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ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

V
issza-vissza kell térni egy-egy
erdõrész mélyén lassan porla-
dozó kõ erõsségünkhöz, hogy

újra és újra bejárva területüket, telje-
sebb képet alkothassunk sorsukról. És,
hogy régi fényükben jelenhessenek
meg a szemünk elõtt. Mert az avar alatt
megbújó, lassan elaprózódó, erdeink
talajába süllyedõ kövekben ott rejtõzik
a középkori magyarság múltja.

Sokunk számára talán nem ismeret-
len õsi történelmi család az Abák nem-
zetsége. Közülük is Aba Amadé egyko-
ri országbíró, nádor neve cseng a legdi-
csõségesebben az Abák leszármazottai
közül. A 13. század végén, a 14. század
elején a Magyar Királyság egyik legna-
gyobb hatalmú tartományura volt.
Északkelet-Magyarországon, Göncön
és Vizsolyban berendezett uradalmi
központjából hét vármegye felett ural-
kodott, az utolsó Árpád-házi királyunk
mellett mindvégig híven kitartó nádor. 

De igazi fõúri sasfészke, mentsvára
nem a Hernád-völgye mellett feküdt, ha-
nem a zempléni hegyek erdõrengetegé-
ben kiugró andezit sziklaszirtek élén
magasodott a táj fölé. Ez volt, az elhe-
lyezkedésében ma is impozáns fekvésû,
Amadé-vár. 

Az erõdítmény helyét kitûnõen vá-
lasztották meg.  A Gönci-patak és a Kis-
patak völgye felett
emelkedõ Téglás-
kõtõl

északra haladó gerincet, mélybe zökke-
nõ, hatalmas sziklaalakzatok zárják le.
15-20 méter mély szakadék, alatta pe-
dig 60-70 fokos meredekségû hegyol-
dal határolja. 

A jól védhetõ helyen emelt vár jó rá-
látást biztosított a vidékre, messze
északon a szabadkirályi városig, Kas-
sáig nyúlik a látóhatár. Viszonylagos
rejtettsége ellenére a Hernád-völgyé-
nek kereskedelmi és hadi fõútvonala,

illetve a Hegyközbe tartó út is jól meg-
közelíthetõ volt, amiket a Vártól észak-
ra fekvõ Õr-hegyen felépített megfi-
gyelõhelyrõl – az ún. tarisznyavárból –
közvetlenül szemmel tarthattak a ná-
dor katonái.

A Zempléni-hegységben Amadé ná-
dor várai jól szervezett vonalas véd-
rendszert alkottak. 10-20 km-es távol-
ságban, délrõl észak felé húzódtak Bol-
dogkõ, Regéc, Amadé-vár, Abaújvár,
Füzér és Szalánc erõdítményei, az Abák
hatalmának és javainak õreiként.

Amadé-vár 1278 körül
épülhetett, elsõ említé-

se 1288-ból szárma-
zik. A 13-14. század
fordulóján, a trón-
harcok idején ala-
kították át Amadé
nádor független
tartományi szék-
helyévé. Udvar-
tartását itt ren-
dezte be, számos
országos ügyet

intézett innen keltezett okleveleivel.
1304-tõl Károly Róbert királyunk elkö-
telezett híve lett, ebben az évben a vár-
ban többször vendégül látta az Anjou
uralkodót.  A nádor a lengyel trónhar-
cok idején menedéket nyújtott az el-
ûzött lengyel király Lokietek Ulászló
számára is. Egy másik királyi fenség, a
szintén magyar trónra aspiráló cseh
Vencel király, a kassai szászok támoga-
tásával, sikertelenül ostromolta a szikla-
ormokra épült sasfészket.

Amadét 1311-ben az ellene lázadó
kassai szász polgárok meggyilkolták. A
tartományúr halála után Károly Róbert
igyekezett az Abák hatalmát megdönte-
ni. 1312-ben az Amadé-fiak a Rozgonyi-
csatában súlyos vereséget szenvedtek a
király ellen, így kénytelen-kelletlen hû-
séget fogadtak neki. 1317-ben azonban
újra fellázadtak. Amadé-várat Drugeth
Vilmos sikeres ostrommal bevette, így az
Amadé-fiak lengyel honba menekültek.
Az erõsség királyi tulajdonba került,
majd lassan jelentõségét vesztette. Az
1330-as években már nem volt önálló
várnagya, a 15. század elsõ felére pedig,
az egykori fényes tartományi székhely
elavult kõfalait végleg magára hagyták.

A legújabb geodéziai, építészeti tere-
pi felmérések alapján a külsõ, belsõ vé-
delmi övezetekkel ellátott, felsõ és alsó
várudvarral tagolt, palotaházas, öreg to-
ronnyal koronázott vár képe a korábbi
puritánabb menstvár koncepcióhoz ké-
pest, egy valóban impozáns fõúri sasfé-
szek képét mutatja. Nem is lehetett ez
másként, hiszen egyrészt a királyi ven-
dégek fogadása, elszállásolása korszerû
kialakítást igényelt. Másrészrõl Amadé
nádor tartományi székhelye, a maga ko-
rában az erdõtakarójától megfosztott 600
méteres hegycsúcs tetején, jelentõs mé-
reteivel már messzirõl hirdette ki a kor-
látlan úr e vidéken.
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Gyermekies izgalom fog el minden esetben, amikor erdõterületeink mélyén
rejtõzõ régi középkori váraink omladozó köveinek hazánk történelmével át-
itatott illata megcsap. Az emberi képzelet – a tudomány által feltárt kon-
krét információkkal támogatva – egykori tanulmányaira, olvasmányaira tá-
maszkodva igyekszik romváraink történetét megfejteni. 


