
„Fegyvert, s vitézt”

1565, 
1566, 1567 három eszten-

deje az északkeleti várak parázs „adok-ka-
pok” korszaka volt. A frissen trónra lépett német-római 

császár és a Magyar Királyság nyugati részei fölött rendelkező 
magyar király, Habsburg Miksa komoly erőfeszítéseket tett Felső-Ma-

gyarország keleti határterületeinek birtoklásáért. Ellenfele, a török támoga-
tást élvező Keleti Királyság (Erdély és a Részek) uralkodója – a megválasztott, 

de meg nem koronázott magyar király –, a fi atal János Zsigmond felvette ezt az 
eldobott kesztyűt. Ám a hadisikerek 1565-ben a császáriaknak kedveztek: a magyarul 

Schwendi Lázárként emlegetett Lazarus von Schwendi, Felső-Magyarország kassai 
főkapitánya, sorra foglalta el a János Zsigmond érdekeltségében lévő Tokajt, Szerencset, 
Szatmárt és Nagybányát. Ennek hatására János hajlott volna a megegyezésre Miksával, 
sőt a királyi címről való lemondásra is, azonban rövidesen visszakozott. Hintapolitikájá-
ban török támogatásban bízott, amit röviddel később meg is kapott. 1566-ban Kons-
tantinápoly szultáni okiratban erősítette meg magyar királyságát, amiért 400 fős 

kísérettel személyesen tisztelgett Szulejmán szultán előtt, annak zimonyi hadi 
táborában. Ezen látogatás után újfent fellángoltak az északkeleti területek 

harcai. Szulejmán azt a feladatot adta ki számára, hogy míg ő a Dunán-
túlon – Szigetváron keresztül – tör utat a császár ellenében, addig 

Jánosnak Erdélyből kiindulva, török hadak segítségével 
Felső-Magyarországot kell elfoglalnia.
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A dédesi Nagyvár tömbje 
délről, a Kisvárból fényképezve
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Noha a szultán Szigetvár ostroma alatt, 1566 
szeptemberében meghalt, az eldobott labda már 
nem állt meg, északkeleten mindennapossá vált 
a János-párt és a császárpártiak közti háborúsko-
dás. Schwendi Lázár újabb kulcsfontosságú vára-
kat ostromolt meg Miksa számára. Egymás után 
foglalta el a János oldalán álló birtokosok Sajó- és 
Bódva-völgyi erősségeit, Putnokot, Szendrőt, majd 
1567 januárjában Szádvárat.

Amikor ezt követően a császáriak Munkács vá-
rát is vívni kezdték, János Zsigmond két fronton 
nyitott ellentámadást. Ő maga Erdélyben, a Lápos 
folyó fölötti Kővárat kezdte tá-
madni, míg a támogatását biz-
tosító török hadak, Hasszán 
temesvári bég vezetésével, 
Jászberénynél gyülekeztek.

Magyarország 1490 és 
1606 közötti időszakának 
huszonnégy könyvben 
leírt krónikájában Ist-
vánffy Miklós huma-
nista történetíró az 
alábbiakban számolt 
be az eseményekről:

„Haszon [Hasszán] s a törökök Egerhez s Tokajhoz 
közel lévő helyeken az embereket rémítenék, rabolnának, 
égetnének, a kicsiny erősségekre s kastélyokra menné-
nek, s minden ellenséges dolgokat cselekednének […] 
táborokban gyülekeztenek vala, semmit nem várakoz-
ván Dédes várára, mely az Perényi jószágában vala, hogy 
lövőszerszámokkal rámenjen”.

Dédes középkori várai közül a  Kisvárban mára 
csupán tenyérnyi épített falszakasz részlete, néhány 
habarcslenyomat és kevés középkori eredetű fel-
színi leletanyag tanúskodik az egykori erődítésről. 
A Nagyvár ovális hegytetőjét északról és nyugatról 

egy szinte teljesen feltöltődött, 
árokszerű mélyedés övezi, bel-
ső oldalán további 10–12 mé-

terrel magasabban található 
az erősség központi magja. 
A hegy legmagasabb, nyu-

gati kiszögellésén egy 8×8 
méteres négyzetes torony 
északnyugati csonkja 

emelkedik több méter 
magasra, tőle kelet-
re téglából falazott 
hatalmas ciszterna 

A toronyépület álló falcsonkja délről (belülről) fotóz-
va, bal oldalon az eredeti északnyugati sarok, jobb oldalon 
a leomlott és 2009-ben konzervált szakasz

A Bükk hegység központi, magas 
tömbjéről, a Bükk-fennsíkról északra 

lefutó hosszanti észak–déli irányú gerinc 
három erősségnek ad otthont. A hegyhát ki-

szélesedő részén található hazánk legnagyobb 
alapterületű, 140 hektáros őskori (késő bronzkori 
– kora vaskori) erődített telepe, a Verepce-tető. A 

gerinc északi végében egy-egy, 80–100 méter relatív 
szintkülönbségű markáns sziklakúpon emelkedik két, 

13–14. századi eredetű erősség: délen az ún. Kisvár, míg 350 
méterre északra tőle a Nagyvár, vagy más néven Dédes vára. 
A Kisvár egy zömmel meredek, sok helyen közel függőleges 

falú, kis alapterületű sziklacsúcs. A nagyobb töm-
böt alkotó Nagyvár oldalai meredeken 

lejtenek, melyeket csak délről 
és keletről határol 

sziklafal.
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mélyed. A  vár déli külső 
falának egy sarokrészlete áll 
még épen, máshol csak a te-
rep formájából lehet követ-
keztetni az egykori falazatok 
nyomvonalára. A  bejárat helye 
északkeleten sejthető, ugyani-
de fut be a mai turistaút is, amely 
a hegy tömbjét nyugatról és észak-
ról kerüli meg – valószínűleg a közép-
kori megközelítés útvonalán.

Régészeti feltárások eddig két alkalommal tör-
téntek a Nagyvárban. 2009-ben a fentebb említett 
négyzetes torony egy része leomlott. A balesetelhá-
rítást és állagvédelmet célzó falazásokat megelőző-
en a fal síkjainak hitelesítése érdekében végeztünk 
kisebb ásatásokat. A konzerválást követően, 2018-
ban került sor újabb feltárásokra a Bükki Nemzeti 
Park megbízásából. Ezúttal a korábban már vizsgált 
torony keleti felének teljes kutatása történt meg.

Az épület szabályos négyzet alaprajzú, közel 
5×5 méteres belvilágú, alapfalai 2,3 méter széles-
ségűek. Ilyen vastag alapokon – minden bizony-
nyal – eredetileg egy több emelet magas torony 
falai ülhettek. A falakat a sziklafelszínre építették, 
a szálkőzet barázdáit földes kiegyenlítő réteggel 
igyekeztek járhatóvá tenni.

A toronyba keletről bejárat nyílt, ahol a szik-
lába faragva vezetett le néhány lépcsőfok a  tér 
belsejébe. A helyiség, azaz a toronyalj feltehetően 
raktárként, pinceként szolgált, ezt a funkciót erősít-
heti egy, a sarokban feltárt többször megújított kis 
méretű kemence is. Feltűnő volt, hogy a járószintet 
és az itt álló kemencét csupán egy vastag, egyöntetű 
kőomladék fedte. Emellett a torony keleti fala déli 
irányba egyre roncsoltabb állapotúvá vált, sőt a tel-
jes déli fala hiányzott. A máshol masszív, habarcs-
csal kötött, északon pedig felszín fölé is emelkedő 
jó állapotú falat itt teljesen összeroskadva találtuk 

meg. Ám az omladék szabályosan követte 
a torony feltételezett déli homlokzatának 

vonalát. Láthatóan egy erőteljes és 
gyors külső hatás – valószínűleg 

robbanás – eredményeképp 
omlott le, kitöltve a toro-
nyalj belsejét.

A feltárt kemence rétegződése a 
toronyalj északkeleti sarkában

Versengés egy bükki sziklatetőért – Dédes 1567

A 
legko-

rábbi szintből 
vett állatcsontminta radi-

okarbon koradata szerint az épületet 
a 14. század első harmadában létesítették, ami 

megegyezik az írott forrásokban említettekkel. 1325-
ben Károly Róbert átépíttette a várat. Egyes véle-

mények szerint ekkor „költözött át” a Kisvárból a 
Nagyvárba Dédes vára. Ám a mindkét hegy te-

tején talált késő Árpád-kori kerámiatöredékek 
inkább azt sugallják, hogy mindkét sziklát 

használták már a 13. században is, de a 
14. századtól egyre inkább a Nagyvár 

hegye lett az erősség igazi magja.

Török 
miniatúra 
Szulejmán 
és János 
Zsigmond 
zimonyi 
találkozó-
járól
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1567 tavaszán Hasszán bég 15 napon keresztül 
ostromolta Dédest. A vár a Habsburg-párti Perényi 
Gábor birtokában volt, várnagya Kávássy László volt. 
Az ostrom ideje alatt azonban Kávássy váratlanul 
meghalt. A  védők egy része ennek nyomán 
szétszéledt. Az ott maradók szerencséjére azonban 
ugyanekkor a várba menekült néhány lovasával egy 
környékbeli nemes, Bárius István, aki a völgyben 
portyázó törököket próbálta megfutamítani, de a tú-
lerő miatt kénytelen volt visszavonulni. A váratlan 
fordulatot követően a védők nyomban hadnagyuk-
nak nevezték ki Báriust. A törökök azonban olyan 
intenzíven lőtték Dédest, hogy azt képtelenség lett 
volna a maroknyi védőseregnek megtartania. Bárius 
ezért – Istvánff y Miklós krónikája szerint:

„ravaszságot gondolván, egynéhány tonna pus-
kaport a várközépben levő házakban és tornyokban […] 
elhintegete, hogy az elintézett nap setét hajnali idején, 
melyen az ellenséget az várban berohannia ítéli vala, 
a puskapor az égő kanóttól, melyet ahhoz értő okos-
sággal úgy helyheztetett vala beléje, ráégvén fellob-
banna…”

Éjszaka a védők ösvényeken elhagyták a várat. 
Reggel a törökök:

„…mindjárást láptókat [létrákat] támogatván az 
kerítést meghágák, s megnyitván a kapukat, társokat 
bebocsáták…”.

Ekkor égett le a hosszú kanóc, felrobbantva a várat. 
Istvánff y túlzónak tűnő leírása szerint a detonáció 400 
török áldozatot követelt. Hasszán bosszúból a vár ma-
radványait is leromboltatta, ezután Dédest elhagyva 
Putnok felé, majd onnan Abaújba vonult tovább.

Számos régészeti nyom kiegészíti vagy ép-
pen alátámasztja a részletes krónikabeszámolót. 
A robbanás tényére a toronyépület fentebb már 
ismertetett, bedőlt déli fala kapcsán már utaltunk. 
A vár lövetésének nyomait 2018-ban fémdetekto-

A torony feltárt dél-
keleti sarka, a keleti 

fala még kötésben, a 
déli fala a robba-

nás következtében 
összeroskadva
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LIDAR felvétel (légi radar) 
Dédes várairól, zöld pontok 
jelölik a lövedékek szóródását 
(a térképet szerkesztette: 
Honti Szabolcs, HOM)
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kőomladék fedte. Emellett a torony keleti fala déli 
irányba egyre roncsoltabb állapotúvá vált, sőt a tel-
jes déli fala hiányzott. A máshol masszív, habarcs-
csal kötött, északon pedig felszín fölé is emelkedő 
jó állapotú falat itt teljesen összeroskadva találtuk 

meg. Ám az omladék szabályosan követte 
a torony feltételezett déli homlokzatának 

vonalát. Láthatóan egy erőteljes és 
gyors külső hatás – valószínűleg 

robbanás – eredményeképp 
omlott le, kitöltve a toro-
nyalj belsejét.

A feltárt kemence rétegződése a 
toronyalj északkeleti sarkában
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A 
legko-

rábbi szintből 
vett állatcsontminta radi-

okarbon koradata szerint az épületet 
a 14. század első harmadában létesítették, ami 

megegyezik az írott forrásokban említettekkel. 1325-
ben Károly Róbert átépíttette a várat. Egyes véle-

mények szerint ekkor „költözött át” a Kisvárból a 
Nagyvárba Dédes vára. Ám a mindkét hegy te-

tején talált késő Árpád-kori kerámiatöredékek 
inkább azt sugallják, hogy mindkét sziklát 

használták már a 13. században is, de a 
14. századtól egyre inkább a Nagyvár 

hegye lett az erősség igazi magja.

Török 
miniatúra 
Szulejmán 
és János 
Zsigmond 
zimonyi 
találkozó-
járól
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1567 tavaszán Hasszán bég 15 napon keresztül 
ostromolta Dédest. A vár a Habsburg-párti Perényi 
Gábor birtokában volt, várnagya Kávássy László volt. 
Az ostrom ideje alatt azonban Kávássy váratlanul 
meghalt. A  védők egy része ennek nyomán 
szétszéledt. Az ott maradók szerencséjére azonban 
ugyanekkor a várba menekült néhány lovasával egy 
környékbeli nemes, Bárius István, aki a völgyben 
portyázó törököket próbálta megfutamítani, de a tú-
lerő miatt kénytelen volt visszavonulni. A váratlan 
fordulatot követően a védők nyomban hadnagyuk-
nak nevezték ki Báriust. A törökök azonban olyan 
intenzíven lőtték Dédest, hogy azt képtelenség lett 
volna a maroknyi védőseregnek megtartania. Bárius 
ezért – Istvánff y Miklós krónikája szerint:

„ravaszságot gondolván, egynéhány tonna pus-
kaport a várközépben levő házakban és tornyokban […] 
elhintegete, hogy az elintézett nap setét hajnali idején, 
melyen az ellenséget az várban berohannia ítéli vala, 
a puskapor az égő kanóttól, melyet ahhoz értő okos-
sággal úgy helyheztetett vala beléje, ráégvén fellob-
banna…”

Éjszaka a védők ösvényeken elhagyták a várat. 
Reggel a törökök:

„…mindjárást láptókat [létrákat] támogatván az 
kerítést meghágák, s megnyitván a kapukat, társokat 
bebocsáták…”.

Ekkor égett le a hosszú kanóc, felrobbantva a várat. 
Istvánff y túlzónak tűnő leírása szerint a detonáció 400 
török áldozatot követelt. Hasszán bosszúból a vár ma-
radványait is leromboltatta, ezután Dédest elhagyva 
Putnok felé, majd onnan Abaújba vonult tovább.

Számos régészeti nyom kiegészíti vagy ép-
pen alátámasztja a részletes krónikabeszámolót. 
A robbanás tényére a toronyépület fentebb már 
ismertetett, bedőlt déli fala kapcsán már utaltunk. 
A vár lövetésének nyomait 2018-ban fémdetekto-

A torony feltárt dél-
keleti sarka, a keleti 

fala még kötésben, a 
déli fala a robba-

nás következtében 
összeroskadva
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LIDAR felvétel (légi radar) 
Dédes várairól, zöld pontok 
jelölik a lövedékek szóródását 
(a térképet szerkesztette: 
Honti Szabolcs, HOM)
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ros kutatások igazolták. Nagy számban kerültek 
elő vas- és ólomlövedékek, melyek három terüle-
ten koncentrálódtak. A támadók két helyen fog-
laltak állást: részben a Kisvár sziklái mögül lőttek, 
részben a Nagyvártól északra lévő – a terepen ma 
is látható – őskori eredetű lépcsős teraszokról és 
azok fedezékéből támadtak. A lövedékek harmadik 
sűrűsödése az ostrom végső szakaszára mutat rá. 
Számos becsapódást azonosítottunk közvetlenül 
a vár északi oldalában, a mai turistaúton, ami azt 
sugallja, hogy ugyanitt próbálkoztak a  törökök 
megközelíteni a bejáratot.

A leírásban többször említik a vár ostrom során 
tönkrement kerítését. Minden bizonnyal itt nem 
a  belsővár kőfalaira gondolt a  krónikás, hanem 
a szóhasználat alapján is, sokkal inkább valamiféle 
külsővárat védő faszerkezetű védvonalra. A vármag 
alatti feltöltődött árok külső oldalán gyűjthető égett 
tapasztásdarabok (paticsok) egy ilyen fakarókból 
rótt és agyaggal bekent, de a lövetés alkalmával le-
égett kerítés meglétét csakugyan igazolták.

Valóban csak a bosszú vezérelte Hasszánt a vár 
teljes lerontásában? Minden bizonnyal nem. Had-
járatának célja János Zsigmond támogatása és 

Puskagolyó előkészítéséhez szánt, levágott ólomdarab 
(fotó: Baranczó Benedek, HOM)

Sodronypáncél darabja (fotó: Baranczó Benedek, - HOM)

Lövedékek a törökök támadási vonalaiból 
(fotó: Baranczó Benedek, HOM)
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a császárpártiak gyengítése 
volt. 1567-re a Bükk hegy-
ség és a mai Borsod-Aba-
új-Zemplén megye te-
rülete, Schwendi Lázár 
vár foglalásai révén, Habs-
burg-hű kezekbe került. Ebbe pró-
bált éket verni a török úgy, hogy a csá-
szár mellett álló birtokosok kisebb erősségeit 
nemcsak elfoglalta, hanem igyekezett használ-
hatatlanná is tenni. Dédes, a Bükkön keresztül, 
a szintén Perényi Gábor birtokában lévő Diós-
győr felől könnyedén megközelíthető, visszafog-
lalható és utánpótlással ellátható volt. Ezt akarta 
a török a vár pusztításával megakadályozni.

C C C

Dédes erősségének fel-
adásáért Perényi Gábor 

felelősségre vonta Bárius 
Istvánt. Ám ő azzal védekezett, 

hogy szükségből lett csupán 
várparancsnok, annak, élete árán 

történő megvédésére nem esküdött 
fel. Ezt az érvelést a bírák elfo-

gadták és Báriust fel-
mentették.

A mestereségesen kialakított őskori teraszok talán a 
késő bronzkori – kora vaskori háztartások színterei voltak

Hasszán 1567-es hadmozdulatai a 
mai B.-A.-Z. megye területén, a sajóvá-
mosi haditáborból kiindulva, Istvánff y 
krónikájában említett helyszínekkel. 
Fehér jelkulccsal ábrázolva a Schwen-
di és a császár pártján álló birtokosok 
kezén lévő erősségek, pirossal jelölve a 
török által ekkor elfoglalt és elpusz-
tított várak, udvarházak. Diósgyőr és 
Eger között jelölve a Bükk hegységben 
rekonstruálható főbb utak nyomvonala
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