
A Büdy Vár 

A vár Vámosatya és a tőle keletre elterülő Gelénes között félúton, a két települést 

összekötő úttól délre kb. 800 m-re fekszik (Vámosatyától 800-900, míg Gelénestől 1500 m-re), 

a környezetéből alig 3-4 m-rel kiemelkedő, sűrű aljnövényzettel és fákkal benőtt dombon. 

Magát a dombot kb. 150-200 m-es körzetben vizes, zsombékos terület zárja körbe. 

A Vámosatya határában fekvő – és a 17. század elején már elhagyott, romos vár leírására 

először Lehoczky Tivadar vállalkozott. Leírása szerint ezt az építményt egykoron kettős 

árokrendszer fogta közre, belső udvarában kerek kút van. 1685-ben falai még 4 m magasan 

álltak. 

Soós Elemér 1928-ban jelentette meg az atyai várról szóló munkáját. Közölte a vár 

alaprajzát és hosszmetszetét, valamint a kút kváderekből1 rakott falának részletrajzát. Lehoczky 

Tivadar Bereg vármegye monográfiájának írója sohasem járt a helyszínen, ám Soós Elemér 

biztosan járt ott 1909-ben. Nemcsak a belső várat övező széles és mély, négyzet alakú, sarkain 

lekerekített árkot, hanem a szintén négyzet alaprajzú, kőből épült belső magot is jól érzékelte. 

A háromszárnyú palotával beépített négy sarokbástyás vár inkább csak a fantáziája szüleménye. 

Valószínűleg a kisvárdai belső vár 15. századi rajzát láthatta és az alapján rajzolta meg a Büdy-

várat is, hozzá igazítva a rajzot a vár akkor még jól kivehető alaprajzához. 

     

Soós Elemér 1909-ben rajzolt Büdy-vára a fantáziája szüleménye, amit a kisvárdai belső 

vár 15. századi rajza alapján rajzolhatott meg. 

Gerő László az 1955-ben megjelent monográfiájában vár első birtokosainak a Gutkeled 

nembelieket jelölte meg, és első okleveles említését 1289-re helyezte, azonban ez az évszám a 

településre vonatkozik, a régészeti feltárások ezt a dátumot nem igazolták. A Műemléki 

Topográfia röviden emlékezik meg a várról. Lehoczky Tivadarra hivatkozva pontosan 

határozza meg az első említését 1557-ben, amit 1660-ra már romosnak ír le.  

Az I. katonai felmérésen a várromot nem tüntették fel, mert a 19. századi katonai 

felvonulás szempontjából jelentéktelennek ítélték, vagy a növényzet miatt nem tudták 

megközelíteni. A II. katonai felmérés már jelzi a várat. A III. katonai felmérés is rögzíti a vár 

pontos helyét, amin az alaprajzi elrendezése és az övező árok is jól kivehető. 

Az 1865-ben készült kataszteri térképek2 a legrészletesebbek. A kéziratos, kézzel festett 

kataszteri térképek nagy méretarányban (1:2880) ábrázolják a földbirtokok határait, ezeken 

                                                           
1 A kváder szabályos alakra, általában négyszög alapú hasábbá faragott építőkő. Fontos ismertető jegye, hogy nem 

vakolják be, tehát a fal síkján látható marad. Eleinte főleg a várépítésben használták. Általában a várak sarkait, 

illetve az ajtók, ablakok, lőrések kereteit rakták ki belőle. Nagyon ritkán az egész várat ilyennel burkolták. Latin 

eredetű szó, német közvetítéssel: a német Quader (kváderkő, téglatest) szó a latin quadrum, négyzet szóból ered. 

2 Feld Skizzen der Gemeinde Vámosatya [S 79 - No. 239/3.]Kataszteri-gyűjtemény (1786-1948) Internet: 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21023 (Letöltve: 2020. 02. 11.) 



belül a művelési ágakat, továbbá az épületeket, valamint minden tereptárgyat, amit a 

méretarány lehetővé tett. A kataszeti térképen jól látszik az egykori Vámosatya település 

kiterjedése. A színezett szelvényen jól nyomon követhetjük a közlekedési utakat, hidakat, a 

község házhelyeit és házait. Még a Gelénes felé vezető út mentén a Büdy-vár romjait is 

méretarányosan rajzolta be a két mérnök, Eduárd Schuffenhauer és Franz Wládyka. A vár erre 

az időre már kőbányaként üzemelt, amit Nagy István és Beregszászi Menyhárt vett bérbe. Úgy 

tűnik, hogy a romok annyira felkeltették a két mérnök érdeklődését, hogy valóságos kis 

miniatúrában meg is örökítették a Büdy-vár akkori állapotát. Egyértelműen várként 

azonosították és nem romként. Azt eddig is tudtuk, hogy a vár köveit használták építkezésre a 

környékbeliek, de most már az is világos, hogy 1865-ben kőbányának használták az akkori 

lakosok. A miniatúra körül méretarányosan rajzolták be a külső vizesárokt, ám a miniatúra nem 

tekinthető méretarányosnak. Talán a kőbányának használt váracska sziluettje adhat támpontot 

arra vonatkozóan, hogyan is nézhetett ki a rom a 19. század közepén. A vizesárkon átvezető híd 

valószínűleg a kőbányászat érdekében épült és nem a vár bejáratára vonatkozóan jelent biztos 

támpontot. Soós Elemér az 1909-ben végzett állapotfelmérésekor már a „kőbányászat” utáni 

maradékát láthatta, azokat a romokat egészítette ki a fantázia segítségével. 

 

A népszámlálási adatokból kivehető az erre az időre eső nagy építkezések a faluban. 

1870-ben 144 ház állt a faluban, kevés kivétellel olyan vályogból épült házak, amelyeknek nem 

volt kő alapja. 1881-ben 129 lakóháza volt a községnek, az új építésűek kivétel nélkül kő alapra 

épültek. Tíz év múlva, az 1890-es népszámlálás 141 lakóházat említ, melyek döntően kőalapra 

épültek. Így már érthető a Büdy-vár romos állapota. A vár tehát ott van a falu házai alatt.  

Milyen lehetett a vár amikor még ép volt?  

A közel szabályos négyzet alaprajzú, törtkövekből épült vár két, L alakban egymáshoz 

kapcsolódó szárnyból állt. A szárnyak és az azokhoz kapcsolódó várfal az udvart zárta be. A 

várudvarra nyíló keskeny bejáratot feltehetően a várfal délnyugati szakaszán alakították ki. A 

szárnyak kétszintesek, azaz földszintből és egy emeletből álltak. Mindkét szárny földszintje 

három, gerendás mennyezettel fedett helyiségből állt, melyek belmagassága megközelítette a 4 

m-t. Az emeleti terek is megközelíthették ezt a belső magasságot.  

Figyelembe véve azt, hogy a földszinten mindig is a kiszolgáló helyiségeket helyezték 

el, míg az emelet foglalta magába a tulajdonos hálószobáját, ebédlőjét, fogadó termét stb.  



 
Az emeleti terek padlóját téglákból rakták ki. 

Az északnyugati szárny szélső tereiben egy-egy cserépkályha szolgált fűtésre, de az 

emelet néhány terében is voltak cserépkályhák. A palotaszárnyakat cseréppel borított meredek 

nyeregtető fedte. Tovább bővült a vár, amikor Büdy II. Mihály a komolyabb ostromok elleni 

védelemre is alkalmassá tette. 

 

Az emelet tereit cserépkályhával fűtötték, ezt bizonyítják a feltáráskor előkerült 

kályhacsempe töredékek. 

A vár a környezetéből kiemelkedő megjelenését minden bizonnyal a várat övező, 

négyszög alaprajzú, széles árok kiásásakor nyerte el, amikor is a kitermelt földdel az árok külső 

oldalát, egyúttal magát a dombot is, mintegy 10-15 m szélességben, 100-150 cm-el 

magasították. Az övező ároknak így kialakított külső oldala egy rövid rézsűvel csatlakozott a 

2-4 m-rel mélyebben húzódó terepszinthez. A felül 30-34 m széles és 12 m mély árok alja 8-10 

m széles volt. Külső rézsűje meredek, közel 7 m hosszú, míg belső rézsűje jóval hosszabb, 10-

20 m között váltakozott. A négyzet alaprajz külső mérete: délnyugati oldala 98 m, délkeleti 

oldala 95 m, északkeleti oldala 98 m, végezetül északnyugati oldala 102 m. A töltés tetején az 

akkoriban szokásos és a védelmet megerősítő cölöpökből készült palánk húzódott. 



  

 

Maga a kővár az övező ároknál 3 m-rel magasabban helyezkedett el. A négyzet 

alaprajzú, törtkövekből falazott várfal egy 31×27 m nagyságú, közel vízszintes alapterületet 

zárt körbe. Az északi, az északnyugati, valamint a délkeleti falsarkok előtt az enyhén ereszkedő 

terep az árok irányában ívesen kiszélesedett. Ezek fa-földből emelt ágyúállások voltak, mert 

méretüknél és alakjuknál fogva bástyának nem nevezhetők. A várfal külső, északkeleti, 

délkeleti, továbbá az északnyugati oldala mellett ma nagyobb méretű faltömbök hevernek. A 

„kőbányászok” az erős habarcs miatt valószínűleg lemondtak a tömbök szétveréséről. A falak 

vastagsága 270-280 cm körüli volt. A törtköves falazat kötőanyaga szürkés színű, aránylag 

nagyméretű mészrögökkel kevert habarcs.  

A belsővár bejárata – amely a várudvarba vezetett – a délkeleti fal közepén nyílott. A 

rézsűs kávájú nyílás külső szélessége 240 cm, belső szélessége pedig 120 cm volt. A korabeli 

szekerek tengelyhossza maximum 43 coll (109 cm) volt, így itt szekerekkel is közlekedhettek. 

Az udvar 18×15,6 m alapterületű. A fal magassága 350-420 cm között váltakozott. 

Az udvar délkeleti, illetve délnyugati oldalát csak a kerítőfal határolta, míg a várfal 

északnyugati és északkeleti oldalához egy-egy palotaszárny épült. A palotaszárnyak főfalainak 

és az osztófalainak vastagsága 140 cm volt. A szárny keleti végén, a külső falban a földszinten 

födémgerendákon nyugvó emelet húzódott. Ugyancsak ennek a szárnynak keleti, illetve 

nyugati végében egy-egy tüzelőberendezéshez tartozó, külső falba mélyülő, aránylag 

nagyméretű fülke és a hozzá tartozó füstelvezető kémények voltak. Itt volt a vár konyhája. 

Az udvar északi sarkában, az északnyugati és az északkeleti palotaszárnyak 

találkozásánál egy kút volt, amit egészen az első szint magasságáig építették meg, oly módon, 

hogy északi része és a fal kötésben álltak egymással, és az első szintről is lehetett vizet húzni 

aminek a falazatát íves kváderekből rakták. A kút belső átmérője 150-160 cm volt.  

A kút káváját íves, 93 cm hosszú, 32 cm magas, alul 18 cm, felül 33 cm széles kváder 

elemek díszítették. Felső szélének belső oldalán kettős horony futott körbe. A káva 15 cm-t 

hajlott kifelé. A kút fenekét egy malomkő képezte, amelyet téglával pótoltak ki. Felette vastag 

iszap és homokréteg húzódott. A kút oldalfalát íves, 32 - 34 cm vastag kváderekkel bélelték. A 

kút kávája az emeletnél volt, a földszinti részen a konyha számára külön kávás kiképzés volt, 

azaz nyílás, amely a kisméretű helyiség (talán őrszoba) vízigényét elégítette ki. A kút mélysége 



az udvar szintjétől 485 cm, a kisméretű helyiség padlója pedig 388 cm. Eredetileg a kútban kb. 

1 m-es vízoszlop lehetett. 

 

A vár északi oldalánál volt a 6,7 x 3,6 m alapterületű konyha helyiség, melynek keleti 

sarkában épült a kémény. A helyiség padlózata a könnyű tisztán tarthatóság végett négyzet 

alakú jól kiégetett vörös agyag 17,5 x 17,5 cm nagyságú tégla lapokkal volt borítva. A helyiség 

padlója az udvar szintjével egyezett meg. 

A kéményfülke 200×140 cm alapterületű, legnagyobb magassága pedig 200 cm volt Itt 

lehetett bográcsban főzni, vagy parázson húst sütni. A feltételezést az is erősíti, hogy a helyiség 

alatt még nagyméretű téglákból falazott dongaboltozattal fedett pince is volt. A konyha egyik 

végén, egy tégla áthidalóval épített ajtó volt, amely a katonák és szolgák étkezőjébe vezetett át. 

Ezt a helyiséget is fűtötték. A földszinti helyiségeknek a konyha kivételével homokterítéses 

padlója volt. A kémény melletti sarokban, még egy helyiségbe volt átjáró amely helyiség az 

északi főfal alatt is átment, kb. 3 m hosszan. Ehhez a helyiséghez csatlakozott a kémény is. 

Oldalfalán két kisméretű füstelvezető nyílás volt. Ebben a helyiségben tárolták a főzéshez és 

fűtéshez a tűzifát. Járószintje homokos terítés volt. Itt a kőfal magassága 537 cm. 

A nyugati főfalban és a keleti falban lőrések sora húzódott 3-4 m magasan a muskéták 

számára. A fal ezen a szakaszon 8-9 m magas lehetett. A palotaszárnyak sarkait, valamint a fal 

külső felét kváderekből falazták. A külső falak szélessége 270 cm volt, ami a korabeli ágyúk 

tüzének is ellenállhatott.  



  

A kép csak illusztráció. 

A palota sarkától kb egy méterre, a várúr lakosztályához egy faszerkezetű erkély is 

tartozott. Mindezek azt bizonyítják, hogy a reneszánsz műveltségű főurak Vámosatyán a 

várukat és az abban lévő udvarházukat (mert palotának nevezni azért túlzás lenne) reneszánsz 

stílusban igyekeztek felépíteni. Ezt a feltételezést hivatott erősíteni, hogy a területről 

ólomkeretes színes ablaküveg is előkerült, üveg cserepek kíséretében, tehát az udvarház ablakai 

az emeleten ólomüvegből készültek. Ugyancsak ezt erősítik a faragott kő vízvetők, valamint a 

vámosatyai várból az 1965-ös ásatások során előkerült csiszolt márványtöredék és cserépkályha 

oldaltöredékek a 16. századból. 

 

Az épületszárnyak két-két, közel egyforma teremből, valamint egy-egy kisebb 

helyiségből álltak. A földszint felett legalább még egy szint volt. A várfal 9 m magas volt. Az 

udvart délnyugatról lezáró falban lévő bejárat külső szélessége 120 cm volt, tehát egy szekér 

éppen befért rajta.  



A vár védelmi építményei  

 
A korabeli forrásokban gyakran szereplő Kovászó vára sem volt nagyobb az atyai várnál. 

Az atyai vár sem méretében, sem védművei tekintetében nem maradt el korának a 

térségben lévő váraitól. Kovászó várának például a központi és legrégibb része a 12 méter 

magas kerek harangtorony volt, mely a vár délnyugati sarkán helyezkedett el. Az erődítés ehhez 

épült ki háromszög alakban, valamivel alacsonyabb, 9 méter körüli falakkal. Északi oldalról 15 

méter magas sziklafal védte, míg a többi oldalról négy árok övezte a várat, ez jelentette a 

védelmet.  

   

A környék legerősebbnek tartott vára a várdai (Kisvárda) vár a 16. században hasonló 

méreteket mutatott, mint a Büdy-vár, úgyszintén mocsár vette körül. Majd csak Nicolo 

Angelini olasz várépítő mérnök tervei alapján a török hadjáratok elleni védővonal részeként 

épült erőditménnyé. 

A Büdy-vár hadi szerepe és birtokosai 

A vár Atya néven 1547-ben tűnik fel először, amikor Büdy II. Mihály „atyai várában” 

fogadja főispáni kinevezését. Nem kétséges, hogy Büdy I. Mihály az atyai első birtoklást követő 

nyolc év alatt gond nélkül felépíthette a feltörekvő család első várát, amihez a munkácsi 

királynéi uradalom haszonbérletéből, no meg a munkácsi várban végeztetett pénzhamisításból 

bőséges anyagi háttérrel is rendelkezett.  



Atya várának története a mohácsi csata után igencsak érdekesen alakult. A Ferdinánd és 

Izabella közötti háborúskodás során Atyát, mint az egyik, vitatott területen fekvő várat 1557-

ben Balassa Menyhért és Hagymási Kristóf foglalta el Izabella királyné nevében. Azonban 

nemsokára Hagymási Kristóf és Balassa Menyhért átpártoltak Ferdinánd oldalára, melynek 

következményeként Büdy II. Mihály visszakapta a várat. 1561-ben Zay Ferenc kassai 

főkapitány arról értesítette Ferdinánd királyt, hogy Szalka (Mátészalka) és Kálló (Nagykálló) 

János Zsigmond részéről történt megerősítése veszélyezteti az atyai, valamint a kisvárdai várat. 

1563-ban Büdy II. Mihály, feltehetően a fenti események miatt a várat megerősítette. 

A mocsaras környezetéből alig kiemelkedő dombhátra épített kővárat Büdy II. Mihály 

mély és széles árokkal erősíttette meg. A belső vár három sarka elé az esetleges ágyútűz ellen 

fa-föld szerkezetű ágyúállásokat építtetett. A külső fal időjárás okozta omlásait téglával 

javították ki. A vizesárok külső oldalát, vagy legalábbis bejáratának közvetlen környezetét is 

megerősítették.3  

1563. augusztus 4-én Pozsonyban tárgyalták azt a jegyzéket, amelyben János Zsigmond 

számos – többek között Atya – várát is visszakövetelte, ám nem kapta meg, ezért hadjáratot 

indított. A várak visszavételére 1564 szeptemberében indított hadjárat során Báthori István, más 

erősségek mellett, – októberben – Atya ellen is felvonult, amelyet pár napos ostrom után a védő 

őrsége feladott.4  

1579-ben egy királyi adománylevél felsorolja Büdy II. Mihály és Farkas birtokait. 

Ebben az oklevélben a várat (15 évvel az 1564. évi ostrom után) romos várként említik. (Tegyük 

hozzá, nem kell ahhoz ostrom, hogy egy kőből épült, nem folyamatosan karbantartott vár 15 év 

alatt romossá váljon. – SzJJ) 

1660-ban egy beiktatás kapcsán még felbukkan a vár neve. Melith Péter feleségét, 

Perényi Zsuzsannát, Kapy Sándor feleségét, Katalint és leányukat, valamint eszenyi Csapy 

Zsófiát, aki Réthey Péter felesége, Atya várában olyan birtokrészekbe iktatják be, amelyek 

döntő többsége egykoron a Büdy család tulajdonát képezték.  

Izabella 1559. szeptember 15-én meghalt. A királyné által elfogadott álláspont 

Munkács, Huszt és Máramaros kivételével az északkeleti részek Ferdinánd királyhoz kerülnek. 

Izabella halála után több mint két éves holtidő következett, mert a térség kisebb várainak, 

erősségeinek uraival szerviensi vagy rokoni kapcsolatban állt az északkeleti orszárész nagyura 

Balassa Menyhárt. Sulyok György, mint Hadad és Kun Domokos, mint Rozsály ura a 

szervitorai voltak. Kovászó várát Matusnay Péter birtokolta, akinek felesége Menyhárt 

bátyjának, Imrének a lánya, Katalin volt. 

A Szapolyaiaktól való elszakadása keresztülviteléhez saját csapatain kívül jelentősebb 

támogatást is igényelt, ezt azonban Ferdinánd király egyelőre nem tudta megadni. Megfelelő 

katonai erő hiányában pedig az eddigi birtokai is veszélyben voltak.  

Ekkoriban szervezték meg Török János és Balassa Borbála esküvőjét is, emiatt 

Menyhárt idősebbik fia, Boldizsár Báthory Istvánnál személyesen is járt. Báthory beszámolt 

arról, „…hogy Némethi Ferenc5 területeket foglalt el, Munkácsot és Kovászót6 folyamatosan 

                                                           
3Cabello – Lukács 1981, 106. és 37. lábjegyzet. (A vámosatyai templom kutatásakor, a nyugati bejárat előtt egy 

utólagosan elhelyezett, reneszánsz tagozatos, nagyméretű kapu szárköve került elő.) 

4 Ekkor foglalja el Báthori István Hadad, Báthor, Szentmárton, Kisvárda és Rozsály várait is. 

5 Némethy Ferenc (? – 1565): tokaji várkapitány, versíró. 1556-ban tokaji kapitányként átállt Izabella és János 

Zsigmond oldalára. Tokaj védelme közben kapott sebébe halt bele. Három zsoltárparafrázis őrzi nevét. 

6 A Benei- és a Kelemen-hegy között félúton, a Borzsa folyó jobb partján, a Máramarosból az ország belsejébe 

vezető sóutat ellenőrizte. A vár első írásos említése 1390-ből való. Mathuznai Pál kihasználva a János Zsigmond 

erdélyi fejedelem és I. Ferdinánd közötti háborúskodást, valóságos rablóvárat alakított ki Kovászón, innen tartotta 



erősítik. Továbbá jelezte, hogy a háború kitörése esetén a stratégiai fontosságú Vámosatya 

várát Büdy Mihály nem fogja tudni megtartani, mert alkalmatlan rá.”7 A szövegből nem derül 

ki, hogy Büdy Mihály, esetleg a vár alkalmatlan a védelemre. Nagy valószínűséggel a várról 

lehet szó, mert Munkács várának védelme komoly katonai ismereteket követelt.  

Tehát a kor hadvezérei Atya várát stratégiai jelentőségűnek tartották. Nem erőssége 

miatt, hanem elhelyezkedésénél fogva volt stratégiai jelentősége és ez természetesen a térségre 

vonatkoztatva, és hozzá kell tenni, hogy Balassa Menyhárt (erdélyi kormányzó) pártváltása 

érdekében. Büdy Mihály Ferdinándpárti volt, annak meg nem volt szabad kiderülnie, hogy 

Balassa Menyhárt éppen a Ferdinánd oldalára való átállását készíti elő. 

A királyi adószedés központja az Atyai vár 

Az új uralkodó I. Ferdinánd nem sokkal trónra kerülése után megkezdte magyarországi 

kormányzatának birodalmi minták szerinti, de a középkori magyar hagyományokra is 

támaszkodó átalakítását, amelynek keretében már 1528-ban megalapította a Magyar Kamarát. 

A Habsburg uralom alá került felső-magyarországi régió önálló gazdasági és pénzügyi 

igazgatásának megszervezése több okból is speciális megoldást igényelt, mert Felső-

Magyarország nagy része Szapolyai-birtok volt, vagy a Szapolyaiak uralma alatt állt, így I. 

Ferdinánd csak fegyverrel tudta birtokba venni a területet. A terület fölötti hatalomért folytatott 

harcok miatt gyakran változott a két uralkodó országrészének határa, a jövedelmek 

beszedéséhez pedig sokszor katonai segítségre volt szükség.  

A régiót gazdasági szempontból irányító Magyar Kamara a Pozsonyban lévő központtól 

nagy távolságra lévő területeket nem tudta irányítani, ezért gyakran akadozott az adók 

beszedése, meg a kincstári jövedelemforrások (pl. nemesfémbányák, harmincadhelyek, 

sólerakatok) tényleges irányítására sem volt lehetőség. I. Ferdinánd ezért személyes 

megbízottakat nevezett ki és irányításuk alá helyezte a területet. Felső-Magyarország esetében 

a korszakban a király három jövedelemigazgatója, Georg Wernher, Thorda Zsigmond és Pesthy 

Ferenc látták el ezt a feladatot. 

A kamarai igazgatás lényegi elemét jelentő adószedés nem ment egyszerűen a frissen 

„meghódított” vidék viszonyai között. Például Báthory György8 amellett, hogy nem engedte 

összeíratni birtokainak portáit, halálosan megfenyegette a hozzá küldötteket, hiszen ő János 

Zsigmond híve volt, nem akart a másik királynak is adózni.  

Thorda Zsigmond felső-magyarországi jövedelemigazgató személyesen nem is mert 

vele szemben megjelenni, ezért a szolgabírót küldte el harmadmagával. Báthory egy este rajtuk 

ütött, Erdődre hurcolta őket, ahol a tömlöcbe zárta a jövedelemigazgató küldötteit. Fogságuk 

ötödik napján, amikor kiengedte őket, megmutatta nekik az akasztófát, annyit hozzáfűzve, hogy 

ha valamit nem úgy tesznek, ahogy ő kívánja, akkor ott fognak lógni. 

Érthető ez az indulat, mert a Tiszántúlon fekvő családi birtokok léte Izabella és János 

Zsigmond pártján bizonytalan volt. Nem kevés jövedelemről volt szó, mert az 1549. évi 

összeírásban 1029 porta (jobbágytelek) szerepelt és az ezek után beszedett adó nem volt kevés. 

                                                           
rettegésben a környéket. 1564-ben, Schwendi Lázár császári hadakkal elfoglalta a vidéket, serege a kovászói várat 

is megostromolta és bevette. Ekkor rombolták le az erősséget. 

7 Virovecz Nándor: Balassa Menyhárt élete és a kora újkori magyar politikai kultúra ELTE BTK 

Történelemtudományi Doktori Iskola Doktori Disszertáció 2017 92. oldal. 

8 Bátori Báthori György, II. György (?–1570), a Báthori-család ecsedi ágából, Pontos születési dátuma nem ismert. 

Apja Báthori András tárnokmester, szatmári főispán, 1521-től nándorfehérvári bán. 1552-ben Ferdinánd pártján 

állt, később azonban János Zsigmondot követte, és 1556-ban az ő érdekében ostromolta Váradot. 1565-ben I. 

Miksa király érdekében ostromolta és foglalta el Erdőd várát.  



Thorda Zsigmond kérte segédjét Pesthyt9, hogy vonja be az ügy rendezésébe Zayt10 és Balassa 

Menyhártot. Később Báthory a kért adatokat Balassa „közbenjárására” adta meg. Lényegét 

tekintve hasonló levél maradt fenn Jánossy Jánostól11, akinek Thordához hasonlóan az 

adóbehajtással akadtak nehézségei és szintén Pesthynek írt arról, hogy Balassa segítségére van 

szükség, „az Őfelsége rovásának beszolgáltatásában.”12 Az ügy érdekessége, hogy Jánossy 

János levele Atyán íródott, innen küldte el főnökének Pesthy Ferenc gazdasági igazgatónak. A 

kamarai igazgatás tehát az adószedés terén rá volt szorulva Balassa Menyhártra, aki ekkor már 

I. Ferdinánd szolgálatában állott és a Szapolyai párti főurak birtokairól is segített behajtani a 

királyi adót. 

Egy másik érdekes latin nyelvű irat, egy 1560. február 20-án kelt levél másolata, Büdy 

Mihály Bereg vármegye főispánjának számadása Pesthy Ferenc kamarai adminisztrátor részére 

az atyai vár kiadásáról, Ugocsa és Bereg megye 1557. és 1558. évi dica jövedelmeiről.13 

 

A vámosatyai vár és a Büdy család birtokain az adó beszedése és az ehhez szükséges 

adatszolgáltatás a Habsburg pártiság miatt nem okozott gondot. A Büdy-vár költségeit a főispán 

levonhatta a beszedett adóból, mert ekkoriban a váracska stratégiai jelenőségénél fogva királyi 

várnak számított. 

                                                           
9Pesthy Ferenc (születési ideje ismeretlen, meghalt 1575 körül) felső-magyarországi jövedelemigazgató a Magyar 

Kamara kötelékében. Ezt megelőzően Thorda Zsigmond felső-magyarországi jövedelemigazgató segédje volt. 

10 Csömöri báró Zay Ferenc (1498 – 1570), kiváló diplomata, királyi udvarnok, főispán, Felső-Magyarország 

főkapitánya, történetíró. 1526-ban részt vett a mohácsi csatában; 1550-ben az egri vár várnagya, 1552-ben a 

szolnoki vár kapitánya és Külső-Szolnok vármegye főispánja. 1560-ban I. Ferdinánd király bárói rangra emelte; 

1568-ban pedig kassai és Felső-Magyarország főkapitányává nevezte ki. 

11 A dokumentum szerint Jánossy János királyi connumerator, exactor –összeíró, adószedő (adóbehajtó) volt. 

12 Jánossy János levele Pesthy Ferencnek, Atya, 1564. március 2. MNL OL E 211, fol. 99–100. 

13 HU - MNL - OL - E 21 - 1560.02.20. 


