
Büdy-vár látogatóközpont 

 

A Büdy-vár környezetének korábbi években történt fejlesztése, valamit a vár régészeti 

feltárásának befejeztével Vámosatya önkormányzata egy látogatóközpontot alakít ki. Úgy 

gondoljuk, hogy az elért eredményeket ideje a nagyközönség elé tárni, ami községünk 



idegenforgalmi vonzerejét jelentősen fokozná.  

A Tákos – Csaroda nevezetességeit bemutató idegenforgalmi látványosságok mellett hazánk 

történelmének egy olyan időszakát idézhetnénk meg, ami napjainkban kevésbé ismert. 

Mindezt színvonalasan, látványosan és mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztályok 

számára érdekesen mutathatnánk be. Vámosatya önkormányzata egy korábbi lakóingatlant 

kialakított át látogatóközponttá. A rendelkezésre álló három helyiségben Vámosatya és a vár 

történetének sokoldalú bemutatását terveztük. A 10,8 m²-es előszobában a Büdy-várral 

kapcsolatos legendákat bemutató tablók és tárgyak kaptak volna helyet.  
A 16 m²-es szobában a Büdy-vár fénykorában használatos kézifegyvereket mutattuk volna be 

a falakon körben pedig a község, valamint a vár története és annak rekonstrukciós kísérletei 

lettek volna láthatók. Forrás hiányában ebben a helyiségben Dr. Berényi László, Vámosatya 

díszpolgára által felajánlott makett-, képeslap-, és bélyeggyűjtemény kapott helyet. 

Az előszoba jelen esetben egyfajta kedvcsináló idősebbeknek és fiataloknak egyaránt. Minden 

várhoz kötődnek olyan legendák, amelyeknek van némi valóságalapja, de mégiscsak csak a 

nép képzeletében születtek. A legendák nagy ostromokról, óriási gazdagságról, elrejtett 

kincsekről szólnak, pedig a várat csatában sohasem védték, állítólag mikor a török megjelent a 

vidéken, a tulajdonos, Büdy Mihály Munkácsra menekült. Nem menekült, ő volt a munkácsi 

vár kapitánya, kötelessége volt annak a védelmét irányítani.  

A hagyomány szerint fekete ládájából tízezer katona pattanhatott volna ki, legalábbis ennyi 

pénzről álmodoztak a később élt emberek. A romok alatt a vámosatyaiak szerint kiterjedt 

pincerendszer van, de ezt még senki nem találta meg. Nem is találhatta, hiszen mocsár vette 

körül. Egy legenda tartja fenn magát a faluban, hogy egyszer egy embert kötéllel leengedtek 

egy ilyen üregbe, kis idő múlva megrángatta a kötelet, hogy húzzák fel. Zsebében egy marék 

elszenesedett búzát hozott fel. Az is csak a vár kútja lehetett, mert ilyen leletet a régészek ott 



találtak. A legendákat A/2 méretű tablókon mutatjuk be, az ajtóval szemben a fal előtt 

középen a már meglévő „fekete ládával”, benne a Büdy tallért verő tőkével. A fekete ládát és 

a Büdy-tallér verőtőkét a látványtárból emeltük át.  

A jelenlegi 1. látványtár egyébként is zsúfolt gyűjteményéből kiemeltük volna a 16-17. 

századi kézifegyvereket, valamint a község és a vár történetére vonatkozó tablókat. Ott csak a 

későbbi időkre vonatkozó tárgyak és tablók maradtak volna. 

A 20,4 m²-es szobában egy interaktív kiállító teret rendeztünk be, ami bemutatja Perényi 

Zsigmond 1849-es vértanú, Bereg vármegye egykori felsőházi képviselőjének életútját. 

Az interaktív kiállító tér lehetőséget biztosít arra, hogy a látogatók felöltsék a korabeli 

katonaruhákat, mind császári, mind honvéd egyenruhákat, kezükbe vegyék a korabeli 

fegyverek replikáit, erről fényképeket készítsenek. Minden ruhából egy-egy felnőtt és gyerek 

méretet helyezünk el, hogy mind felnőtt, mind gyerek látogatóink be tudjanak öltözni. Az 

egyenruhát kiegészítő tölténytáska és kenyérzsák is rendelkezésre áll. Az egyenruhák, dob, 

fegyverreplikák és zászló a Dabasi Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány ajándékai. 

A falon körben képtartókban elhelyezett A/3 méretű tablók ismertetik meg a látogatókkal báró 

Perényi Zsigmond életét és mártírhalálát. A sorozatot Dr. Szabó József János hadtörténész 

állította össze. 


