
Vámosatya a „hadak útjában”



Vámosatya község, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

keleti részén, a Tisza jobb partján fekszik. Neve 

először 1289-ben tűnt fel oklevelekben. Nevének 

„vámos” előtagja azt jelöli, hogy 1341-től 1910-ig 

birtokán lévő hidak használatáért a földbirtokos a 

költségeire hídvámot szedhetett. A környékén lévő 11 

hidat a Munkács és Beregszász irányába történő só 

szállítás miatt folyamatosan karban kellett tartani. A 

kor gyakori háborúiban a hadakozók is csak a só 

utakat használhatták. A Vámosatya és Gelénes között  

a 16. században épült a Csaronda és Mirc patakok 

vizével táplált vizesárokkal körülvett kis kő vár, Büdy 

Mihály beregi főispán itteni birtokainak központja.



A Büdy-vár története akkor kezdődött, amikor Büdy Mihály 

beregi főispán feleségével Ártándy Annával közösen 1539-

ben és 40-ben erdőbirtokot vett a környéken.



A kővárat vélhetően az idősebb Büdy Mihály építtette 1539-

48 közötti időben, hogy birtokainak központja legyen.



A mohácsi csata után Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd 

híveinek évtizedekig tartó csatározásaiban a váracska is hadi 

szerepet kapott. 

Büdy-vár



A szabályozatlan folyók áradásai a Tiszántúl nagy területein

mocsárvilágot hoztak létre. A legalacsonyabban fekvő

részeken alakultak ki a Rétköz, az Ecsedi-láp valamint

Munkács és Beregszász között a Szernye mocsár.
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Szatmárból Munkácsra a Szamos balpartján Olcsváig, majd

onnan a Tisza bal partján haladva jutottak el a tiszavidi

révhez. Itt lehetett átkelni a Tisza jobb partjára. Innen

Vámosatyán át vezetett a só út Munkácsra.



Szatmár és Németi mezővárosok a szatmári várral együtt 
a tatárjárás után nem sokkal újjáépültek, és virágzásnak 
indultak. 1543-ban I. Ferdinánd király Szatmárt és Németit a 
három Somlyai Báthory testvérnek; Andrásnak, Kristófnak és 
Istvánnak adományozta.
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A Báthoryak a Szamos-folyó vizének Szatmár fölött új 

medret ásattak, mely az egész várost mint szigetet vette 

körül. A szigeten pedig hatalmas földvárat építtettek, ami 

külső védőművekkel is rendelkezett. 



Mivel  a szatmári vár sík terület felett őrködött, a távolabbi 

vidékek megfigyelésére az egyes bástyákon „ látófákat” 

(magas póznákat) helyeztek el, az őrszem innen jelezte az 

ellenség közeledtét.



A királyi Magyarország és az önálló Erdély határvidékén 
felértékelődött a vár stratégiai szerepe. Az itt állomásozó 
katonaság messze területek lakosságának parancsolhatott. 



1661-ben Evlija Cselebi török világutazó a következőket

jegyezte le Szatmárról: „Vára egy nagy síkságon álló erős

vár, magaslata semmi sincs. Négy oldala tó és elfoglalása

lehetetlen. Egyik oldalról sem lehet aknákat és lövő sáncokat

készíteni.”

Evlia Cselebi, 

a török világutazó



Utolsó hadi szerepét II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában 
játszotta. A másfél esztendei körülzárás után 1705-ben német 
zsoldos védői feladták. A következő esztendőben Rákóczi 
leromboltatta a várat. 



A Büdy-vár életében szerepet játszó másik vár a Latorca 

kanyarulatánál, a síkságból kiemelkedő Munkács vára. A 

sziklára épített várból könnyen szemmel lehetett tartani a 

Kárpátok hágói felé tartó utakat. 



Munkács királyi birtok volt, amit 1397-ben Zsigmond király 

Korjatovics Tódor podóliai fejedelemnek adományozott a 

fejedelmi cím fejében. A fejedelem halála után sokak kezén 

megfordult a vár, de mindig visszakerült a király birtokába. 



1526-ban II. Lajos király felesége, Habsburg Mária egyik 

bizalmasára, Büdy Mihályra bízta annak igazgatását. 1529-

ben Szapolyai János a munkácsi uradalmat Báthori 

Istvánnak adományozta Szatmár és Németi városaiért 

cserébe, aki jelentősen felújította a felsővárat. 



1530-ban a vár visszaszállt Szapolyai Jánosra, azonban 

tényleges ura Mária királyné kegyéből Büdy Mihály lett. 

János Zsigmond 1540-ben bekövetkezett halálakor özvegye, 

Izabella királyné átadta azt Ferdinánd királynak. 



Munkács várát 1537-ben foglalta el I. Ferdinánd király, amit a 

beregi főispánok 1625-ig tartottak a Habsburgok birtokában.



A vár ma Kárpátalja legjelentősebb, épségben fennmaradt 

vára. Fénykorát a 16-17. században élte, amikor birtokosai 

állandó lakhelye is volt. 



A Büdy-vár a munkácsi vagy  szatmári várak ostromára 

induló hadakozó felek utánpótlási vonalát veszélyeztette, 

Ezért azt a felvonuló seregeknek minden esetben birtokba 

kellett venniük. 

Büdy-vár



1557-ben az Erdély-párti Balassa Menyhárt serege Munkács 

várának ostromára vonult. Az ellenállást nem tanúsító kicsiny 

erődítményt elfoglalta.

Büdy I. Mihály Balassa Menyhárt



Müdy II. Mihály a várat 1563-ban megerősítette és 

vizesárokkal is körülvette. 1564-ben Báthory István, János 

Zsigmond seregének fővezére körülvette a várat, amit Büdy 

II. Mihály a szabad elvonulás fejében átadott Báthorynak.  



A XVI. század lovasságának a főfegyvere kopja, kard, tőr és 

pisztoly volt. Védő felszerelésként rákfarkas sisakot, 

mellvértet és  tárcsapajzsot használtak. 



A tüzérség még kezdőkorát élte. A lövegek kezelése  

nehézkes, lőtávolsága csekély, szállítása nehéz volt. Az 

ágyúkat ökrök vagy lovak vontatták.



A kor magyarországi 

hadjárataiban 

nagyszabású döntő 

csatákat nem vívtak, 

csak portyázó 

hadviselést folytattak. 



A „seregnek” nevezett lovascsapat (300–500 fő) egy 

kapitány parancsnoksága alatt állt. 



A csapatok élelmét ökör fogatokkal szállították. Minden 20 

lovashoz egy-egy szekeret rendeltek. Egy „sereg” ellátó 

oszlopa 1 kilométer hosszú volt.



A várak egyben ellátó bázisok is voltak. Ostromra ritkán 

került sor, inkább a körülzárást és kiéheztetést választották.



A hadak a kijelölt  só utak nyomvonalát követték. A sót 

szállító szekerek erős, vasalt járművek voltak. Fogatolásra 

ökröt és lovat egyaránt használtak. A seregek ellátmányát is 

ezeken szállították.

„kocsisó” 



A középkorban  a Munkács - Beregszász irányába történő só 

szállítás útvonala itt haladt keresztül. 
Munkács felé

Beregszász felé



A birtokán lévő 11 híd használatáért Büdy Mihály beregi 

főispán a költségeire híd vámot szedhetett. 

(I. katonai felmérés 1763 – 1787)



A hidak fából készült cölöphidak voltak, mert fa bőségesen 

állt rendelkezésre.



Az alépítmény vagyis a hídlábak és a hídfők falazottak 

voltak, de a faszerkezetek 5-10 év alatt elkorhadtak, így 

folyamatos karbantartást igényeltek.

cölöphíd



Az 1806 -1869 között készült II. katonai felmérés térképén a 

vár romjait is feltüntették, mert az erdő már nem rejtette el a 

térképészek szeme elől. Milyen is lehetett a Büdy-vár?



Soós Elemér 1909-ben járt a helyszínen és jól 

érzékelte a belső várat övező széles és mély, 

négyzet alakú árkot, hanem kőből épült 

háromszárnyú palotával beépített négy 

sarokbástyás vár inkább csak a fantáziája 

szüleménye, amit a kisvárdai belső vár 15. 

századi rajza ihletett.



Az 1865-ben készült kataszteri térképen a két mérnök, 

Eduárd Schuffenhauer és Franz Wládyka valóságos kis 

miniatúrában örökítették meg a vár akkori állapotát. 

Egyértelműen várként azonosították és nem romként, amit 

már kőbányának használták az akkori lakosok. 



A négyzet alaprajzú, törtkövekből falazott várfal egy 31×27 

m nagyságú, közel vízszintes alapterületet zárt körbe. A 

korabeli forrásokban gyakrabban szereplő Kovászó vára 

sem volt nagyobb, mint az atyai vár.



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.



Talán a legjobban sikerült Kőnig Frigyes Munkácsy-díjas 

magyar festő- és grafikusművész alkotása, aki figyelembe 

vett minden rendelkezésre álló forrást a rekonstrukció során.


