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AZ ÁLMOSD-DIÓSZEGI CSATA ÉS ELŐZMÉNYEI

Rövid írásomban egy jelentős történelmi eseménynek kívánok emléket állítani. A Bocskai
felkelés nyitányát jelentő diószegi csata ismertetéséhez sokat merítettem dr. Négyesi Lajos
hadtörténész tanulmányából. Neki ezúton is köszönetet mondok azért, hogy hozzájárult
ahhoz,

hogy

megállapításait,

írásának

részleteit

felhasználhassam

összefoglalóm

elkészítéséhez. Ezt egészítem ki saját észrevételeimmel, amelyek az ütközet helyének
pontosításához járulnak hozzá.

1. Az ütközet előzményei
A hosszú – vagy más néven tizenöt éves – háború (1591 v. 1593 – 1606) a dunai Habsburgmonarchia és az Oszmán Birodalom összecsapása volt a Magyar Királyság területén. A
Habsburgokkal szövetségben harcolt pl.: az Erdélyi, a Havasalföldi, a Moldvai Fejedelemség,
a Német-római Birodalom és a pápai állam. A tizenöt éves háború az 1600-as évek elejére
anyagilag teljesen kimerítette a Habsburgokat. A külföldről érkező segélyek egyre apadtak. A
birodalom pénzügyeiért felelős Hofkammer a magyar nemesség szempontjából végzetes
lépésre szánta el magát. A kincstári jövedelemforrások visszaszerzése érdekében pereket
indított a magyar nemesség ellen, aki pedig ellenszegült, azt felségsértés címén perbe fogták,
elítélték, birtokait pedig elkobozták. Ez a lépés elsősorban a magyar főurakat érintette, pl.:
Illésházy István országbírót, Rákóczi Zsigmond felső-magyarországi főkapitányt, Dobó
Ferencet (Dobó István fiát), Homonnai Drugeth Bálintot, Széchy Györgyöt, akik korábban az
udvar leghűségesebb támaszai voltak.
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Bocskai István sokáig a bécsi udvar egyik legodaadóbb híve volt. Sokat fáradozott
azon, hogy a két magyar állam (Erdély és a Magyar Királyság) között az egység helyreálljon.
Fiatal éveit Prágában töltötte, udvari környezetben, majd Várad főkapitánya lett. Báthori
Zsigmond nagybátyja, eleinte a törökellenes párt vezéralakja, több ízben járt a fejedelem
követeként Prágában Rudolfnál. Jelentős szerepe volt abban, hogy Erdély a királyi
Magyarország oldalán bekapcsolódott a tizenöt éves háborúba. 1595-ben Bocskai István
erdélyi hadvezérként a gyurgyevói csatában legyőzte a törököket, majd 1596-ban a
szabadságukért fegyvert fogott közszékelyek mozgalmát tömeges kivégzésekkel verte le. Az
egyesült császári-erdélyi hadak mezőkeresztesi veresége után közreműködött Erdély és a
királyi Magyarország egyesítésében Rudolf császár uralma alatt, de még ebben az évben
1598-ban támogatta a lemondott Báthori Zsigmond visszatérését a fejedelmi trónra. Eközben
a zsoldosok kegyetlenkedtek, raboltak, üldözték a protestánsokat. Giorgio Basta (1550. Rocca
– 1607. Bécs) császári generális „rabszolgasorsra” juttatta Erdély népét.
A lakosság elszegényedése és az éhínség leírhatatlan volt. Nagyenyed piacán például
1603-ban őrölt fakéregből sütött cipó mellett emberhúst is árultak. Az igavonó állatok
jóformán kipusztultak, helyettük az emberek gyakran magukat fogták az igába; innen ered a
„Basta szekere” kifejezés. Bocskai sokáig hűséges maradt a Habsburgokkal kötött
szövetséghez, de az 1600-as évek elejére állandósuló zűrzavar és a felperzselt, nyomorgó
Erdély látványa megingatta hitét. Miután Báthori Zsigmond harmadszorra is lemondott,
Báthori András lett a fejedelem, aki Bocskait hűtlenségért (Habsburg-pártiságáért) perbe
fogta, majd erdélyi birtokait elkoboztatta.
Bocskai a rágalmazások és személyét ért támadások miatt 1601 januárjának elején –
önszántából – Prágába utazott, hogy tisztázza önmagát. Prágából csak két év múlva, 1604-ben
térhetett haza. Eezután visszavonult a politikától, szentjobbi várába húzódott vissza, és a
császári udvarnál próbálta elintézni elvett erdélyi javainak visszaszerzését. Mivel birtokait
Basta kormányzása idején sem kapta vissza, ezért 1604 tavaszán titokban felajánlotta a
Portának, hogy Erdélyben visszaállítja a vazallusi állapotot, ha a szultán támogatja őt a
fejedelmi trón megszerzésében. Ezek után a következő események történtek 1604 júniusa és
októbere között:
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1604. június

A hódoltságban tartózkodó erdélyi bujdosók szultáni athnámét
kaptak arról, hogy az általuk választott fejedelem török katonai
támogatást fog kapni.

1604. július 2.

I. Rudolf elrendelte Bocskai erdélyi javainak visszaadását (kettő
kivételével). Ezt követően Bocskai megszakította kapcsolatát a
törökökkel és a törökhöz bujdosott erdélyi emigránsok
vezérével, Bethlen Gáborral.

1604. július 27.

Belgiojoso hírt kapott Concinitól, hogy Bektas pasa Lippa
megtámadására készül. 1

1604. augusztus

Bethlen Gábor a Porta hozzájárulásával felajánlotta Bocskai
Istvánnak az erdélyi fejedelemséget.

1604. augusztus 17.

Belgiojoso parancsot küldött, hogy Lippát lássák el élelemmel,
Dampierre ezredest előre rendelték felderítésre a török tábor
ellen.

1604. szeptember 8.

Belgiojoso gróf, kassai főkapitány Kotkowitz Melchior 300
főnyi válogatott sziléziai lovasával, László Péter 300 huszárjával
és egyéb 1000 főnyi lovassal Kassáról Rakamazra indult.

2

Belgiojoso Dampierre-t Váradról Lippára irányította a török
ellen.
1604. szeptember 9.

Dampierre 500 gyalogossal és erős lovassággal Váradról
Lippára érkezett.

1604. szeptember közepe

Bocskai István Kolozsváron tartózkodott.

1604. szeptember 15.

Dampierre Rákóczy Lajossal napkelte előtt 2 órával megtámadta

3

a kb. 400 főből álló becskereki pasa és Bethlen Gábor táborát.
A királyi hajdúk szétriasztották a török területen levő bujdosók
egy csoportját. A bujdosókat csak a Temesvárról segítségükre
küldött 1000 török mentette meg a nagyobb katasztrófától. A
bujdosók ekkor kezdték el terjeszteni azt az álhírt, hogy a

1
2
3

NAGY LÁSZLÓ 1961: 55.
GÖMÖRY GUSZTÁV 1891: 709.
NAGY LÁSZLÓ 1961: 60.
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császáriak a táborban megtalálták a Bocskai és Bethlen által
váltott leveleket. Ezzel akarták Bocskait a császár ellen
fordítani.
1604. szeptember 16.

Az Erdélyből (Kolozsvárról) hazainduló Bocskai először néhány
napot Szatmáron töltött, mivel a császáriak nagyobb kölcsönt
kértek tőle. Bocskai itt értesült az egyik tiszttartójától arról az
álhírről, hogy a Bethlennel folytatott levelezése a császáriak
kezébe került. Emiatt Bocskai beszélt az éppen Szatmáron időző
Sennyei Pongráccal, a kolozsvári császári sereg főkapitányával
és Dengeleghy Miklóssal, Szatmár császári kapitányával,
akiknek azt mondta, hogy az ügyének tisztázása végett Kassára
megy Belgiojosohoz (aki viszont ekkor már Rakamazon volt).

1604. szeptember 18.

Bocskai azonban nem Kassára indult, hanem Váradra ment ahol
Concinitől Belgiojoso tartózkodási helyét igyekezett megtudni.
Miután nem kapott teljesen megnyugtató választ, Sólyomkőre
utazott. 4

1604. szeptember 19-20.

Beregszói Hagymássy Margit Katalin, Bocskai felesége eközben
Váradra indult rokonlátogatóba. Az asszony néhány napra
megszállt mezőtelegdi rokonainál, ahol hirtelen rosszul lett és
meghalt. A telegdi református templom kriptájában temették el
nagy pompával.

5

A temetésen természetesen Bocskai is részt

vett, utána pedig hazament Sólyomkőre.
1604. szeptember 20-22.

Dampierre Rákóczy Lajost visszarendelte Lippára a vidék
szemmel tartására, majd Borosjenőn kótyavetyét – tehát
rögtönzött árverést tartott, ezután pedg 2500 emberrel Gyula
ellen vonult.

1604. szeptember 25.

Dampierre a gyulai sikertelen támadás után bevonult seregével a
rakamazi táborba.

4

NAGY LÁSZLÓ 1981: 112.
PÁLFFY GÉZA 2009. http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=3&cikk=10389 Az oldal utolsó
megtekintése: 2017.VI.13.
5
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1604. szeptember 26.

Barbiano jelentése szerint a jelentős létszámú királyi had szinte
akcióképtelenné vált a zsoldfizetés tetemes elmaradása miatt. A
főparancsnok kölcsönökkel próbálta áthidalni a pénzhiányt. A
Felvidék egyik legtekintélyesebb birtokosa, Rákóczi Zsigmond
adott ugyan 3 ezer tallért, de a dúsgazdag ecsedi Báthory István
országbíró a kérést elutasította. Barbiano Bocskaitól is csupán
kölcsönt akart kérni, azért hívatta magához szeptember 28-ára,
Rakamazra. Mivel maga sem hitte, hogy Bocskai megjelenik
nála, ezért már szeptember 26-án megkezdte bizalmas
embereivel a Bocskai elleni haditerv kidolgozását. Célja az volt,
hogy elfoglalja a bihari nagyúr várait. Ehhez a következő erők
álltak rendelkezésre: Rakamaz: 1500-2000 főnyi sereg, főleg
lovasság; Kassa: Pezzen 6 zászlóaljnyi gyalogsága: 2000 fő, és
600 fő sziléziai lovasság; Dampierre hajdúi: kb. 3000 fő; erdélyi
császári haderő (hajdúk, székelyek): 4400 fő Sennyei Pongrác
vezetésével, és 600 fő vallon sereg Thomas Cavrioli vezetése
alatt; Várad őrsége: 1200 fő. Ez összesen 13.300-13.800 főnyi
hadsereg.

6

Belgiojoso a csapatok összevonását Adorján vára

mellett tervezte. Levélben fenyegette meg Bocskait, hogy akár
erőszakkal is Rakamazra viteti, ha nem hajlandó önszántából
útra kelni. Ez lett volna az indok Bocskai megmaradt javainak
megszerzésére.
1604. szeptember 27.

Bocskai Sólyomkőn kézhez kapta Belgiojoso szeptember 26-i
levelét. Bocskai csapdát sejtett, ezért betegségeire hivatkozva
Sólyomkő

várába húzódott

vissza, és

távol maradt

a

megbeszéléstől.
1604. szeptember 29.

Bocskai ezek után Sólyomkő várába rendelte magánvárainak
kapitányait: Örvéndy Pált Nagykerekiből, Székely Ferencet
Szentjobból. Ekkor már kézhez kapta a törökföldi erdélyi
emigránsok szeptember 14-én írt levelét is, amelyben bejelentet-

6

NAGY LÁSZLÓ 1961: 58.
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ték, hogy Bocskait támogatják, és készek az Erdélybe indulásra.
A sólyomkői megbeszélésen – amire minden valószínűség
szerint szeptember 29-én a délelőtti órákban került sor –,
mindenekelőtt azt akarta kipuhatolni, hogy mennyiben számíthat
kapitányaira, ha szembeszállna a jelenlegi hatalommal. Ezután a
gyűlés többségi határozatot hozott az ellenállás mellett. A vita
már csupán annak módozatairól folyt. Bocskai utasította
Örvéndy Pált, Nagykereki kapitányát, hogy azonnal küldjön
követet Gyulára török segélycsapatokért. Ha mód van rá, ezek
jöjjenek előbb Sólyomkő várához, hogy biztosítsák értékeinek
Nagykerekibe szállítását. Ha erre nincs mód, akkor a közelebb
fekvő Nagykerekihez vonuljanak, és ő is oda megy. Elhangzott
olyan javaslat is, hogy Bocskai azonnal meneküljön török
felségterületre, és onnan szólítsa fegyverbe az erdélyieket és a
Belgiojoso

uralmával

elégedetlen

felső-magyarországiakat.

Bocskai azonban nem akart kizárólag török segítségre
támaszkodni több okból adódóan. Ismerte a török hatalom
meggyöngült katonai helyzetét, és egy ideig valamennyien a
törökellenes harc elszánt hívei voltak. Bocskai úgy döntött, hogy
kér ugyan török segítséget, de nagyobb részt magyar katonákat,
hajdúkat fogad szolgálatába, akiket már megismert váradi
főkapitány korában, és Erdélybe is vezetett 1599 végén.
1604. október 1.

Cipriano Concini váradi vicekapitány Szatmárra utazása során
Szentjobb mellett haladt el. A várkapitány és a vele egyetértők
behívták őt a várba, és felfedték előtte a sólyomkői
tanácskozáson elhangzottakat.

7

Más verzió szerint Székely

Ferenc szentjobbi várkapitány, Fráter István és Pozsgai Lázár
gyávaságukban arra jutottak, hogy felfedték a császáriak előtt
Bocskai tervét, így Székely Ferenc felkereste Concinit Szatmá-

7

GYÖRKÖS ATTILA http://gyorkos.uw.hu/tizenoteves/1604/1604.htm Az oldal utolsó megtekintése: 2017.V.30.
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ron és tájékoztatta a történtekről. Concini Wiener Móric
építészt küldte Belgiojosohoz a hírrel. Viszont mivel Bocskai
nem ment el Rakamazra Belgiojosohoz, ezért Ciprián Concini
parancsba kapta, hogy foglalja el Bocskai szentjobbi várát. A
váradi alkapitány magához vett 600 főnyi sereget, és Szentjobb
ellen indult.
1604. október 2.

Belgiojoso október 2-án vagy 3-án értesülhetett Bocskai török
tárgyalásairól. Ekkor éppen Nyírbátorban tartózkodott, ahová
Ecsedről

érkezett.

Pénzt

szeretett

volna

kölcsönkérni

zsoldfizetéshez Báthori Istvántól, de nem kapott. Szentjobb
várát Székely Ferenc, Pozsgai Lázár deák és Fráter István
Concini kezére adta, harc nélkül. A császáriak nem várt módon a
várból kiűzték az árulókat, elrabolták minden vagyontárgyukat,
a feljegyzések szerint egy rossz dolmányban és nadrágban
hagyták el a várat.

8

Ennek a hírnek Belgiojoso megörült:

Bocskai várainak és vagyonának elvétele az égetően sürgős
zsoldösszeg megszerzésén túl egyéni haszonnal kecsegtette őt.
Nyírbátorból visszasietett tehát a rakamazi táborba, ahonnan
parancsot küldött Thomas Cavrioli ezredesnek – magyar nevén
Caprioli

Tamásnak

–,

az

erdélyi

császári

katonaság

parancsnokának, hogy a várakból kimozdítható összes katonával
azonnal induljon hozzá Adorjánba, és útközben Sólyomkő várát
foglalja el, amelyben Bocskai tartózkodik. Ezt a feladatot
Caprioli Sennyei Pongrácra, a kolozsvári seregek vezérére bízta.
Belgiojoso közben a rakamazi táborban haditanácsot tartott
Rottwitz ezredessel és Schnekkenhaus alezredessel, a sziléziai
lovasság parancsnokaival; Pezzen ezredessel, a kassai német
gyalogság parancsnokával; a magyar hajdúk fölött rendelkező
Dampierre ezredessel, és Krauseneck erdélyi királyi biztossal.
Belgiojoso későbbi jelentését idézve: „Valamennyien egyetértet-

8

NAGY LÁSZLÓ 1961: 64.
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tünk abban, hogy Bocskai tervének mielőbbi meghiúsítása
nagyon fontos, azonban hogy Alsó-Magyarország végvidékéről
ki nem vonjuk hosszú időre a sereget úgy láttuk jónak, hogy
magam mellé véve Rottwitzot 300 harcedzett lovasával,
Dampierre grófot 1000 főnyi részben hajdú, részben rác
lovassal, valamint rajtuk kívül még ebből az országrészből való
rendes katonaságot, induljak Várad felé”. Dampierre Váradon
lévő

2000

hajdúját

Adorjánvárához

irányította.

9

A

haditanácskozáson hozott döntés értelmében Belgiojoso útnak is
indult, hogy Kálló várában megállapodva tárgyalásokat kezdjen
Bocskaival.
1604. október 3-5.

A szentjobbi vár áldozat nélküli elfoglalása felbátorította
Concinit, és 200 főnyi őrséget hátrahagyva a maradék 400 főnyi
seregével megindult, hogy megostromolja Bocskai várát, (Nagy)
Kerekit. A vár kapitánya, Örvéndy Pál, zsoldjába fogadta a
Köleséren táborozó 300 szabad hajdút Egri István kapitány
vezetésével, és a támadást visszaverte. Bocskai pénzt, földet és
letelepedést ígért a Biharban kóborló hajdúknak, sőt a császári
szolgálatban álló hajdúk egy jelentős részét is sikerült maga
mellé állítania. E sikerében nagy szerepe volt Örvéndy Pálnak,
aki Bocskai üzenetét közvetítve ráébresztette a hajdúkat, hogy
nekik a magyar függetlenség oldalán van a helyük.

1604. október 4.

Bocskai

Sólyomkő

meggyőzni

várából

Belgiojosót,

keltezett

hogy

levelében

szentjobbi

próbálta

embereinek

vádaskodásával ellentétben ő a császár híve. Kérte, hogy adják
vissza elfoglalt várát, Szentjobbot, és rendeljék vissza a másik
várát, Kerekit ostromló hadat. Ez a levél keresztezte Belgiojoso
szintén 4-én írott latin nyelvű levelét, amelyet 5-én újabb
követett. Ebben a főkapitány igyekezett bizalmáról biztosítani

9

GÖMÖRY GUSZTÁV 1891: 710.
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Bocskait, aminek bizonyítékául kezeseket is küldött, viszont
kérte Kereki várának átadását. Közben Bocskai Sólyomkő
várában alig tudott 500 hajdúnál és 200-300 főnyi más gyalogos
és lovas katonaságnál többet összegyűjteni.
1604. október 5.

Belgiojoso levelet írt Bocskainak Kálló várából, amelyben
közölte, hogy hűtlensége miatt támadt a főúr váraira.

1604. október 6.

Belgiojoso visszament Rakamazra a seregekért, és elindult
1200-1300 lovassal Adorján felé, melyből 300 sziléziai lovast
Rottwitz, 1000 fő – részben magyar, részben rác – lovasságot
Dampierre vezetett. 10

1604. október 7.

Belgiojoso megérkezett az adorjáni táborba, onnan magyar
nyelvű levelet írt Bocskainak.

11

Mindeközben pedig levelet

küldött Debrecen városának is, amiben azt kérte, hogy a háborús
szükségletek miatt küldjenek neki 10.689 forintot, amelyet a
haditanács 15 napon belül megtérít a városnak.12
1604. október 8.

Bocskai elhagyta Sólyomkő várát, és Nagykerekibe ment,
ahonnan minden értékes ingóságát a zsákai várba vitette. Az
erdélyi császári sereg Sennyei Pongrác vezetésével Kolozsvárról
– ahol 2000 székely lovas és ugyanannyi gyalogos állomásozott,
Váradra ment, de azzal a céllal, hogy közben hajtsa végre
Belgiojoso parancsát, miszerint Sólyomkő várát foglalja el.
Ekkor viszont még nem tudták, hogy Bocskai titokban már
elhagyta Sólyomkőt. Mivel Erdélyt nem lehetett védelem nélkül
hagyni, ezért Mindszenti Benedeket 600 székellyel és Huszár
Istvánt 200 hajdúval Gyulafehérvárra rendelték.

1604. október 9.

Caprioli Tamás vezetésével 600 fő vallon katona Szentimre és
Szentjobb között a Berettyó felső völgyében, Adorjántól 4000
lépésre feljebb ütött tábort. Itt várta be Belgiojoso parancsa

10
11
12

GYALÓKAI JENŐ 1928: 278.
NAGY LÁSZLÓ 2000: 140.
SZENDINÉ ORVOS ERZSÉBET 2005.
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szerint a környékbeli várakból – Aranyosmeggyesről, Kővárról,
és Valkóról kimozdítható összes császári katonát, hogy innen az
adorjáni táborba menjenek.
1604. október 10.

A császári had már Adorján váránál, a Berettyó partján állt, itt
azonban a főkapitány a Rakamazról érkező Johannes Pezzen
ezredes

bevárására

biztosította

volna

kényszerült,
a

Kereki

ugyanis

az

ostromához

ő

hadteste
szükséges

ostromeszközöket. Belgiojoso már tudta, hogy Bocskait a
várából csak tüzérség segítségével lehet kifüstölni, és ezzel
megakadályozni a felkelés kirobbanását. A főkapitány levelet
küldött Bocskainak, hogy adja fel Kereki várát. Pezzen 18002000 fő gyalogos seregével, 600 fő sziléziai lovassal, 500 fő
hajtó személyzettel, poggyászszekerekkel, 7 db tábori és 2 db
faltörő ágyúval, illetve egyéb szolgaszemélyzettel, valamint
nőkkel és gyermekekkel elindult Rakamazról az adorjáni
táborba.
Felvetődik az a kérdés, hogy melyik úton mehetett Pezzen az adorjáni táborba úgy,
hogy Álmosdot útbaejti? Két út jöhetett számításba:

I.

Rakamaz – Nyíregyháza – Nagykálló – Balkány – Nyíradony – Vámospércs –
Álmosd – Adorján

II.

Rakamaz – Nyíregyháza – Hadház - Debrecen – Nagyléta – Álmosd – Adorján

Az első útvonal vonalvezetése logikusabbnak látszik, a Debrecentől keletre lévő
Hajdúsámson – Vámospércs – Hosszúpályi között elterülő, ma Erdőspusztának nevezett
erdős, vízállásos terület viszont nem látszik szerencsésnek egy hadsereg átkelése
szempontjából. A második útvonal kiválasztása ugyan célszerűbb, viszont itt felvetődik egy
kérdés: (Nagy) Létát vagy Vértest (ma: Létavértes) elhagyva az út Álmosdra észak-keletre
tart, viszont az adorjáni táborhoz dél-kelet felé kell venni az irányt.
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A feljegyzések egyértelműen Álmosdot jelölték meg a csata helyszínéül. Istvánffy
Miklós így írt róla: „…Era tunc in castello, quod Adorianum vocatur. interim & Capriolus
adfuit, & interuallo quattuor millium passuum, ab Adoriano consedit: Peczius vero in
oppidium Almasium, duobus milliaribus dissitum, diuertit. Itaq; instituta ad 14. diem Octobris
profectione, cum interum Haidones in fidem Caesaris iurassent, Barbianus Peczio ut circa
mediam noctem cum suis peditibus & tormentis atque impedimentis praecederet, edixit; ac Si
lesiaci equites eorum latera ac terga clauderent, ac lente sensimque interea incederent,
Sidonec ipse eos subsequeretur…” 13

1. kép

13
14

Debrecen keleti határa 14

ISTVANFI, NICOLAUS (ISTVÁNFFY MIKLÓS) 1622.
ZOLTAI LAJOS 1935.
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A latin nyelvű szövegnek több fordítása is lehetséges. Tállya Miklós közvetítése
szerint: „Pecz penig Almás városában, két mélyföldön lévén onnét, betére.”

15

Egy latin

nyelvű könyv alapján pedig „…akkor a bizonyos Adorján nevű várban volt. Közben ott volt
Capriolus (Caprioli) is, és Adorjántól négy mérföldre letáborozott. Peczius (Pezzen) a két
mérföldre levő Almás várba vonult így, miután október 14-re tűzték ki az indulás idejét, mivel
némely hajdúk a császár hűségére esküdtek, Barbianus (Barbiano – Belgiojoso) meghagyta
Pezzennek, hogy éjféltájban gyalogosaival, ágyúival és málhájával menjen előre, a sziléziai
lovasok oldalról és hátulról fedezzék, és lassan lopakodva haladjanak, amíg ő is követi
őket...” 16
Egy 1962-ben megjelent könyv pedig így fogalmaz: „…Megjelent Capriolo, s
négyezer lépés távolságra letelepedett Adorjántól. Pezzen pedig a két mérföldre fekvő Almás
mezővárosba érkezett”

17

Egy 2005-ben kiadott könyvben viszont az alábbi idézet szerepelt:

„…virradón ugy mint 15. proximé praeteriti hainal előt Álmosdrul Pezz uram hadával el
indulván, hogy Diozegre iőyön és onnét hozzánk.” 18
Bocskai korponai adománylevele Álmosdot nevezi meg az ütközet helyszíneként: „az
1604-ik év október hava 15. napján a virradat félhomálya előtt Almosd nevű puszta falu
mellett Paeczen csapatait, a két sereg közül a megbízhatóbbat és az erősebbet váratlanul
megtámadtuk és megsemmisítettük.” 19
A távolságok említésénél már korábban megjelentek kisebb anomáliák. Istvánffy
leírásánál

20

, Rónai-Horváth Jenő

21

és Gyalókay Jenő: A biharmegyei hadjárat 1604-ben

22

című dolgozatában az olvasható, hogy Caprioli Tamás Adorjántól négy mérföldre
letáborozott. Négyesi Lajos ugyanazon dolgozatában

23

viszont a 1282. és 1283. oldalon

egyszer 4 mérföldet (33,4 km), másszor pedig 4000 lépést (2,8 km) írt. A két távolság
azonban nem ugyanaz! A különbség több mint tízszeres!

15
16
17
18
19
20
21
22
23

ISTVANFI, NICOLAUS (ISTVÁNFFY MIKLÓS) 2009: 426-437.
ISTVANFI, NICOLAUS (ISTVÁNFFY MIKLÓS) 1622.
ISTVANFI, NICOLAUS (ISTVÁNFFY MIKLÓS) 1962: 437.
NYAKAS MIKLÓS 2005: 121-122.
SZENDREY ISTVÁN 1971: 12.
ISTVANFI, NICOLAUS (ISTVÁNFFY MIKLÓS) 2009.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ 1893: 582.
GYALÓKAY JENŐ 1928: 286.
NÉGYESI LAJOS 2004.
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A hiba feltehetően a többszöri latin fordításban és értelmezésben keresendő. A
„quattuor millium passuum” kifejezést a szótárak, illetve a számítógépes fordító programok
napjainkban is „4000 lépésnek” illetve „4 mérföldnek” fordítják.
Négyesi Lajos így írt a csata helyszínéről: „…hiszen Istvánffy megrögzötten adorjáni
ütközetnek nevezi az összecsapást, azonban az „Álmosd nevű puszta falu" megnevezésnek
lehet más magyarázata is. Diószegtől északra találjuk Egyed-pusztát. Helyén a XVI. század
közepéig az Egged-Monostora nevű község állt, melyben 77 család lakott. 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 ismerők könnyen összekeverhették Almosd, Almás és Egged nevét, például úgy, hogy a helyet „az Almásnál lévő puszta faluként" nevezték
meg.” 24
Az „Almásnál lévő puszta falu” szófordulat viszont nem ugyanaz, mint az „Álmosd
nevű puszta falu” kifejezés! Megtekintve egy térképet a mai Álmosd község és a Négyesi által
„az Almásnál lévő puszta faluként" említett Egged-Monostora elpusztult község között légvonalban 1 magyar mérföld a távolság. 25 Istvánffy Miklós fentebb közölt latin és magyar nyelvű
leírása szerint Almás vár - Almás város - Almás mezővárostól Adorján vára 2 mérföld, azaz
16,7 km-re helyezkedik el. Ezzel szemben Adorján vára Álmosd községtől azonban 21 km-re
fekszik. Ez viszont átszámolva 2,5 (magyar) mérföld.
Figyelembe véve a számításokat, az Almás-patak forrása közelében – a mai magya –
román határon, pontosabban a létavértesi határátkelőhelynél –, állhatott egy falu, amely feltehetően a tatárjárás idején pusztult el. A települést később, de még a XIII-XIV. század során, a
szóban forgó helytől mintegy 4 km-re, északra ugyanazon a néven újjáépítették, ott ahol napjainkban egy viszonylagos védelmet nyújtó erdő áll, s nem messze innen 2-3 km-re további
falvak sora található Kokaddal és Bagamérral, amelyek akár segítséget is nyújthattak egy későbbi támadás esetén. Az újjáépítés időpontját a település első említése (1261)
XIV. században Szent György tiszteletére emelt templom

27

26

, és a XIII-

építési ideje határozta meg, me-

lyet az oklevelek Almusd, Almosd, Almus, Almos, Almuz, Almas néven említenek. 28

24

NÉGYESI LAJOS 2004: 1286.
Megjegyzés: 1 magyar mérföld = 8353,6 méter
26
RÁCZ ANITA 2007: 22-23.
27
BALOGH LÁSZLÓ 2012.
28
Megjegyzés: A „pusztafalu” kifejezést használják pl.: RABB PÉTER (é. n.) http://arch.et.bme.hu/arch_old/ko
rabbi_folyam/11/11rabb.html Az oldal utolsó megtekintése: 2017.V.30.
25
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2. kép

Az egykori Álmos falu feltételezett helyszíne (saját szerkesztés) 29

A névetimológia szerint a -d eredetileg kicsinyítő, becéző képzőnk s belőle fejlődött,
vagy már vele párhuzamosan kialakult a valamivel való ellátottság jelentése is. Viszonylag
korán jellegzetes helynévképzővé vált, s a kapcsolódásával alakult helynevek a X. századtól
adatolhatók. 30
A legkorábbi –d képző az Álmosd névben a XIII. században jelent meg, s egyidejűleg
élt a képző nélküli változattal is. 31 Tehát elsőként Álmos - Almás (Ó-Álmosd) település létezett, s később Álmosd (Álmos-d, Kis-Álmos, Álmos - Almás falu „kistestvére”) jött létre. ÓÁlmosd egyébként a mai Álmosd község külterületén található, tehát az elpusztulása előtt is
ősi álmos(d)i részen feküdt.

1604. október 14.

Dampierre grófnak a legmegbízhatóbb 2500 hajdúval az utakat
kellett (volna) megszállnia, de ők az adorjáni táborban voltak. A
császáriak főerői Adorjánnál táboroztak. Belgiojoso a lovassággal

29

ARCANUM http://mapire.eu/hu/synchron/surveys/?leftlayers=osm%2C67&rightlayers=osm%2C67&bbox=24
39067.3540658313%2C5997182.35685518%2C2457374.0223401315%2C6013711.864221849 A letöltés ideje:
2017.VI.13.
30
RÁCZ ANITA 2007: 186.
31
RÁCZ ANITA 2007: 189.
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az adorjáni vár körül, Concini pedig az erdélyi hadakkal 4000 lépéssel feljebb a Berettyó partján helyezkedett el. Pezzen aznap
érkezett Ó-Álmosdra, amely 18 kilométerre van Adorjántól.

3. kép

A mai Álmosd község és határa 32

32

GOOGLE MAPS https://www.google.com/maps/place/%C3%81lmosd,+Magyarorsz%C3%A1g/@47.3992511,
21.9467017,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4747a52698987ebd:0x400c4290c1e4b00!8m2!3d47.4167788!4d21.980
6107 A letöltés ideje: 2017.VI.13.
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Belgiojoso terve az volt, hogy egyesüljön Pezzen seregével, mivel a Kereki
elfoglalásához szükséges ostromágyúk nála voltak. Belgiojosonak Dampierre hajdúival,
Caprioli seregével, az erdélyi csapatokkal összesen csaknem 14.000 fős serege volt, ezzel
szemben Bocskai nem egészen 800 katonával rendelkezett, akikre elsősorban Kereki és
Sólyomkő várának védelménél volt szükség.
A törökök ígértek ugyan segítséget, azonban ezek beérkezésével még nem
számolhatott. Néhány embere önkénteseket toborzott a környező falvak népéből, akik
lelkesen vállalták a császáriak elleni harcot, de inkább csak tömeget jelentettek. Jól képzett
katonákra volt szükség, mégpedig sokra és azonnal. A legkézenfekvőbb megoldást Dampierre
hajdúinak átállítása jelentette, akik többségében protestánsok voltak, és ezért gyakran voltak
konfliktusaik a katolikus császári zsoldosokkal. Belgiojoso is számolt ezzel a lehetőséggel, de
ezt megelőzendő, felolvastatta a hajdúk előtt Bocskai és a törökök tárgyalását bizonyító
dokumentumot, és kiosztatott egyhavi zsoldot, mivel napok alatt tetemes mennyiségű pénzt
szerzett.
Kölcsönkért Imreffy Jánostól 10.000, Debrecen városától 11.000, Daróczy Ferenc
szepesi kamarai tanácsos közvetítésével Várad városától 5.000 tallért. Úgy érezte, ezzel
sikerült biztosítania katonái hűségét. Csakhogy ekkor már napok óta bejárt a táborba Bocskai
embere, akinek sikerült meggyőzni a hajdúkapitányokat, hogy nekik most Bocskai seregében
van a helyük. Október 14-én este Lippai Balázs, Németi Balázs, Dengeleghy Mihály, Ibrányi
Ferenc, Szénássy Mátyás hitlevelet adtak hűségükről, és megfogadták, hogy Bocskai oldalára
állnak, aki vállalta, hogy kifizeti a hajdúknak az elmaradt 5 havi zsoldot, emellett pedig
letelepedést

ígért.

33

Elhatározták,

hogy

másnap

hajnalban

közös

támadást

fognak Pezzen ezredes 3500 főnyi serege ellen végrehajtani.
Erre a legalkalmasabb helyszín az Álmosd és Diószeg közötti terület volt, ahol egy
közeli erdőben bújtak meg Bocskai emberei. Nagy a valószínűsége, hogy Pezzen a rakamazi
táborból Hadház – Debrecen – Nagyléta útvonalon érkezett erre a vidékre, de a sereg nem északkeletre fordult a mai Álmosd község felé, hanem egyenesen ment tovább az úton, majd délnek
vették az irányt az Almás-patak völgyében. A korabeli feljegyzések csak azt említették, hogy
Pezzen csapatának Diószegre kellett mennie, és onnan az Ér-patak völgyében haladtak tovább.

33

A DIÓSZEGI ÜTKÖZET (1604. OKTÓBER 15-ÉN) http://zrinyi.zmne.hu/kulso/mhtt/sections/mhtt_csata/csatamezo/
dioszeg/dioszeg.htm Az oldal utolsó megtekintése: 2017.V.30.

– 84 –

AZ ÁLMOSD – DIÓSZEGI CSATA ÉS ELŐZMÉNYEI

1604. október 15.

Pezzen Belgiojoso parancsának megfelelően éjfélkor (más adatok
szerint éjfél után 2 órakor) elindította az oszlopot.

Ő maga a sziléziai lovasok egy csoportjával előrelovagolt, hogy megnézze, elég erős-e
a diószegi híd az ágyúk átkeléséhez. Mögötte lemaradva, mintegy 6 km hosszúságban lassan
haladt a menetoszlop: a gyalogság, az ágyúk, a felszerelést és a katonák családtagjait vivő
szekérkaraván. A sereg széttagolt, hosszan elnyúló oszlopban mozgott. Az egyes részek
között még nappal is nehézkes volt az összeköttetés, nemhogy éjszaka. A lovasság másik
része hol az oszlop mögött, majd időnként oldalt menetelt. Feladatuk a csapat biztosítása lett
volna, azonban ezt rangon aluli feladatnak tartották a sziléziai nemesemberek.

34

Abban

bíztak, hogy majd a Dampierre-hajdúk biztosítják a terepet, akiket Belgiojoso az adorjáni
táborból Diószegre küldött, hogy az Ér átjáróját ellenörzésük alá vonják.
Mivel az Ér mocsaras völgyén csak Székelyhídnál és Diószegnél volt átkelőhely, ezért
a menetoszlop megalakításához Pezzen csapatát át kellett hozni a folyó bal partjára, hogy az
ott haladó úton indulhassanak Kereki felé. Valószínűleg Pezzen menetvonala a diószegi
átkelés után (Bihar) Félegyháza felé vezetett, ahol csatlakozhatott volna Belgiojoso
oszlopához, amely a Berettyó völgyében vonult. Belgiojoso még a törökök beérkezése előtt
szerette volna elfoglalni Kerekit, ezért türelmetlenül várta Pezzen csatlakozását és eléje ment,
hogy a tüzérséget biztonságban tudja. Nagyon bízott a sikerben, aminek feltétele volt, hogy
Pezzen ostromágyúi a rendelkezésére álljanak. Belgiojoso részletes ütemtervet dolgozott ki a
menet végrehajtására, és az egyes mozzanatok megkezdését dobok és kürtök hangja jelezte.
Az első két jel valószínűleg más egységeknek szólt, és csak a harmadik a hajdúknak. 35
A parancs szerint nekik is éjfél után kellett kivonulni a táborból, hogy ezután több
csoportban vizsgálják át a környéket Diószegig és Félegyházáig. Így egyáltalán nem volt
különös a hajdúk kivonulása a táborból, hiszen Dampierre parancsot kapott erre. A menet
végrehajtása egyike a legbonyolultabb katonai feladatoknak. Az előkészítése alapos tervezést
és szervezést igényel, amelynél leginkább parancsnoki gyakorlatra és szakmai felkészültségre
van szükség.

BÁNLAKI JÓZSEF (é.n.) http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0015/1190.html Az oldal utolsó megtekintése:
2017.V.30.
35
NÉGYESI LAJOS 2004: 1284.
34
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Pezzen a diószegi hídhoz érve elkezdte annak átvizsgálását oly szempontból, hogy a
sereget, de főleg a nehéz málhásszekereket és az ágyúkat elbírja-e? Eközben odaérkezett a
Dampierre hajdúk első csapata, akik Adorjánból indultak el, és Félegyházát érintve jutottak
Diószegre. Az első csapatuk csak Pezzen ezredes után érkezett az Ér hídjához.
Az ezredes beszédbe elegyedett velük és megkérdezte, hogy mit keresnek ott. A
válasz, miszerint Debrecen felé küldték ki őket, valószínűleg megnyugtatta, hiszen beleillett a
menetbiztosítás feladatkörébe. A hajdúcsapat ezután átkelt a hídon, és továbblovagolt Bocskai
tábora felé. Rövidesen azonban újabb, az előzőnél népesebb hajdúcsapat bukkant fel a hídnál.
Valószínűleg velük is váltott néhány szót, majd amikor rájött, hogy a hajdúk nem mondanak
igazat, összecsaptak. Az első összecsapás tehát a hídnál robbant ki, amelynek hevességét jelzi,
hogy Pezzen ezredes is megsebesült, egy ifjú, Ladányi György üldözőbe vette és elfogta.
Zsákára vitték, ahová Bocskai a kincseit menekítette. Bocskai célja egyértelműen a
seregtestek egyesülésének megakadályozása lett.
Az álmosd-diószegi csata ezt követően kezdődött, amikor a császáriak serege Bocskai
lesben álló csapata mellett elhaladt. Bocskai kiadta a parancsot a támadásra és heves kiabálás
közepette, a hajdúk rárontottak az ellenségre. Nagy volt a meglepetés, mikor az átállt hajdúk
rárohantak az ágyúkra, amit így nem tudtak ellenük használni. A hajdúkat a harc közben
Lippai Balázs és Németi Balázs kapitányok vezették. A folyamatosan beérkező újabb hajdú
csapatok hamarosan erőfölénybe kerültek, így a sziléziai lovasok inkább a gyalogsághoz való
visszatérést választották, és együtt harcoltak velük.
Bocskai valószínűleg pontos értesülésekkel rendelkezett Belgiojoso felvonulási
tervéről. Tudta, hogy az ellenség ágyúk nélkül nem vállalkozhat ostromra, az ágyúk pedig
Pezzen oszlopában vonultak, így ezek megsemmisítése lett a legfontosabb cél. A csapat
Diószeg közelében, valószínűleg az Egyedi-erdőben várakozott. A megbeszélés szerint itt
csatlakoztak volna hozzájuk Dampierre hajdúi is. Egyszer csak feltűnt az oszlop éle, de a
Dampierre hajdúk többsége még nem érkezett be. Ebben az időben hallották meg az első
lövéseket a híd felől, amely Pezzen lovasai és a hajdúk összecsapását jelezte. Nem vártak
tovább, rárontottak a szekerekre, amelyeken a málha mellett a zsoldosok családja utazott. A
császári gyalogosok a szekerek védelmére keltek, és hamarosan a sziléziai lovasoknak a
menetoszlop végén haladó csoportja is bekapcsolódott a harcba. Sikerült visszaverniük a
támadást, azonban a fák közé menekült hajdúkat nem tudták üldözni. A harc rövid szünetében
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a zsoldosok összetolták a szekereket, és lekapcsolták az ágyúkat. Közben a hajdúkapitányoknak nehezen sikerült rendezni soraikat az erdőben, és még nyolcszor indultak rohamra.
Dampierre hajdúinak újabban beérkező csoportjai is csatlakoztak hozzájuk. Egy idő után a
sziléziai lovasok elhagyták az összecsapás helyszínét. A tábori ágyúkat a hajdúk primitív, de
célravezető módszerrel ártalmatlanná tették, azaz egyszerűen baltával szétverték a lövegek
kerekeit. A több mázsás lövegcsövek így mozdíthatatlanul hevertek a sárban.
A lovasok veresége után Bocskai katonái a szekérvár mögött elsáncolt gyalogosokra
támadtak, akikkel együtt harcoltak halált megvető bátorsággal asszonyaik, leányaik és
szeretőik is, akiket a magyar források egyszerűen „kurvák”-nak tituláltak. A magára maradt
gyalogság keményen védekezett a szekérsáncok mögött, és valószínűleg még sokáig
kitartottak volna, ha nem történik egy baleset. Az egyik lövész ugyanis az égő kanóc parazsát
a lőpor közé ejtette, mire az felrobbant. Sokan megsebesültek, másokat a légnyomás tett
harcképtelenné. Német források szerint a sziléziai lovasokból csak 40, a 6 zászlóalj
muskétásból alig 30, és a kassai lövészekből csak 2 ember menekült meg. A sziléziai lovasság
és Pezzen ezredének tisztjei mind a harctéren maradtak, László Péter ezredes megsebesült…
A meggyengült ellenállást könnyen legyőzte a hajdúk ismételt rohama. Futás közben a
sötétben sokan a mocsárba fulladtak, mások sebesülten fogságba estek, a legtöbbjüket
azonban a hajdúk hányták kardélre. Belgiojosonak időközben futár vitte a támadás hírét, aki
valószínűleg megpróbált Pezzen csapatának segíteni, de erre kevés lehetősége volt. Egyrészt
ekkor már a maradék 7000 emberének a döntő többsége Félegyházáról Kereki felé menetelt,
másrészt a hajdúk Bocskaihoz való átpártolásával biztosítás és felderítés nélkül maradt.
Amikor a gyorsan összegyűjtött csapata az Ér hídjához ért, és hallotta a szekérvár
felrobbanásának hangját, azonnal megértette, hogy nincs tovább értelme harcolni.

36

A

források szerint a sziléziai lovasok közül (Rottwitz és Schneckenhaus zászlóiból) mintegy 450
későn, de megjelent a harc helyszínén. Belgiojoso óriásit hibázott, amikor a frissebb és
nagyobb serege nem támadta meg a jóval kisebb és fáradtabb, ámde győztes hajdúcsapatot.

36

A DIÓSZEGI ÜTKÖZET (1604. OKTÓBER 15-ÉN) http://zrinyi.zmne.hu/kulso/mhtt/sections/mhtt_csata/csatamezo/
dioszeg/dioszeg.htm Az oldal utolsó megtekintése: 2017.V.30.

– 87 –

BALOGH LÁSZLÓ

2. Az ütközet következményei
Belgiojoso október 20-án délben megindult Váradtól Tokaj felé, ahová október 24-én este
némi kerülővel, – mivel Bocskai éppen Debrecenben volt –, meg is érkezett és innen
székhelye, Kassa irányába igyekezett, azonban Rakamaznál Bocskai hajdúi utolérték, és
megkergették seregét, az otthagyott helyőrséget pedig levágták.
Bocskai az 1605 decemberében kiadott híres korponai oklevelével kollektív nemesítést
hajtott végre: eddigi és jövendőbeli katonai szolgálatuk fejében, 9254 hajdú vitézének
nemességet, adómentességet és földet adományozott, saját szabolcsi és bihari birtokain
telepítve le őket. Letelepített hajdúit mentesítette minden földesúri és egyházi szolgáltatás
alól, cserébe két hónapig ingyen, utána pedig zsoldért kellett katonáskodniuk. Bocskai és a
hajdúk szabadságharca 1606-ban sikeresen zárult a bécsi békével. E békekötés elismerte
Erdély

függetlenségét,

a

rendek

vallásszabadságát,

alkotmányosságot.
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