytörténeti Gyűjtemény, 
Nagyharsány)
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akadályozó lövedékeket a telkek széleinél 

összegyűjtötték, majd később újra (má-

sodlagosan) eltemetődtek, így azok 

nem in situ [azaz eredeti helyzetükben 

előkerült – a szerk.] leletekként értel-

mezhetők. Ha elfogadjuk ugyanak-

kor, hogy in situ tárgyakról van szó, 

akkor a talált lövedékek könnyű 

löveg(ek) terepi pozícióját, illetve 

pozícióváltását jelölhetik.

A Harsány-hegyi csata helyszínén 

végzett munkálatok eredményei jól szem-

léltetik, hogy milyen perspektívákat hordozhat 

a csatatérrégészet egy-egy régészeti módszerekkel 

is vizsgálható összecsapás helyszínén. Magyar-

országon napjainkig kevés csata vagy üt-

közet esetében zajlott hadtörténeti 

régészeti terepkutatás, fontos to-

vábbi célkitűzés a nemzeti múlt 

szempontjából jelentős hazai csa-

taterek jövőbeli védelmére irányuló, 

régészeti kutatási eredményeken is 

alapuló regiszter összeállítása.

C C C

Csatatérkutatás a „második mohácsi csata” helyszínén

telezhetően hasáb alakú lövedékek készíté-

séhez és további feldarabolásra szánt, kis 

méretű ólomrúd említhető meg. A kézi 

tűzfegyverekhez tartozó lövedékek mel-

lett több, a tüzérséghez köthető lelet, 

köztük három bombarepesz és nyolc 

darab, 4,5–7 cm-es átmérőjű ágyú-

golyó is előkerült.

A 2015–2016. évi fémkereső 

műszeres terepbejárás során végül 

49 (hipotetikusan) a csatához köthető 

tárgyat találtak a régészek. Az ép (az össze-

csapás során elejtett, majd eltemetődött) kézi 

tűzfegyverlövedékek két sűrűsödési foltot mutattak 

a lelőhelyen. Az északnyugati–délkeleti irányí-

tású lövedékfolt esetében feltételezhető 

volt, hogy a leletmintázat és a kon-

centrált leletsűrűség egy batail-

lonrész terepi pozícióját adja meg.

Az ágyúgolyók leletmintázata 

esetében két interpretációs lehe-

tőség állt fenn. Az első értelmezési 

lehetőség esetében az újkori, illetve 

a modern kori mezőgazdasági műve-

lés révén előkerült lövedékek „depó-

iról” beszélhetünk csupán: a művelést 

Az 1526. és az 1687. évi „mohácsi” csatáknak 
emléket állító „Csatatéri emlékkápolna” (Mohács)

A bag, tag and � ag módszer a terepen

A kézi tűzfegyverekhez tar-

tozó ólomlövedékek készíté-

sének két fő módja volt. Az első 

eljárásként a gömblövedékek 

készítésénél használatos metódust, 

a kő, bronz vagy vas öntőminták fel-

használásával történő öntést említhetjük 

meg. A második eljárásmód során ólomru-

dakat vagy -hasábokat daraboltak fel 

hasáb alakú, illetve hengeres 

testű lövedékek 

gyanánt.

A 

b a t a i l -

lon pikásokból és 

muskétásokból álló taktikai 

egység a kora újkorban. Raimondo 

Montecuccoli (1609–1680) császári hadve-

zér egy bataillon pikás katonáinak szá-

mát 480 főben, a muskétás lövészek 

számát 720 főben optimalizálta. 

(Forrás: Opere di Raimondo Monte-

cuccoli. V. 1. Közreadja: Giuseppe 

Grassi. Torino, 1821. 102. o.)

Az ágyúgolyók (Á) koncentrációjaKézi tűzfegyverekhez tartozó lövedékek (L) 
koncentrációja

Hidegháború korabeli oldalazó géppuskás 
kiserőd Villány térségében

A villányi Templom-hegy „Csatatérkilátója”
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