
Címlapsztori

Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és emlékezet címmel a Magyar Tudományos 
Akadémia Kiválósági Együttműködési Programja keretében több 
diszciplínára kiterjedő vizsgálatok zajlottak a Bölcsészettudományi 

Kutatóintézet és a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi együttműködésében. A kutatásnak a tudományos 
mellett közpolitikai céljai is voltak: a korábbinál megbízhatóbb ismeretekkel kívánt szolgálni a 2026-ban 
esedékes 500 éves megemlékezések előkészítéséhez.

Fodor Pál
Pap Norbert Hol volt a mohácsi csata?

Kutatások a helyszín meghatározására

Földvár birtoknak a Dunától nyugatra lévő határai az 1338-as 
határjárás szerint (szerkesztette: Gyenizse Péter)

Jelmagyarázat: 1) földrajzilag jobban lokalizálható határszakasz, 
kisebb bizonytalansággal; 2) földrajzilag rosszabbul lokalizálható 
határszakasz, nagyobb bizonytalansággal; 3) a Baranyai-dombság 
és a Mohácsi-sík ármentes terasza; 4) patakvölgyek, valamint a 
Duna mocsaras, vízzel borított ártere; 5) mára nagyrészt feltöl-
tődött egykori folyómeder; 6) jelenlegi települések központjai és 
nevei; 7) az ábra címében szereplő határjárásban megnevezett 
településekhez tartozó birtoktest, közigazgatási terület; I.) Ör-
vény-fok [Ewrem] Kölkedtől keletre, a térkép határán túl; II.) a 
Nagymajsáról Ipoltlakára vezető út feltehetőleg a majsi vízfolyás 
(ez nem azonos a mai Malomárokkal) Borzába torkollása alatti 
szakaszon keresztezte a Borzát

A 2017 és 2020 között zajlott és mintegy 70 kuta-
tót mozgósító program hat fő területen mélyítette el 
a mohácsi csatára vonatkozó ismereteket. Az ütkö-
zet története (előzményekkel és következményekkel), 
a csatatáj történeti földrajzi rekonstrukciója, régészeti 
vizsgálatok, emlékezeti kérdések, nemzetközi kite-
kintés a korszak más sorsdöntő csatáira, valamint 
a „második mohácsi csata” (1687) szerepelt a kuta-
tási tervben. Három év alatt számos szakcikk és egy 
új, a projekttel azonos című könyvsorozat született 
tucatnyi könyvvel, s az eredmények nagy szakmai és 
közönségérdeklődést váltottak ki. A régészeti felada-
tok közül sok még megoldásra vár, de több tekintet-
ben jelentős előrelépés történt.
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Hol volt a csata?

Legalább száz éve folyik a vita arról, hogy pontosan 
hol is volt a csata, hová állították később a törökök 
a csata győzelmi emlékművét, és hol is halt meg va-
lójában a  menekülő király. A  kutatási 
projekt fontos célkitűzése volt, hogy 
ezekre a kérdésekre választ adjon.

A program keretében elkészí-
tettük a  16–17. századi Mohács 
környéki táj rekonstrukcióját. 
Az eredményeket összefogla-
ló Mordortól Mohácsig című 
kötetünk részletesen tárgyalja 
a térség felszínalaktanának, 
v ízrajz ának ,  tör téneti 
településhálózatának és 
a kapcsolódó régészeti topográfi -
ának a kérdéseit a középkori és kora 

újkori írott források földrajzi képe és 
a  történeti térképanyag bázisán. 

Elvégeztük több, a  csata, illetve 
annak emlékezete szempontjá-

ból szóba jövő helyszín komp-
lex vizsgálatát is, azzal a  cél-

lal, hogy azonosítsuk azokat 
a helyeket, amelyek a csata 
kapcsán jelentőségre tet-
tek szert.

A csata előtt II. Lajos 
csapatai lassan gyülekeztek, és 

részben Mohácson, részben Mohács 

Földvár 1736–1770-es térképeken (szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) Földvár Mikoviny Sámuel térképén (1736–1742); B) a Vöt-
ter-féle 1766-os térkép a Majs és Földvár határán folyó Borzával; 
C) Praedium Földvár területén két épület látszik Kneidinger 
térképén (1770); D) A Földvár nevű földrajzi hely Praedium 
Földvár területén (1770) az egyik, Kneidinger-féle térképlapon.
A területen két építmény látszik egy útkereszteződésben

I. Szulejmán (ur. 1520–1566) az 
Oszmán-ház tizedik szultánja 

volt. A birodalmat nem csupán 
kiterjesztette, de fel is virágoztatta. 

Hosszú, negyvenhat éves uralmára az 
utókor aranykorként tekintett vissza. Éle-

tében tizenhárom hadjáratot vezetett sze-
mélyesen, abból hetet Magyarország ellen. 

Legnagyobb győzelme a mohácsi volt. Az utolsó 
hadjáratának Szigetvár alatt lett vége, a 

vár melletti szőlőhegyen, 72 
évesen, betegségben 

hunyt el.
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környékén táboroztak. A török támadás előtti na-
pokban a csapatok zömét összevonták egy nagyobb 
táborba, amely fél magyar mérföldre, délre helyez-
kedett el Mohács mezővárostól. Saj-
nálatos módon az országban gyü-
lekező más katonai alakulatok erre 
a helyszínre már nem jutottak el.

A törökök ezzel szemben dél 
felől közelítették meg a mohácsi 
síkot. Hajóik a Dunán haladtak 
felfelé, csapataik pedig a Duna 
jobb partján vonultak. A csata 
előtt Baranyavár térségében 
átkeltek a Karasica-patakon, 
majd észak felé vonulva Buzig-
lica térségében kettéváltak. A Báli és 
Hüszrev bégek vezette könnyűlovasság 
a mohácsi teraszos síkot nyugatról övező te-
replépcső tetején húzódó úton haladt, megkerülve 

a síkság nyugati domblábi terüle-
tének lápos, mocsaras térségét, 

így jutva a magyar sereg hátá-
ba, valahol Nagynyárád kör-

nyezetében. A fősereg a gya-
logsággal, a tüzérséggel és 
a  felszerelés egy részével 

közben a síkság magasabb, szá-
razabb és ezért jobban járható keleti 

peremén nyomult előre, ott, ahol a vízfo-
lyások is konszolidált mederbe kényszerültek, 

és ezért könnyebb volt átkelni rajtuk. Így jutottak el 

II. Lajos (ur. 1516–1526) a Jagel-
ló-házból való uralkodó volt, ma-

gyar és cseh király. Az utókor ugyan 
nem bánt az emlékével túl hálásan, 

de úgy tűnik, hogy bátorsága és az 
ország ügyéért vállalt elkötelezettsége 

nem vonható kétségbe. Fiatalon, húszéves 
korában a mohácsi csatatérről történő mene-

külés közben halt meg. A királyt kísérő egyetlen 
szemtanú, a kamarása beszámolója szerint 

a Duna kis mellékágán átkelés 
közben lovastul vízbe 

fulladt.

Földvár (Sátorhely) 1780–1783-as térképeken 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) Földvár egy 1780-as térképen településjellel ábrázolva; B) 
Földvár település Sátorhely helyén 1780-ban; C) Satoristie 

(Sátorhely) az Első katonai felmérés kivága-
tán; D) Sátoristie v. Földvár 1783 körül az 
Első katonai felmérés keretében készült 
Pécs és környéke ábrázoláson

Hol volt a mohácsi csata? – Kutatások a helyszín meghatározására
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fél mérföldre nyugatra, míg Mohács városától egy 
mérföldre délre jelöli ki, Földvár falunál.

Egy másik fontos támpont, hogy a Duna és ezen 
széles és száraz síkság között mély mocsár terült 

el, amelynek később fontos szerepe lett: 
a csata során sokan ebben lelték halálu-

kat. A harmadik fontos információ 
szerint a  dél felé tekintő ke-

resztény sereg előtt egy 
széles és viszonylag 
mély árok vagy völgy 

feküdt. A leírások szerint 
ezt a völgyet a keresztény 

seregek a csata közben fe-
dezékként használták, ide 

húzódtak vissza, és az is kide-
rült, hogy a Duna mellett lévő 

mély mocsár felé eső végében 

a Borza-patakhoz, amelyen átkelve arra a széles 
és száraz síkságra értek, ahol a magyar sereg már 
várta őket. Itt, a középkori Földvár falunál került 
sor végül az összecsapásra.

A leírásokban több fontos földrajzi tám-
pontról is olvashatunk. Brodarics István, 
a csata fő krónikása elég pontosan 
megadja a csata helyének ko-
ordinátáit azzal, hogy 
a  helyszínt a  Dunától 

Föld-
vár (ere-

deti nevén Ipoltlaka) 
a mohácsi csata idején a szek-

szárdi apátság birtokában álló település 
volt, mely Mohácstól délre feküdt. A csata idején 

vélhetően elpusztult, de a 16–17. századi források szerint 
az oszmán hódoltság idején újratelepült. A Földvár 

településnév ezen a területen a 18. század elején is 
fennmaradt, a század második felében már a dél-

szláv Sátoristi vagy Sátoristye néven kezdték el 
emlegetni. Ebből származik a mai Sátorhely 

településnév. Ennek közelében az 1960-as 
és 1970-es években Papp László és Maráz 

Borbála régészek tárták fel a mohácsi 
csata tömegsírjait.

Földvár (Sátorhely) 
1802–1880-as térképeken 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) P. Földvár v. Sátoristye [Sátorhely] 
(1802); B) Földvár település a csata 
helyével együtt ábrázolva 1825-ben; C) 
Sátoristye P. a Második katonai felmérés 
kivágatán (1858);
D) Sátoristye psz. [puszta] (Földvár) a Har-
madik katonai felmérés kivágatán (1880)
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volt, mely Mohácstól délre feküdt. A csata idején 

vélhetően elpusztult, de a 16–17. századi források szerint 
az oszmán hódoltság idején újratelepült. A Földvár 

településnév ezen a területen a 18. század elején is 
fennmaradt, a század második felében már a dél-

szláv Sátoristi vagy Sátoristye néven kezdték el 
emlegetni. Ebből származik a mai Sátorhely 

településnév. Ennek közelében az 1960-as 
és 1970-es években Papp László és Maráz 

Borbála régészek tárták fel a mohácsi 
csata tömegsírjait.

Földvár (Sátorhely) 
1802–1880-as térképeken 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A) P. Földvár v. Sátoristye [Sátorhely] 
(1802); B) Földvár település a csata 
helyével együtt ábrázolva 1825-ben; C) 
Sátoristye P. a Második katonai felmérés 
kivágatán (1858);
D) Sátoristye psz. [puszta] (Földvár) a Har-
madik katonai felmérés kivágatán (1880)
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magasan állt a víz, ami nem 
meglepő, hiszen ezekben 
a hetekben igen csapadékos 
volt az időjárás.

A középkori Földvár falu-
hoz tartozó birtokot a közép-
kori határjárások, valamint 
a földrajzi környezet rekonst-
rukciójával sikerült azonosíta-
ni. Ez a már említett Borza-pa-
taktól keletre, a Duna árterét 
képező mocsártól nyugatra és 
a középkori, „nagy árok” nevű 
egykori folyómedertől délre 
terült el. Ez így éppen megfe-
lel a brodaricsi távolságada-
toknak is (8 kilométerre délre 
Mohácstól, és 4 kilométerre 
nyugatra a Dunától). A Vizs-
laki-rét, amely 4–6 méteres 
beszakadással indul, jól meg-
feleltethető a  fentebb emlí-
tett mély mocsárnak, amely 
a csatateret keletről határol-
ta. A Mohácsi-síkságot délke-
letről északnyugati irányban 
átszelő „völgyet” vagy „árkot”, 
vagyis egy egykori folyó-
völgyet pedig távérzékelési 
módszerekkel azonosítottuk. 

Fontos kiemelni, hogy a csatával összefüggésbe hoz-
ható régészeti leletek is mind a már jórészt feltöltődött 
árok mentén kerültek elő. Itt, a Vizslaki-rét peremén, 
a később Törökdombnak nevezett halmon épült meg 
1630–31-ben a csata oszmán győzelmi emlékműve, és 
ennek mentén kerültek elő a csata halottai is Sátorhely 
mellett, továbbá ennek közelében, a Fekete-kapu körül 
találták meg az oszmán tüzérség ágyúlövedékeit is.

Mindezen bizonyítékok ellenére jelenleg is vannak 
olyan történészek és régészek, akik más helyszínek 
mellett kardoskodnak. Elsősorban Sátorhelytől nyu-
gatra, a Borza-patakon túli Majs községtől keletre fek-
vő sík területen folynak vizsgálatok. Itt egy középko-
ri falu nyomai kerültek elő már az 1960-as években, 
amellyel kapcsolatban utóbb felmerült, hogy esetleg 
ez lehetett Földvár. Fémkereső műszerrel a falu kör-

nyezetében 110 hektáron mintegy 254 darab, zömmel 
10–13 mm-es ólomlövedéket találtak, amelyek a ku-
tatás vezetői szerint a csata lenyomatát képezhetik. 
Az általunk vélelmezett csatatér viszont a Borza-patak 
keleti oldalán feküdt. A majsi területet egy helyenként 
több száz méteres szélességű ártér választotta el a föld-

A Törökdomb régi térképeken (szerkesztette: Gyenizse Péter)

Jelmagyarázat: A) A Törökdomb mint Őrdomb (Wachthügel) 1691-
ben; B) Comitatus Bacsiensis Pars, Mikoviny S. 1725 (?); C) A Török-
domb Sháturix felirattal és kereszttel a Vötter-féle 1766-os térképen; D) 
A Törökdomb Scaturigo felirattal és kereszttel egy 1775 (?)-ös térképen; 
E) A Törökdomb Sátoristi felirattal és kápolna jelzésével 1769 körül; 
F) A Törökdomb és Sátorhely (Satoristie) az Első katonai felmérésen 
(1783); G) A Törökdomb mint Török Halom és Sátoristye „Baranya me-
gye Föld Abroszán” 1838-ban, H) Sátoristye puszta és környéke a Har-
madik katonai felmérésen (1880); I) A Törökdomb és Sátoristye puszta 
a Második katonai felmérésen (1858); J) A Törökdomb Türkenhügel 
felirattal a kataszteri térképen a 19. század második feléből; K) A Török-
domb és Sátorhely az 1941. évi katonai felmérésen; L) A Törökdomb 
Török vagy Basa Halom felirattal a Duna-mappáción 1827-ből
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vári (azaz sátorhelyi) vizsgálati 
területtől, így annak a  való-
színűsége, hogy a harcok ide is 
kiterjedtek volna, igen csekély. 
Ugyanakkor az előcsatározások 
és a Báli bég vezette lovasság 
áthaladása esetleg érinthette 
ezt a térséget.

A vita még nem zárult le, 
de a Majshoz mint a csata le-
hetséges centrumterületéhez 
kötődő állítások megalapo-
zottsága kérdésesnek tűnik. 
A  szakirodalmi konszenzus 
szerint az itt előkerült, kis ka-
liberű lövedékek a 17. századra jellemzők, így inkább 
1687-es vagy 1704-es konfl iktust lehet sejteni mö-
göttük. A kérdés eldöntéséhez mindenképp további 
vizsgálatokra lesz szükség.

A kutatási projekt másik fontos eredménye volt 
a Hünkjár tepeszi (Császárdomb), azaz a török győ-
zelmi emlékmű azonosítása és régészeti vizsgálata. 
Mintegy 100 évvel a csata után, a korszakra jellemző 
Szulejmán-nosztalgia hatására Haszán pasa, budai 
beglerbég fából egy kioszkot, azaz győzelmi emlék-
művet emelt a Vizslaki-rét peremén fekvő, később 
Törökdomb néven emlegetett helyen, az úgynevezett 
„nagy ároktól” mintegy 200 méterre délre. Eredetileg 
egy, a római limeshez (védvonalhoz) tartozó építmény 
– a régészeti maradványok és az analógiák alapján 
feltehetőleg egy burgus (azaz ’kiserőd’) – állt itt. En-
nek a helyén épülhetett meg 1630–31-ben az említett 
kioszk, egy „sátor alakú” faépület, amely miatt Sáto-
risti/Sátoristye néven emlegették, és amelyről később 
a közelben fekvő falut is elnevezték. A források szerint 
Haszán egy mély kutat is kialakíttatott ezen a helyen.

A halom anyagát az 1960–1970-es években épít-
kezésekhez hordták el, így sajnos csak egy kisebb, 
ma is kutatható része maradt meg. Az 1970-es évek 
anyagkitermelése idején előkerült az említett kút ma-
radványa is, de teljes feltárása akkor elmaradt. Ezért 
a helyszín még sok lehetőséget tartogat. Projektünk 
keretében eddig felszíni leletfelgyűjtés és geofi zikai 
vizsgálat, továbbá az eredeti domb rekonstruálását 
lehetővé tevő térinformatikai modellezés zajlott.

A csatatér régészeti topográfi ája térképen ábrázolva 
(szerkesztette: Gyenizse Péter)

A Törökdomb 2020-ban (fotó: Szalai Gábor)

A Törökdomb (az oszmán győzelmi emlékmű) és környékének 
stilizált 3D-rekonstrukciója (szerkesztette: Gyenizse Péter)

Reméljük, hogy a 2026-ban esedékes 500 éves 
megemlékezések idejére nagyrészt meg lehet olda-
ni a lokalizációs kérdéseket, hiszen ezek alapjaiban 
érintik a tervezett beruházások helyszíneit is.

C C C

Hol volt a mohácsi csata? – Kutatások a helyszín meghatározására

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

20 21



magasan állt a víz, ami nem 
meglepő, hiszen ezekben 
a hetekben igen csapadékos 
volt az időjárás.

A középkori Földvár falu-
hoz tartozó birtokot a közép-
kori határjárások, valamint 
a földrajzi környezet rekonst-
rukciójával sikerült azonosíta-
ni. Ez a már említett Borza-pa-
taktól keletre, a Duna árterét 
képező mocsártól nyugatra és 
a középkori, „nagy árok” nevű 
egykori folyómedertől délre 
terült el. Ez így éppen megfe-
lel a brodaricsi távolságada-
toknak is (8 kilométerre délre 
Mohácstól, és 4 kilométerre 
nyugatra a Dunától). A Vizs-
laki-rét, amely 4–6 méteres 
beszakadással indul, jól meg-
feleltethető a  fentebb emlí-
tett mély mocsárnak, amely 
a csatateret keletről határol-
ta. A Mohácsi-síkságot délke-
letről északnyugati irányban 
átszelő „völgyet” vagy „árkot”, 
vagyis egy egykori folyó-
völgyet pedig távérzékelési 
módszerekkel azonosítottuk. 

Fontos kiemelni, hogy a csatával összefüggésbe hoz-
ható régészeti leletek is mind a már jórészt feltöltődött 
árok mentén kerültek elő. Itt, a Vizslaki-rét peremén, 
a később Törökdombnak nevezett halmon épült meg 
1630–31-ben a csata oszmán győzelmi emlékműve, és 
ennek mentén kerültek elő a csata halottai is Sátorhely 
mellett, továbbá ennek közelében, a Fekete-kapu körül 
találták meg az oszmán tüzérség ágyúlövedékeit is.

Mindezen bizonyítékok ellenére jelenleg is vannak 
olyan történészek és régészek, akik más helyszínek 
mellett kardoskodnak. Elsősorban Sátorhelytől nyu-
gatra, a Borza-patakon túli Majs községtől keletre fek-
vő sík területen folynak vizsgálatok. Itt egy középko-
ri falu nyomai kerültek elő már az 1960-as években, 
amellyel kapcsolatban utóbb felmerült, hogy esetleg 
ez lehetett Földvár. Fémkereső műszerrel a falu kör-

nyezetében 110 hektáron mintegy 254 darab, zömmel 
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