
„Fegyvert, s vitézt”

Buda 1686. évi keresztény kézre kerülésével végérvényesen megingott a magyarországi 
oszmán-török hódoltság, a bécsi haditanács 1687-ben már Belgrád visszafoglalása 
mellett foglalt állást. A Lotharingiai V. Károly herceg vezette keresztény szövetsé-

ges sereg azonban sikertelenül – jelentős veszteségek elszenvedésével – ostromolta a korszakban Belgrád 
kulcsának is tartott Eszéket. Lotharingiai Károly rövid időn belül a kétes kimenetelű ostrommal való felhagyás 
és az elvonulás, pontosabban az oszmán-török seregnek az erős eszéki sáncokból való előcsalása mellett 
döntött. A két, közel 60-60 ezer katonát számláló had döntő összecsapására a Nagyharsány és Villány közsé-
gek közti Harsány-hegy térségében került sor 1687. augusztus 12-én. A csata a Siklós felé vonuló keresztény 
sereg bal szárnya elleni szpáhi támadással vette kezdetét. Bár a terepi viszonyok miatt a keresztény sereg 
jobb szárnya nem tudott azonnal teljes erejével a szorongatott bajor választófejedelem segítségére indulni, 
a gyors és hatékony átcsoportosításoknak köszönhetően a bajor seregrész végül visszaverte a szpáhik rohamát. 
Az összecsapás későbbi szakaszában a keresztény had vette át a kezdeményezést, és a befejezetlen földsán-
cokkal védett oszmán-török tábor ellen támadt. A szpáhik megfutamodása után a janicsárok még elkeseredett 
ellenállást folytattak a félkész sáncművekben. A csata végül a keresztény sereg fényes győzelmével ért véget: 
az oszmán-török tábor és a hátrahagyott teljes lövegpark a győzteseké lett. Az összecsapás után a hódoltság 
egyik legfontosabb erőssége, Eszék is a császáriak kézére került.

Polgár Balázs
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A csata névadó terepalakulata: a Harsány-hegy
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Csatatérrégészeti kutatás a Harsány-hegynél
Az 1687. évi Harsány-hegyi ösz-

szecsapást nem egyszer második 
mohácsi csatának is nevezik. 
A két esemény párhuzamba 
állítása a 17. századra tekint 
vissza. Jóllehet az  1526. 
évi megsemmisítő csa-
tavesztés a  középkori 
magyar államiság vé-
gének szimbóluma 
lett, addig az  1687. 
évi összecsapás lé-
nyegesen kisebb sze-
rephez jutott a  nemzeti 
emlékezettörténetben. A  csa-
tának ismertebb emlékhelyei, illetve 
emlékművei Mohácsról, Nagyharsányról 
és Villányról ismertek.

Az összecsapás névadó – a csatatér északi ré-
szének meghatározó – terepalakulata a 442 méter magas 
Harsány-hegy, más néven a Szársomlyó. A csatatér arcula-
ta napjainkra jelentős mértékben megváltozott: a mező-
gazdasági művelés miatt a Karasica mocsarait lecsapolták, 
a Harsány-hegytől délre levő erdős területeket pedig je-
lentős mértékben kiirtották. A csata első fázisát – a ke-
resztény sereg bal szárnya elleni oszmán-török támadás 

helyét – a Harsány-hegy dél-délkeleti 
térsége és Villány település közé teszi 
ma a kutatás a rendelkezésre álló írá-

sos és képi források alapján. A csata 
első szakaszának terepi azonosítása 
mellett fontos topográfi ai kérdés, 

hogy pontosan hol helyezkedett 
el az oszmán-török sereg tábo-
ra. A  táborhely azonosítását 

a korabeli írásos forrásokon, 
csataképeken és a  katonai 
felméréseken alapuló táj-

történeti kutatás segíti. Lot-
haringiai Károly herceg bécsi ha-

dinaplójából és Claude-Louis-Hector 
de Villars márki levelezéséből ismert, hogy 

a két mérföld hosszan elnyúló oszmán-török tá-
bort nyugat és kelet felől erdős-mocsaras területek 

határolták, valamint, hogy területét mélységében ta-
golt, de befejezetlen sáncok védték. A keresztény sereg 
támadása a Harsányi-erdő és a Magyarbólyi-erdő közötti 
terepszakaszról bontakozott ki. Az északnyugat–délkeleti 
irányítású oszmán-török tábort nyugat felől a Beremend 
és a Petárda melletti erdőségek (Beremendi-erdő, Gyö-
kös-erdő és Felsőbb-erdő), kelet felől a Karasica mocsarai 
(Magyarbóly, Lapáncsa és Illocska térsége) határolták. 

Balra: J. Joseph Waldtman és J. Ulrich Kraus csataképe (1696). Jobbra: Philipp Röder vázlatrajza a Harsány-hegyi csatáról (1842)

„A csata nem tartott két óránál tovább: 
a pogányok lovassága roskadt össze elő-

ször, utána megtámadtuk a gyalogságukat, 
akik közül sokan elszántan védekeztek, de végül 

szétzúztuk őket. A törököket az eszéki hídig üldöz-
tük, a veszteségük több mint tízezer fő volt, nem be-

szélve azokról, akik a Drávába fulladtak. Hozzávetőleg 
tízezer hadifoglyot ejtettünk és a teljes tüzérségüket és 

málhájukat megszereztük. […] Ez a csata Mohácsnál zaj-
lott, ugyanazon a helyen, ahol korábban a törökök legyőz-

ték Lajost, Magyarország királyát, aki az egész seregével együtt 
pusztult el.”

James Fitz-James (1670–1734), Berwick 
hercegének a visszaemlékezé-

se a  Harsány-hegyi 
csatáról
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A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a pé-
csi Janus Pannonius Múzeum 2019 őszén folytatta ön-
kéntesek bevonásával a Harsány-hegyi csata régészeti 
kutatását. Az összecsapás területén az első jelentősebb 
terepbejárás-sorozatra 2015 decemberében – 2016 január-
jában került sor Magyarbóly mellett. A 2019. évi szeptem-
ber–októberi munkálatok különös tekintettel a Villánytól 
délre levő Vár-dűlő és az Öregtemplom-dűlő területeire, 
illetve azok térségére koncentrálódtak, s Gábor Olivér, 
valamint Gombor László koordinációjával valósultak 
meg. Az újabb vizsgálatok során a nem szisztematikus 
és a  szisztematikus fémkereső műszeres terepbejárás 
módszerét egyaránt alkalmaztuk. A kutatás révén 279 
fémtárgy került napvilágra, 
hipotetikusan – a jellemző 
tárgytípusokhoz való tar-
tozás, a datálás és a le-
letmintázat összefüg-
gései alapján – 154 
leletet kapcsoltunk 
az 1687. évi össze-
csapáshoz. A tár-
gyakat az alábbi 
c sop or tok ba 
soroltuk: 

 - fegyverleletek
(81 darab), 

 - ruházati emlékek (29 darab),

 - lószerszámleletek (30 darab),

 - pénzérmék (7 darab), 

 - személyes tárgyak(?) (7 darab).

A fegyverleletek legnagyobb számú együttesét a kézi 
tűzfegyverekhez köthető ólomból készült lövedékek ké-
pezték. A lövedékek közül 12 deformált (kilőtt / becsapó-
dott), 52 ép (elejtett) darab volt. Közöttük az öntőmin-
tába való öntéssel és a darabolással kialakított, gömb, 

gerezd, hasáb, henger és palack formájú darabok 
egyaránt megtalálhatóak voltak, méretük 6 és 

18 mm között változott. A fegyverleletek 
sorából megemlíthető egy 13 mm-es 

kaliberű kézi lőfegyver vas cső-
töredéke és egy vas kézig-

ránát repesze. Külön 

Archeológiai szempontból mindig 
különleges egy csata vagy egy üt-

közet helyszíne. A régészeti lelőhely-, 
illetve a leletképződés időszaka az ösz-

szecsapás végeztével lezárul, majd ezt 
követően kezdetét veszi a lelőhelypusztulás 

destruktív folyamata, ami az elejtett, elhagyott, 
de értéket képviselő vagy hasznosítható tárgyak-

nak a harcot követő összegyűjtésére, a későbbi korok 
talajbolygatással járó tájhasznosítási metódusaira, 

valamint a fémkereső műszer használa-
tán alapuló illegális kincskere-

sésre egyaránt vissza-
vezethető.

Csatatérrégészeti kutatás a Harsány-hegynél

A 2019. évi terepbejárások leletmintázati 
térképe (készítette: Gombor László, JPM)

A Harsány-hegyi csata emlékműve 
a nagyharsányi szoborparknál
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fi gyelmet érdemelnek még a tüzérségi emlékek, 
köztük 10 darab vas ágyúgolyó és egy kisebb ka-
liberű (60 mm-es) vas lövegcső torkolatrészének 
töredéke. Az ágyúgolyók mérete 45 és 75 mm 
között változott. A ruházati emlékek csoportját 
laposfejű gombok, pitykegombok, övcsatok, 
övveretek és övvégek, a  lószerszámleleteket 
patkók, egy kengyel, zablamaradványok, szíjel-
osztók és lószerszámdíszek képezték. A patkók 
között a kovácsolással kialakított, keskeny, de 
nagyobb vastagságú szárral és markáns sarok-
kal bíró darabok, valamint a vaslemezből való 
kivágással kiképzett, szélesebb szárú példányok 
is megtalálhatóak voltak. A pénzérmek közül öt 
oszmán-török akcse, egy II. Mátyás denárja, egy 
pedig Aloysius Contarini, velencei dózse zecchi-
nója volt. A személyes tárgyak(?) közé késpenge-
maradványokat, egy késvég záróveretét és több 
fenőkőtöredéket soroltunk. 

Kevés, a mai, illetve a történeti Magyaror-
szág területén levő összecsapás – a fémkereső 
műszeres terepbejárás módszerét is magába 
foglaló – régészeti kutatása ment végbe vagy 
kezdődött meg napjainkig. A  sorból a  muhi 
(1241), a mohácsi (1526), a Harsány-hegyi (1687), 
a romhányi (1710), a kismegyeri (1809) és a seges-
vári (1849) csata  vagy ütközet említhető meg. 
A csatatérrégészet hazai fejlődésének fontos 
tényezője az elköteleződött önkéntesek mun-
káján és a fogadó múzeumi fél koordinációján, 
valamint tudományos és szakmai felügyeletén 
alapuló „múzeumbarát fémkeresőzés” vagy más 
néven „közösségi fémkeresőzés” gyors térhódí-
tása. Az újabb Harsány-hegyi kutatások fontos 
eredménye, hogy sikerült tovább pontosítani 
a csatatér topográfi áját. A soron következő te-
repi munkálatok célja az oszmán-török tábor 
területének a további kutatása és a sáncművek 
pontos helyének az azonosítása lesz.   

C C C

Csatatérrégészeti kutatás a Harsány-hegynél

Oszmán-török akcsék, II. Mátyás denárja és Aloysius Contarini 
(velencei dózse) zecchinója (JPM, Rgy, fotó: Tímárné Sinkó Anikó)

Ágyúgolyó (JPM, Rgy)

Kiskaliberű lövegcső töredéke (JPM, 
Rgy, fotó: Tímárné Sinkó Anikó)

Kézigránát töredéke 
(JPM, Rgy, fotó: Tímárné 
Sinkó Anikó)
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sorából megemlíthető egy 13 mm-es 

kaliberű kézi lőfegyver vas cső-
töredéke és egy vas kézig-

ránát repesze. Külön 

Archeológiai szempontból mindig 
különleges egy csata vagy egy üt-

közet helyszíne. A régészeti lelőhely-, 
illetve a leletképződés időszaka az ösz-

szecsapás végeztével lezárul, majd ezt 
követően kezdetét veszi a lelőhelypusztulás 

destruktív folyamata, ami az elejtett, elhagyott, 
de értéket képviselő vagy hasznosítható tárgyak-

nak a harcot követő összegyűjtésére, a későbbi korok 
talajbolygatással járó tájhasznosítási metódusaira, 

valamint a fémkereső műszer használa-
tán alapuló illegális kincskere-

sésre egyaránt vissza-
vezethető.

Csatatérrégészeti kutatás a Harsány-hegynél

A 2019. évi terepbejárások leletmintázati 
térképe (készítette: Gombor László, JPM)

A Harsány-hegyi csata emlékműve 
a nagyharsányi szoborparknál
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fi gyelmet érdemelnek még a tüzérségi emlékek, 
köztük 10 darab vas ágyúgolyó és egy kisebb ka-
liberű (60 mm-es) vas lövegcső torkolatrészének 
töredéke. Az ágyúgolyók mérete 45 és 75 mm 
között változott. A ruházati emlékek csoportját 
laposfejű gombok, pitykegombok, övcsatok, 
övveretek és övvégek, a  lószerszámleleteket 
patkók, egy kengyel, zablamaradványok, szíjel-
osztók és lószerszámdíszek képezték. A patkók 
között a kovácsolással kialakított, keskeny, de 
nagyobb vastagságú szárral és markáns sarok-
kal bíró darabok, valamint a vaslemezből való 
kivágással kiképzett, szélesebb szárú példányok 
is megtalálhatóak voltak. A pénzérmek közül öt 
oszmán-török akcse, egy II. Mátyás denárja, egy 
pedig Aloysius Contarini, velencei dózse zecchi-
nója volt. A személyes tárgyak(?) közé késpenge-
maradványokat, egy késvég záróveretét és több 
fenőkőtöredéket soroltunk. 

Kevés, a mai, illetve a történeti Magyaror-
szág területén levő összecsapás – a fémkereső 
műszeres terepbejárás módszerét is magába 
foglaló – régészeti kutatása ment végbe vagy 
kezdődött meg napjainkig. A  sorból a  muhi 
(1241), a mohácsi (1526), a Harsány-hegyi (1687), 
a romhányi (1710), a kismegyeri (1809) és a seges-
vári (1849) csata  vagy ütközet említhető meg. 
A csatatérrégészet hazai fejlődésének fontos 
tényezője az elköteleződött önkéntesek mun-
káján és a fogadó múzeumi fél koordinációján, 
valamint tudományos és szakmai felügyeletén 
alapuló „múzeumbarát fémkeresőzés” vagy más 
néven „közösségi fémkeresőzés” gyors térhódí-
tása. Az újabb Harsány-hegyi kutatások fontos 
eredménye, hogy sikerült tovább pontosítani 
a csatatér topográfi áját. A soron következő te-
repi munkálatok célja az oszmán-török tábor 
területének a további kutatása és a sáncművek 
pontos helyének az azonosítása lesz.   

C C C
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Oszmán-török akcsék, II. Mátyás denárja és Aloysius Contarini 
(velencei dózse) zecchinója (JPM, Rgy, fotó: Tímárné Sinkó Anikó)

Ágyúgolyó (JPM, Rgy)

Kiskaliberű lövegcső töredéke (JPM, 
Rgy, fotó: Tímárné Sinkó Anikó)

Kézigránát töredéke 
(JPM, Rgy, fotó: Tímárné 
Sinkó Anikó)
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