
 

Négyesi Lajos 

A diószegi ütközet 1604 

 

Rónai Horváth Jenő 1893-ban megjelent tanulmányában1 egy sajnálatos tévedés miatt hibásan 

rekonstruálta Belgiojoso hadmozdulatait. Mint azt Gyalókay Jenő2 kimutatta, Rónai Horváth 

összekeverte Nagykerekit Kiskerekivel. Ez elég jelentős hiba volt, mivel a két település között 

mintegy 34 kilométeres távolság van. Az így felépített hadművelet sajátos képet mutat. A cél 

Kereki elfoglalása – Rónai értelmezésében, Kiskereki mely Székelyhídtól északra van az Ér 

partján. Belgiojoso Váradról vonul Adorjánhoz. Petz csapatát Álmosdról Diószegre rendeli. 

Az erdélyi hadakat pedig melyek Adorjántól négy mérföldre táboroznak, egyenesen 

Kerekihez irányítja. Belgiojoso Székelyhídnál tervezi a Petz hadával való egyesülést. Annak 

érdekében, hogy biztosítsa számára az Ér hídját, Diószegre rendeli Dampierre hajdúit. 

Bocskai itt, Diószegen állítja maga mellé a császári szolgálatban álló hajdúkat. Gyalókay a 

fenti konstrukciót alapos elemzés alá vette és kimutatta annak tarthatatlanságát. Végső 

értékelésként a következőket írja: „Amit Rónai-Horváth ír, nem más, mint egy jelenkori 

vezérkari tiszt hamis földrajzi alapra épülő okoskodása, a XVII. századra visszavetítve.” 

1928-ban közölt tanulmányában persze nem csak kritizál, hanem felvázolja Belgiojoso 

hadainak helyzetét az ütközet előtt. E szerint a főerők Adorjánnál táboroztak, Petz ezredes 

csapata pedig Álmosdnál. Belgiojoso október 14-én adott parancsot Petznek, hogy éjfélkor 

induljon meg és Diószegen keresztül vonuljon az Adorjáni táborba.  

A hajdúk átállásának kérdésében nem ennyire határozott. A tapasztalt katona-történész érezte, 

hogy néhány részlet még hiányzik a mozaikból. Kétségbe vonja Istvánffy állítását,3 miszerint 

„akkor tagadták meg nyíltan az engedelmességet, amikor Dampierre Petz elé akarta küldeni 

őket”4. Valószínűtlennek tartja, hogy egy ilyen fontos feladatra egy megbízhatatlan seregrészt 

választanának ki. Szamosközy5 leírását tartja reálisabbnak, mi szerint a hajdúk nem érték be 

egyhavi zsolddal és egyszerűen faképnél hagyták parancsnokukat. A problémát nem tekinti 

megoldottnak, hiszen azzal zárja le a kérdést: „Bármint volt is, annyi kétségtelen, hogy a 

                                                           
1 Rónai-Horváth Jenő: Bocskai István háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. Hadtörténelmi Közlemények, 1893. (a 
továbbiakban: Rónai) 
2 Gyalókay Jenő: A biharmegyei hadjárat 1604-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1928. (a továbbiakban: 
Gyalókay) 
3 Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Budapest, 1962. (a továbbiakban: Istvánffy) 
4 Gyalókay: 291.o. 
5 Szamosközy István történeti emlékei. Magyar Történelmi Emlékek (MHHS) XXX. Budapest 1880. (a 
továbbiakban: Szamosközy) 



hajdúk otthagyták az adorjáni tábort, még pedig anélkül, hogy ebben bárki is akadályozta 

volna őket, s még a kellő időben Bocskaihoz csatlakoztak.”6 Mondhatnánk, elegánsan átlépi a 

problémát, mintegy jelezve, hogy az ütközet szempontjából ez csak részletkérdés. 

Pedig érdemes lett volna vizsgálni Rónai-Horváth tanulmányát ebből a szempontból is, mivel 

érezhetően ő sem tudott mit kezdeni a kérdéssel. Rónai az október 14-i helyzet felvázolásánál 

azt írja, hogy Belgiojoso az adorjáni táborból Dampierre hajdúit Diószegre tolta előre, hogy 

az Ér átjáróját biztosítsák. Itt vette fel a kapcsolatot velük Bocskai és állapodtak meg a 

másnap hajnali támadásban.7 A következő bekezdésben azt olvashatjuk, hogy Petz találkozott 

és összecsapott a hajdúkkal a Diószegi hídnál, majd az egész eseménysor magyarázataként 

idézi Istvánffy leírását kiegészítve saját elgondolásával. Amikor ugyanis 15-én hajnalban 

Dampierre meg akart indulni Székelyhíd felé, a szokásos háromszoros jelet adta, mire a 

hajdúk fellázadtak és elvágtattak a táborból. Abból a táborból mely Diószegen volt, hogy 

azután a diószegi hídnál találkozzanak az oda érkező Petz ezredessel. Itt Rónai-Horváth egy 

újabb földrajzi tévedését fedezhetjük fel, ugyanis Diószeg az Ér jobb partján, tehát azon az 

oldalon van ahonnan Petz csapata érkezett.8 A Székelyhíd felé vezető út pedig a bal parton, 

tehát ahhoz, hogy Petzzel találkozzanak, a hajdúknak vagy a falu felől kellett érkezni és így 

eleve gyanús lett amikor arra hivatkoztak, hogy Debrecenbe mennek, mivel az éppen az 

ellenkező irányban van, vagy az Ér túlsó oldaláról, ami esetleg akkor elképzelhető, ha 

Dampierre tábora nem a faluban, hanem a faluval szemben a bal parton volt. Esetleg még az 

is megtörténhetett, hogy a hajdúk Diószegről elvágtatva először átkeltek a hídon azután pedig 

visszatértek, hogy találkozzanak Petzzel. Persze akkor meg minek lázadoztak, hiszen abba az 

irányba vágtattak amerre Dampierre küldte őket, tehát a parancsnoknak fel sem tűnt volna, 

hogy éppen elhagyják a katonái. Szóval elég zavaros az egész, hiszen az is elgondolkodtató, 

hogy amennyiben Dampierre Diószegen táborozott és ott lázadtak fel a hajdúk, miért nem 

találkozott Petzzel, hogy figyelmeztesse a veszélyre, hiszen éppen az volt a feladata, hogy az 

átjárót biztosítsa? Persze ha ez lett volna valóban a feladata, akkor miként lehetséges, hogy 

még Petz beérkezése előtt parancsot ad a hajdúknak, hogy menjenek Székelyhídra?  

Mint látható több kérdés felvetődik a tanulmányokat olvasva, de ez nem csak a hadtörténész 

szerzőknek köszönhető, hanem maga a forrásokban leírt alaphelyzet is furcsa. Főleg az 

                                                           
6 Gyalókay: i.h. 
7 Rónai: 582.o. 
8 Az Ér főága a falu déli oldalán folyik, itt volt egy széles híd. Ezen kívül a falu területén kanyarog néhány 
kisebb ág, így az északi oldalon van egy kisebb híd is. Valószínűleg az eseményekben a nagy híd játszott 
főszerepet. 



Istvánffy által leírt lázadás kérdéses.9 Gondoljuk meg! Éppen az erők összpontosítása folyt 

egy hadművelet előkészítése során. Ez az adorjáni táborban, tehát egy jól körülhatárolható 

helyen történt. A vár körül táborozott Belgiojoso lovassága, távolabb 4000 lépésre pedig 

Concini erdélyi hada. Összesen mintegy 8000 fő. Belgiojoso éppen azt szervezte, hogy Petz 

csapata is beérkezzen. Ilyenkor egy hadvezér minden katonát számba vesz, hiszen tisztában 

kell lennie a rendelkezésre álló erőkkel. Bizonyosan haditanácsot is tartottak, ahol a 

parancsnokok jelentették az egységük harcértékét és ezt követően minden változást. Ez így 

van ma is, és régen sem lehetett másként. Ebben a helyzetben elképzelhetetlen, hogy a 

csoportosítás egynegyedét kitevő hajdú ezred egyszerűen csak elhagyja a tábort anélkül, hogy 

bárki megkérdezné az okát, de az meg egyenesen lehetetlen, hogy fellázadjanak és úgy 

vonuljanak ki. Ha ez így megtörténhetett, akkor már csak ezért is alaposan meg kell vizsgálni 

ezt a kérdést, mivel a császári sereg olyan nagyfokú szervezetlenségére utal, ami meghatározó 

szempont lehet a diószegi győzelem okainak feltárásánál. 

Az utóbbi évtizedekben Nagy László foglalkozott legalaposabban a Bocskai-szabadságharc 

eseményeinek kutatásával. 1961-ben megjelent monográfiájában,10 a források ellentmondásait 

kiszűrve oldja fel a problémát. Azt írja, hogy „a hajdúk elégedetlenkedve vették fel az egy 

hónapi zsoldot az esedékes öt havi helyett, s mikor ez megtörtént, kapitányaik vezetése alatt 

nagy káromkodások közepette kimentek a táborból” Itt a Bocskai hűségére esküdött vezérek 

miután rávették a katonákat az átállásra, éjféltájban elindultak Diószeg felé. 

Az igazat megvallva ezzel a változattal kapcsolatban is felvetődnek bennem a fent ismertetett 

kételyek. Katonai táborból nem lehet csak úgy egyszerűen kivonulni a mezőre még éjszaka 

sem. 2000 lovashajdú teljes felszereléssel nem tud észrevétlenül kióvakodni, főleg nem egy 

hadművelet megindulása előtt. Ha másnak nem is, de a tábor őrségének már hivatalból is fel 

kell, hogy tűnjön az ilyen nagy mértékű mozgás. Lényegében maradtunk az eredeti 

problémánál, ti. ha ez így megtörténhetett, akkor a császári seregben nagy szervezetlenség 

uralkodott. 

A probléma megoldását az október 14-i állapot rekonstruálásával kell kezdenünk. A 

császáriak főerői Adorjánnál táboroztak. Belgiojoso a lovassággal az adorjáni vár körül, 

Concini az erdélyi hadakkal 4000 lépéssel feljebb a Berettyó partján helyezkedett el. Petz 

aznap érkezett Álmosdra, mely 21 kilométerre van Adorjántól.11 Vitathatatlan, hogy 

Belgiojoso szándéka az volt, hogy egyesüljön Petz seregével. Október 17-én Báthori 

                                                           
9 Istvánffy: 438.o. 
10 Nagy László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Bp. 1961. 71.o. (a továbbiakban: Nagy.1961) 
11 Istvánffy: 437.o 



Istvánhoz írott levelében olvashatjuk, hogy 15-én „hajnal előtt Álmosdrul Pezz uram hadával 

el indulván, hogy Diozegre iőyön és onnét hozzánk.”12 Istvánffy is megerősíti ezt: „Barbiano 

megparancsolta Petznek, hogy éjféltájt gyalogosaival meg az ágyúkkal és a poggyászokkal 

induljon meg”.13 Látszólag tehát tényleg csak arról van szó, hogy Petznek menetet kellett 

végrehajtani Álmosdról Adorjánig. Azonban a forrásokban sehol sem említik, hogy Petznek 

Adorján lett volna a célja. Diószegről szó van, de azután csak arról, hogy Belgiojosohoz kell 

csatlakoznia. Sepsi Laczkó Máté még egyértelműbben fogalmaz: „a hajdúság éjfél után, 

midőn Kereki alá mene a Jakab János és Petz János hada, a tanácskozás után mellesleg 

eredvén vélök, midőn szinte olyan hosszan nyúlának el mint a németek, egyszersmind 

oldalról egész végig nekik sivalkodának a németnek, erősen harcolának és levágák a 

némötöket Diószegnél.”14 Nézzük csak miről van itt szó! Nem csak Petz hajtott végre 

menetet, hanem Belgiojoso is megindult. Ez érthetőbbé teszi Istvánffy szövegének egy 

nehezen értelmezhető részét, ti. Belgiojoso nem csak azt parancsolta Petznek, hogy „menet 

közben csendben vonuljanak”15, hanem megnyugtatásul azt is közölte, hogy „azalatt ő követi 

őket”16. Tehát a császári sereg az adorjáni táborból szintén megindult, Petzékkel egyidőben. 

Ezt a következtetést vonhatjuk le a hajdúkról szóló szövegrészletből. „Ugyancsak éjféltájt 

Dampierre is, mint neki meghagyták, a dobok és a kürtök harmadik jelére kivezeti a hajdúkat 

a sátraikból……s parancsot ad, hogy vele együtt az előttük menetelő Petz-féle csapat után 

meneteljenek.”17 Feltételezhetnénk, hogy Istvánffy nincs tisztába a földrajzi viszonyokkal 

ezért Álmosdot és Adorjánt egy menetvonalra helyezi, azonban ő is leírja, hogy Petz a menet 

során előrement a diószegi hídig, tehát a fenti idézetekre valami olyan feloldást kell találnunk, 

mely megmagyarázza miként menetelhetett Belgiojoso hada az Álmosdról közeledő Petz 

mögött.  

Belgiojoso még a törökök beérkezése előtt szerette volna elfoglalni Kerekit. Valószínűleg 

türelmetlenül várta Petz beérkezését. Hiába volt tízszer több katonája mint Bocskainak, 

ostromolni ágyúk nélkül hiábavaló vállalkozás lett volna. Az a sereg mely ágyúk nélkül 

próbált elfoglalni egy várat, szó szerint nevetség tárgya lett.18 Mivel Concini egyetlen faltörő 

                                                           
12 A levelet közli Nagy László. Nagy.1961.  384.o. 
13 Istvánffy: 437.o 
14 Sepsi Laczkó Máté Krónikája a szabadságharc első hónapjairól. Magyar történeti szöveggyűjtemény II/1 
1526-1791. Szerk.: Sinkovics István, Bp. 1968. 271.o. (a továbbiakban: MTSZ 1968.) 
15 Istvánffy: 437.o 
16 u.o. 
17 Istvánffy: 438.o. 
18 Jó példa erre gróf Esterházy János győri alkapitány este, aki 1687 novemberében háromezer magyar huszárral 
és hajdúval ágyúk nélkül ostromolta Palota várát. Egy korabeli jelentés szerint „november 19-én a várbeli 
törökök megkérdezték, mi a szándékuk a magyar csapatoknak az ostrommal, mire a mieink azt válaszolták, hogy 
el akarják foglalni a várat” Az ominózus kérdésre akkor került sor, amikor a hajdúk már harmadik napja 



lövegét a hajdúk Kereki első ostrománál szétlőtték,19 így a két ostromlöveg melyeket Petz 

hozott alapfeltétele lett a hadjárat sikerének. Valószínűleg amint értesült arról, hogy Petz 

Álmosdon van, megkezdte a Kereki elleni felvonulás tervének kidolgozását. Mivel az Ér 

mocsaras völgyén csak Székelyhídnál és Diószegnél van átkelőhely, ezért a menetoszlop 

megalakításához Petz csapatát át kellett hozni a folyó bal partjára, hogy az ott haladó úton 

indulhassanak Kereki felé. Ha Álmosdról egyenesen Kerekibe mentek volna, akkor a menet 

során az Ér áthatolhatatlan akadályt jelentett volna a főerők és Petz között. Belgiojoso minél 

előbb a vár alá akart érni, de úgy, hogy a tüzérséget biztonságban tudja. Valószínűleg Petz 

menetvonala a diószegi átkelés után Félegyháza felé vezetett, ahol csatlakozhatott volna 

Belgiojoso oszlopához, mely a Berettyó völgyében vonult. Álmosdról 195 perc alatt lehet 

Diószegre érni. Innen Félegyháza 105 perc.20 Ez 5 órás menetet jelent, tehát az éjféli indulást 

figyelembe véve, a diószegi átkelésre 03.45-kor, a csatlakozásra pedig 05.00-kor került volna 

sor. A menetoszlop biztosítása a Dampierre-hajdúk feladata volt. A parancs szerint nekik is 

éjfél után kellett kivonulni a táborból, hogy ezután több csoportban vizsgálták át a környéket 

Diószegig és Félegyházáig. Így egyáltalán nem volt különös a hajdúk kivonulása a táborból, 

hiszen Dampierre parancsot kapott erre. Érdekes a dobok és kürtök harmadik jelének említése 

Istvánffynál. Ez ugyanis arra utal, hogy Belgiojoso részletes ütemtervet dolgozott ki a menet 

végrehajtására és az egyes mozzanatok végrehajtásának megkezdését dobok és kürtök hangja 

jelezte. Az első két jel valószínűleg más egységeknek szólt és csak a harmadik a hajdúknak. 

Az adorjáni tábor 14-én éjszaka olyan lehetett mint a méhkas. A jelzésekre csapatok 

lebontották a sátrakat, szekereket málháztak, oszlopok soroltak be és indultak meg. A menet 

végrehajtása egyike a legbonyolultabb katonai feladatoknak. Az előkészítése alapos tervezést 

és szervezést igényel. Nem annyira a hadvezéri tehetségre mint inkább parancsnoki 

gyakorlatra és szakmai felkészültségre van szükség. Oszlophosszokkal, menettávolságokkal 

és menetsebességekkel kell számvetéseket készíteni, összehangolni a málha, gyalogság és 

lovasság mozgását, megszervezni az összeköttetést és a menetbiztosítást. Belgiojoso 

valószínűleg képzett zsoldos parancsnok volt, így nem okozott neki gondot ennek a 

rutinfeladatnak a végrehajtása. Valószínűleg működött volna a terv csak nem számolt a 

hajdúk átpártolásával. Hogy ezzel mennyire felborították a számítását, jelzi a következő 

kifakadása: „Ilyen nagy árultatást ezzen a földön ember nem hallott”.21 Volt miért dühösnek 

                                                                                                                                                                                     
lövöldöztek puskákkal mindenkire, aki a várfalon felbukkant. (Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban. Bp. 1983. 
200.o.) 
19 Gyalókay: 282.o. 
20 Az adatok a II. József féle első katonai felmérés országleírásában szerepelnek.  
21 Nagy.1961.  384.o 



lennie. Attól a pillanattól, hogy a csapatok megkezdik a menetelést, a sereg széttagolt, 

hosszan elnyúló oszlopban mozog. Az egyes részek között még nappal is nehézkes az 

összeköttetés, nemhogy éjszaka. A kötelék ilyenkor nagyon sebezhető, ezért meghatározó 

szerep jut a felderítő és biztosító erőnek, mely jelzi és távol tartja az ellenség erőit. Az éjfél 

utáni óráktól a császári erők széttagolt menetoszlopban vonultak a Berettyó völgyében, 

miközben abban bíztak, hogy a Dampierre-hajdúk biztosítják a terepet. Lényegében a 

felderítő biztosítás nélkül az egész sereg ki volt szolgáltatva a hajdúk támadásának, sőt 

azoknak a hajdúknak akik a biztosítási feladatot végezték. Bocskai azonban nem törődött 

Belgiojoso csapatával. Remek érzékkel választotta ki az ágyúkat célpontnak, melyektől a 

hadjárat további sorsa függött. 

Az ütközet színhelyének meghatározását már megtette Gyalókay Jenő. Tanulmányának ezzel 

foglalkozó fejezetében az általa használt források adatai alapján megállapítja, hogy a leírások 

többsége Diószeg közelébe helyezi az összecsapást.22 A források többsége valóban így tesz, 

azonban szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy Bocskai korponai adománylevele 

Álmosdot nevezi meg az ütközet helyszíneként: „az 1604-ik év október hava 15. napján a 

virradat félhomálya előtt Álmosd nevű puszta falu mellett Paeczen csapatait, a két sereg közül 

a megbízhatóbbat és az erősebbet váratlanul megtámadtuk és megsemmisítettük.”23 

Valószínűleg a „mellett”-be belefér a 7-8 km-es távolság, hiszen Istvánffy megrögzötten 

adorjáni ütközetnek nevezi az összecsapást, azonban lehet más magyarázata is az „Álmosd 

nevű puszta falu” megnevezésnek. Diószegtől északra találjuk Egyed-pusztát. Helyén a XVI. 

század közepéig az Egged-Monostora nevű község állt, melyben 77 család lakott.24 Ezt a 

helyet északról és nyugatról az Almás-patak völgye övezi. Elképzelhető, hogy a község az 

ütközet idején elhagyott, puszta-falu volt. A területet kevéssé ismerő könnyen összekeverhette 

Álmosd, Almás és Egged nevét, például úgy, hogy a helyet „az Almásnál lévő puszta 

faluként” nevezték meg. 25 

Gyalókay határozottan kijelenti tanulmányában, hogy „nincs többé semmi okunk arra, hogy 

Bocskai győzelmét Álmosdhoz kössük. A helyes megjelölés csakis diószegi ütközet lehet.”26 

                                                           
22 Gyalókay: 292-293.o. 
23 Bocskai István adománylevele: 9254 hajdúkatonának nemességet, földet és címert adományoz. MTSZ 1968. 
340.o. 
24 Magyarország vármegyéi és városai. Bihar Vármegye és Nagyvárad. Bihar Vármegye községei, Bihar-
Diószeg. Arcanum DVD könyvtár III. Történelem. 
25 Hogy, ez mennyire nem elképzelhetetlen, azt jól példázza Istvánffy krónikája, melyben azt olvashatjuk, hogy 
14-én Petz az Adorjántól két mérföldre fekvő Almás mezővárosba érkezett. A vármegyei monográfia megemlíti, 
hogy Álmosd neve régi levelekben négyféle változatban fordul elő, u.m. Alumas, Almus, Almuz és Almos. 
Almásként csak Istvánffy említi, ami valószínűleg csak egy torzult névalak, de azt a lehetőséget sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy Petz nem Álmosdnál, hanem az egykori Egged falunál táborozott. 
26 Gyalókay: 293.o 



Az események konkrét helyszíneként a katona és hadtörténész óvatosságával a 155. 

háromszögelési ponttól délre fekvő területet jelöli meg, azonban néhány lappal később 

elszólás-szerűen közli, hogy az ütközet színhelye a mai Egyed-puszta volt. A kiváló 

csatatérkutató hadtörténész,27 ezen állításával teljes mértékben egyetértek. Az egész 

tanulmányában érezhető, hogy alaposan bejárta a területet és ismerte annak földrajzi 

viszonyait. 2004. novemberében a rendelkezésemre álló térképészeti anyag elemzése után 

bejártam a területet. Elsősorban a II. József-féle első katonai felmérés lapjait használtam.28 

Ezek jó 150 évvel a Bocskai-szabadságharc után készültek. A térképen még megtalálhatjuk – 

már akkor is csak romjaiban - a mára már elpusztult adorjáni vár helyét, ahol Belgiojoso hadai 

táboroztak, de jól követhető az Álmosdról Diószegre vezető legrövidebb út is, mely a falu 

északi szegélyén éri el az Ér völgyét. Itt áll Egyed-puszta egy kisebb dombon, melyet 

nyugatról széles és mély vízmosás, az Almás-patak völgye övez. Ettől nyugatra kiterjedt erdő, 

az Egyed-erdő fekszik. Valószínűleg a korábban itt állt Egged falu miatt vezetett erre az út 

Álmosd felél. A két falu között azonban a XVIII. század közepén már nincs semmilyen 

település csak az utak szövevényes hálózata. Az ütközet és a térkép elkészítése között eltelt 

150 év miatt feltételezhetnénk, hogy a terep alaposan megváltozott, de az első katonai 

felmérés lapjait összevetve a majdnem 100 évvel későbbi második katonai felmérés 

szelvényeivel,29 láthatjuk, hogy a XIX. század első felében zajlottak le azok a változások, 

melyek láthatóan ma is meghatározzák a táj arculatát. Az utak száma kevesebb lett, de 

egyenes vonalvezetésűek és szélesebbek, több helyen tanyák, majorok épültek. Feltételezem, 

hogy az első katonai felmérés nagyobbrészt a XVII. századi állapotokat jelenítette meg, 

hiszen a nagy változásra csak a XIX. század elején kerül sor. A magaslaton, ahol az álmosdi 

út Diószeg közelébe ér, majorság épült és az Egyed-tanya nevet kapta. Az Almás-patak vizét 

felduzzasztották és a gáthoz malmot, az úton járók kiszolgálására pedig csárdát építettek. A 

nyugatra ott látjuk az Egyed-erdőt. Már az első felmérés lapján is csaknem ugyanezen a 

helyen állt és itt van ma is. Ez az állandóság feltételezi, hogy már Bocskai idejében is itt 

                                                           
27 Gyalókay alaposságát dicséri, hogy igyekezett minden adatot elemezni az ütközet tökéletesebb 
rekonstruálásához. Bethlen Farkas krónikájában találta azt az állítást, hogy Bocskai a derengő holdvilág fényénél 
intézett buzdító beszédet a hozzá pártolt hajdúkhoz. Megítélése szerint ez támpontot adhat az ütközet 
időpontjának meghatározásánál. A svábhegyi m. kir. Astrophysikai Observatórium által megadott csillagászati 
adatok alapján ezt az időpontot 22 óra körülre teszi. Az általam használt Astronomy Lab 1.13 és SkyMap 3.1.10 
csillagászati programokkal ellenőriztem a közölt értékeket, de azok hibásak. 1604 október 14-én a nap 16.46-kor 
nyugszik, szemben a közölt 16.30-al, a hold pedig 20.59-kor kel, szemben a tanulmány 21.45-ös adatával. Ez 
elég nagy hiba, de feltételezem, hogy az obszervatórium munkatársai az október 15-i holdkelte adatát adták meg 
mely közelebb áll a közölt értékhez – a programok szerint 21.58. Ettől függetlenül az általa közölt 22.00-ás 
időpontot reálisnak tekinthetjük, mivel holdkelte után kb. Egy órával van annyi fény, melyre a derengő holdvilág 
kifejezés ráillik. (Gyalókay: 301.o) 
28 Coll: XXVI; Sect: XIX és Coll: XXVI; Sect: XX – Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtár 
29 Sect: 50; Coll: XLIV és Sect: 51; Col: XLIV - Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtár 



lehetett, menedéket nyújtva a lesre készülő hajdúknak. Véleményem szerint az események itt, 

az Egyed-tanya körüli területen zajlottak. A hajdúk az Egyed-erdőben táboroztak és az Almás 

völgy nyújtott menedéket a lesben állóknak, majd a sikertelen rohamok után 

visszavonulóknak. Ez a patakvölgy akárcsak manapság, akkor is erdős, bozótos lehetett. 

 


