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ÖSSZEGZÉS
a vámosatyai Büdy vár térinformatikai felméréséről
(2006-05-07)

The Büdy castle (Vámosatya)
The castle was built by the Büdy family in the XVI century. The castle with four cornertowers and quadratic ground-plan was ruined in 1660. The 5 meter wide mound and
about 3-5 meter deep ditch around the castle has remained almost untouched. In written
relics the castle was mentioned first time in 1524. In 1563 it was fortified and was
surrounded with water jump. Next year somlyai István Bátory, commisioner of Várad
besieged and took the castle. The legend of the „black chest” could have come into
existence because Mihály Büdy surrendered on condition that he could have withdrawn
from the castle with his all belongings. Supposedly Mihály Büdy watched countless
jewel in a black chest what he had inherited from János Corvin. At the begining of the
XVII century the Büdy family died out. After that the castle was owned by some
smallhoders then it began to decline.

A felmérés célja:
A várrom még megmaradt falainak megóvása érdekében elvégzendő feladatok
felmérése. A felmérés előtt telefonon konzultáltunk a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal Debreceni Regionális Iroda irodavezető-helyettesével. Pontosítottuk a felmérés
célját, ami kizárólag a falak állagának megóvására koncentrál, hogy a várrom a
nagyközönség számára is látogatható legyen.

A környezet
A négyzetes alaprajzú kőből épült erősség 1660-ban már romos volt. Az évszázadok
alatt a falu lakossága a vár építőanyagául szolgáló követ elhordta, a várat a kitervelés
során keletkezett törmelék, valamint a növényzet belepte. A belső vár a talajszinttel vált
egyenlővé, azonban még pontosan megállapíthatók a falak vonalvezetése, a falak
magassága azonban a törmelék miatt nem állapítható meg. A várat körülvevő 3-5 méter
széles sánc és 3-5 méter mély szárazárok szinte érintetlenül megmaradt. A sánc és a
várat körül vevő mocsaras terület óvták meg a mezőgazdasági műveléstől. A trianoni
határon belüli beregi síkságon más, hasonló kővárról nem tudunk.
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A felméréshez használt térkép mellékletek
Űrfelvétel a vár közvetlen környezetéről:

Az első ábrázolás a II. katonai felmérésen:

Nováki Gyula által szerkesztett, az eddig készített legpontosabb alaprajz:

3

A 2006. 05. 07-én végzett felmérés eredménye
A felmérés eredménye ( I. )
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A felmérés eredménye ( II. )
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A felmérés eredménye ( III. )
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A felmérés során készült néhány fotó
1. mérési pont: vizesárok ÉNY-ról

3. mérési pont: romok ÉNY-ról
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9. mérési pont: héttörzsű fűz
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A vár kútja
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11. mérési pont: romok D-ről, az 1965-ös kutatóárok helye
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A vár lehetséges szerepe Vámosatya község további életében
Bereg rendkívüli természeti, történelmi és építészeti kincsekkel rendelkezik, így
Vámosatya számára is lehetőség van ezen kincsek kiaknázására. A környék már ma
kedvelt kiránduló hely. Bereg népszerű műemlékei mellett (Tákos, Csaroda) stb. ma
még kevesen ismerik a vámosatyai Büdy várat, azonban fontos állomása lehet az erre
kiránduló turistáknak. A jelenlegi állapotában azonban nem nyújt olyan látványt, ami
miatt érdemes lenne a megközelítés viszontagságait vállalni.

Határokon átnyúló lehetőségek
A trianoni határok sajnos elvágták Vámosatyát attól a természetes közegtől, amihez
tartozik, így a perifériára került. Most olyan alkalom kínálkozik, amikor lehetőség lesz a
szétválasztott részek összekapcsolására.
Vámosatya a Kárpátalja városainak, Beregszász, Huszt, Munkács vonzáskörzetébe
tartozott évszázadokon keresztül. Az Európai Unió gazdasági működése a régiókon
alapszik és nem a politikai határok határozzák meg. Az unió bővítésére Ukrajna
irányába előbb utóbb sor kerül.
Erre már most kell készülni, olyan bázis létrehozásával, ami helyzeti előnybe hozhatja a
községet a térségben. Azt kell elérni, hogy érdemes legyen az utazónak betérni
Vámosatyára, mert olyan látványt kínál, ami máshol nincs. Ez pedig jelenleg a templom
mellett a Büdy vár lehet.

A Büdy vár bekapcsolása a környék várainak sorába.
Kisvárda. A település a 13. század utolsó évtizedeitől az itt birtokos Várdai család
birtokközpontja volt. Zsigmond király 1400-ban adott engedélyt a családnak, hogy
birtokukon kőből vagy
fából
várat
építhessenek.
Az
1451-hen kelt oklevél
tansága szerint a vár
fel is épült, ez
azonban nem azonos
azzal
a
várral
amelynek maradvány
láthatjuk. Az új vár
építését
1465-ben
Várdai István érsek
kezdte el. Az 1465-75
között felépült vár két
sarkán
egy-egy
négyzet
alaprajzú
torony volt. A vár lakóépületeit 1565-1570 között bővítették, az új erődítést 1580-1585
között készítették Ottavio Baldigara olasz hadmérnök vezetésével. Az utolsó
átalakításokat Nyáry István végezte az 1630-as és az 1640-es években. 1703-ban II.
Rákóczi Ferenc katonái foglalták el és tartották kezükben egészen a szabadságharc
bukásáig. Ezután a vár hadi jelentősége megszűnt, falai pusztulásnak indultak. Teljes
pusztulását 1828-ban a helyi birtokosok akadályozták meg.
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Nyírkarász, Gara-halom. A község határában a kataszteri felmérés egy dombot
"Földvárnak" jelöl, melyről az 1454-iki hagyomány mondja, hogy a nádor, a község
hajdani földesura, nádori gyűléseket tartott itt. Ezt a dombot 1894-ben feltárták, mely
alkalommal egy honfoglaláskori magyar vitéz sírjára akadtak. Az Árpád-kori kisvár
még a múlt század
végén is igen szép
állapotban
volt
látható. A vár a falu
déli szélén, az egykori
(a hetvenes években
elbontott)
Nyíregyháza
–
Kisvárda délnyugatészakkelet
irányú
vasútvonal közvetlen
közelében, egy kb.
200-300 m széles,
északkelet-délnyugati
irányú – a település
felé enyhén ereszkedő – dombhát végén terül el. A közel kör alakú, észak felé enyhén
nyújtott vár egy 67-68 x 63 méter területet foglal be. A várdomb nagyjából vízszintes
platója 22 x 19 méter alapterületű, melynek közepén egy 1848-as emlékmű magasodik.
A 4,5-7 méter széles árok feneke a plató jelenlegi járószintjéhez képest 4-5 méterrel
mélyebben húzódik. Az 5,5-8,5 méter széles külső sánc a várdomb platójánál általában
1-1,5 méterrel alacsonyabban helyezkedik el, azonban a nyugati oldalon a kettő közel
egyazon magasságban húzódik. Ennek magyarázata a dombhát keleti irányú
ereszkedésében keresendő.
Vaja. A 16. századra középnemességbe emelkedő Vay család Vaján már a 14. századtól
birtokos. 1524-ben említi oklevél Vay Pál domus et curia-ját, amely 1552-ben már
özvegye
házaként
tűnik fel. 1554-ben
néhai Vay Miklós
kúriájáról
van
adatunk.
A mai
kastélyra csak a 17.
századtól
van
egyértelmű írott adat.
Rákóczi fejedelem
először 1703. július
19.-én járt itt, amikor
a Vay fivéreket,
Lászlót, Mihályt és
Ádámot megnyerte a
felkelés ügyének A
fejedelem másodszor
a szabadságharc hanyatlása idején, 1711. január 1-én járt ismét Vaján, amikor itt
folytatott tárgyalást a császár küldöttével. A Vay család a 19. század közepén a kastélyt
helyreállíttatta és átalakíttatta.
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Kárpátalja várai
A történelmi Magyarország esetében Vámosatya Büdy-vára inkább a Kárpátalja
erődítményei sorába illik, így ezt a tényt mind a kirándulók, mind az erdei iskolák
programjába be lehet iktatni. A beregsurányi határátkelő nincs messze, így akár
egynapos túrák is javasolhatók, amennyiben például a tiszai „só út” biztosítását ellátó
váracskák megtekintését tűzzük ki célként. Mindegyik váracskából fenségesen szép
kilátás nyílik a kanyargó Tiszára, amelyet hajdanán biztosítaniuk kellett. A két nagyvár,
Munkács és Huszt között épült kisvárak.
Mezővári - Borsova vára. Borsova ősi erődítménye Vári (Vari) község déli határában,
a Borzsa folyó jobb
partján fekszik, nem
messze a torkolattól.
Valószínűleg tudatosan
választották
ki
a
várhelyet, hiszen három
oldalról folyók védték.
Anonymus
krónikájában
így
emlékezik
meg
az
Árpád
vezér
által
megvívott
várról:
"Borsova
várát
harmadnapra
harccal
bevette,
falait
lerombolta, és Salán
vezér katonáit, kiket ott talált, bilincsbe verve vezette". A leírás arról tanúskodik, hogy
már a magyar honfoglalás előtt itt megerősített őrhely állt, amely Tiszán lefelé tartó só
szállítmányok biztonságát felügyelte. A Tisza összefolyásánál épült földvár két részből
áll. A tulajdonképpeni várat közel 4 m magas, lejtős, hozzávetőleg egy lekerekített
háromszöghöz hasonlít. A sánc előtt húzódott egy elláposodott árok. Az 1964-es
ásatások igazolták, hogy a sáncot tömörre döngölt, majd kiégetett agyagból építették.
Kovászó. A vár első írásos említése 1390-ből való, amikor Zsigmond király
Nagymihályi György fiának, Jánosnak adományozta Várival együtt. A későbbiekben a
kusali Jakchy család
birtokolta Kovászót. A
Jakchy csaló
időre
elidegenítették birtokait,
azok nagy részét a
Hunyadiak,
illetve
Szilágyi
Erzsébet
kapták meg. 1546-ban
Mathuznai
Pál
kihasználva a János
Zsigmond erdélyi fejed
I. Ferdinánd közötti
háborúskodást,
valóságos
rablóvárat
alakított ki Kovászón,
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innen tartotta rettegésben környéket. Balassa Menyhérttel közösen áttértek a császár
hűségére, ezért a fejedelem (aki ekkor Bereg egészét birtokolta) Gyulafehérváron kelt
rendeletével Kovászót elkobozta és Góltői Ferenc munkácsi várnagynak adományozta.
1564-ben, amikor Schwendi Lázár császári hadakkal elfoglalta a vidéket, serege a
kovászói várat is megostromolta és bevette. Ekkor rombolták le az erősséget. A várat
északon, a folyó felől meredek sziklafal határolja, nyugat felől sziklás talajba vágott
árok. A vár szabálytalan háromszög alaprajzú, amelyhez délnyugatról egy kerek bástya
csatlakozik. A bástya átmérője 12 m. A háromszög alaprajzú épület falainak vastagsága
1,3 m. A vár magjául a kerektorony szolgált, ehhez épültek később a magaslat vonalát
követő falai.
Királyháza – Nyalábvár. A mai Királyháza (Korolevo) Közép-Európa legrégibb
települése. A várdomb valóságos
geológiai csoda, valószínűleg
vulkanikus eredetű. A Nyalábvár
történelmünkben a 14. század óta
szerepel. Az Árpád-házi királyok
közül V. Istvánnak kedvelt
vadászterülete volt Királyháza
környéke, a települést övező
erdőkben gyakran vadászott
embereivel bölényre, medvére és
vaddisznóra. István rövidesen
elrendelte, hogy királyi házat Domus regalist - építsenek, innen
kapta a nevét a település is. 1315ig Borsa Beke kezén volt, később királyi vár, majd Balk és Drágfíaké, akik ezt Nagy
Lajos királytól kapták. Az oláh és ruszin lakosok telepítését már IV. Béla király
megkezdte, miután a tatárjárás úgyszólván teljesen elpusztította ezt a vidéket. A vár a
15. század második felében a Báthoriak kezére jutott. II. Ulászló király is többször
megfordult Nyalábvárában, szerette volna, ha halála után a várkápolnában temetik el. A
napjainkban szőlővel beültetett várdombon még ma is jelentős falmaradványok láthatók.
A rom szabálytalan négyszög alaprajzú, falainak vastagsága meghaladja a két métert. A
domboldal délkelti háromszögű őrtorony áll.
A szerednyei vár különleges helyet foglal el Kárpátalja műemlékei között. A legősibb
középkori típusú várak közé tartozik, romos állapotában is megőrizte régi jellegét.
Szerednye Ungvár és Munkács
között félúton, a szőlővel
beültetett dombok között terül el.
A szerednyei várat valószínűleg
a templomos lovagrend építette a
13. század elején. A lovagrend
feloszlatása után a Szatmár
megyei jánki pálos kolostor
szerzetesei vették azt birtokukba.
Később az ungvári vár urainak
birtokába került. Egy legenda
szerint egykor földalatti alagút
kötötte össze az ungvári várral.
1526-ban a Dobó család birtoka.
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A vár falai között halt meg Dobó István, Eger hős védője. A 17. században a Rákóczicsalád birtokába került. A vár a 18. század elejéig működött, fontos szerepet töltött be
az Ungvárt Lemberggel összekötő kereskedelmi út védelmében. Később elvesztette
jelentőségét, építményei a Rákóczi-szabadságharc után romlásnak indultak,
újjáépítésükre már nem került sor.
Beregdéda – Tóvár. Beregéda (Deda) község határában, a Kirva nevű pusztán feküdt
valaha a Tóvárnak nevezett ősi mocsárvár, a nyári időszak kivételével még ma is
gyakran
csak
gumicsizmában
lehet
megközelíteni. Bár a
területet ma részben
legelőként hasznosítják,
a csatornákkal szabdalt,
itt-ott lápos, süppedékes
mezőn
sokszor
augusztusban
is
beleragad a szekér a
mély sárba, ingoványba.
Csekély méretei ellenére
a dédai Tóvár az Árpádkorban fontos szerepet
játszott az északkeleti
határok
védelmében,
hiszen csak a hidakon át lehetett megközelíteni, ezeket vész esetén a védők könnyen
szétrombolhatták.
Nagyszőlős (Vinohragyiv) várának romjai a város fölé emelkedő Fekete-hegy
sziklateraszán omladoznak. E vidék királyi tulajdon volt, itt húzódott a királyi vadaskert
határa, erre utal a mai Szőlősvégardó neve is. I. Károly 1307-ben az oligarchák egyik
legnagyobbikának,
a
Borsa
nemzetségből
származó
Beke
tárnokmesternek
adományozta Szőlőst,
aki itt erős várat
építtetett, melyet 1308ban említenek. Később
a
Borsák
Csák
szövetségben felkeltek
a király ellen, aki
Debrecen mellett verte
le a felkelők seregeit.
Borsa Kopasz nádor
Szőlős várában esett
fogságba, a király itt le is fejeztette. A szőlősi várat 1315-ben Jánki Tamás elfoglalta.
Az ostrom során a vár elpusztult. Az uradalom a király első felesége, Mária tulajdona
lett, később is birtokként szerepelt. A szőlősi várat a néphagyomány Kankó várának
nevezi. Az elnevezés az itteni ferences szerzetesek durva anyagból készült csuhájáról
származik. A Kankó név 1573-ban fordul elő először írásban. Az elhagyott várat és
környékét a környékbeliek az elmúlt évszázadok során a teraszos szőlők
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„építőanyagául” használták. A szabályos négyszög formájú vár méretei 46,9 x 44,8 m, a
sarkokon szögletes bástyákkal, a déli kaputoronnyal. A szabálytalan kövekből falazott
várból legépebben két lőréses bástya maradt fenn. A vártól egy szögletes őrtorony állt,
romjaira később egy kis barokk Kálvária-kápolnát építettek. A vártól délkeletre lévő
halmon állt a ferences rendi szerzetesek régi kolostora és temploma, melynek romjai
még láthatók.
Munkács város déli részén, a Latorca kanyarulatánál, a vidék fölé magasodó sziklabérc
tetején áll a munkácsi vár. Keletkezésének pontos dátuma a mai napig bizonytalan,
azonban a 19-20. század fordulóján a várnál lefolytatott ásatások szerint már a csiszolt
kőkorszakban lakott volt. A síkságból kiemelkedő, trachitszikláról könnyen szemmel
lehetett tartani a Latorca völgyében északnak, a Kárpátok hágóinak tartó utakat. Az
első, valószínűleg fából készült őrtornyot honfoglaló őseink emelhették a Várhegyen. A
várról szóló első írásos említés 1263-ból, egy adománylevélből származik. A vár ma
Kárpátalja
legjelentősebb,
épségben
fennmaradt vára.
Fénykorát a 1617.
században
élte,
birtokosainak
állandó
lakhelyéül
is
szolgált. A 17-18.
században három
részből
állott,
amelyek
kőfalakkal egymástól elkülönítve, s átjáró hidakon közlekedtek. A szirt északi csúcsán
emelkedett a lépcsőzetes négyszögű fellegvár, amely jelentősen különbözött a mai felső
vár háromemeletes épületétől. Az erődítmény képességét jelentősen növelte a vár kőfala
alatt sziklába vájt mély árok. További védelmét képezte a hegy alatti erődítés széles és
mély vizesárka, amelyet 15 egyenlő távolságban épített bástyatorony övezett, köztük
magas, gerendákból összeállított palánk volt. A várat a 20. században előbb
laktanyaként, majd az 50-es években traktoros iskolaként használták. Kiürítése után
megindult a restaurálás, amely ma is tart.
Huszt. A mintegy 150 méter magas sziklán épült vár szabálytalan kelet-nyugati
irányban elnyúló alaprajzú volt. Védműveinek elhelyezése alkalmazkodott a helyi
domborzati
viszonyokhoz. A
falak alapzatát a
sziklába vájták,
ahol azonban a
fal a földdel
érintkező
cölöpsort vertek
le, a cölöpök és
a várfal közötti
részt
pedig
rézsűszerűen feltöltötték. Így nehezítették meg az ostromlók feladatát. Az erőd 160
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méter hosszúságával és 70 méter szélességével igen nagy területű várnak számított. Az
erősség alsó és felső önálló védelmi rendszerrel bíró vár volt. Az alsó várat
háromszögletű bástyákkal erősítették meg, innen lehetett ellenőrizni a felső várba
vezető utat. Itt voltak a lakó- és a gazdasági épületek, a börtön és a templom is. A
vezető út végén egy 8 méter mély árok húzódott, amelyen csak felvonóhídon lehetett
átjutni.
Ungvár. Kárpátalja egyik legismertebb nevezetessége, az Ung folyó jobb partján
magasodó vulkanikus sziklára épült vár a magyar történelem honfoglalás kori
krónikáiban már szerepelt.
A 12-13. századokban a
vár a magyar királyok
tulajdonában
volt,
a
történelem folyamán pedig
különböző nemesi családok
tulajdonába került. A mai
vár felépítését Drugeth
Fülöp kezdte el, s a várat
közel
400
éven
át
birtokolták a Drugethek.
Az
1703-11-es
szabadságharc bukása után
a vár az osztrák császár
tulajdonába került. 1728ban
a
vár
leégett,
helyreállítását később végezték csak el. Jelenleg az ungvári várpalotában található
Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeum közel 30 kiállító teremmel, többek között a
mai Kárpátalja történetét a 8. századtól 1920-ig bemutató állandó kiállítás. A
fegyvertörténeti kiállítása a szúró- és lőfegyvereket mutatja be, köztük Bátori István
lengyel király és erdélyi fejedelem kardját. A várkertben megtekinthető az a kiterjesztett
szárnyú turulmadár, amely egykor a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának
200. évfordulójára Tiszaújlak határában emelt emlékművet ékesítette.

A „feketeláda” tallérjai
A legenda a történelem költészete. Majdnem minden történelmi emlékhelyhez kötődik
valamilyen legenda, aminek vagy van, vagy nincs valóságos alapja. A nép képzelete
kapcsol sok esetben titokzatos történeteket egy-egy
olyan épülethez, vagy eseményhez, amely nem
igazán ismert előttük. Vámosatyán is született olyan
legenda, amelynek nincs valóság alapja, de szinte
mindenki ismeri a faluban. A várból egy hosszú
alagút vezet egészen a munkácsi várig. Még a
bejáratát is meg tudják mutatni, ami nem más, mint
a
várpalota
bejárati
ajtajának
boltíves
homlokzatmaradványa.
A várhoz kapcsolódó legenda egy fekete ládáról is
szól, ami temérdek kincset rejt. Akkor születhetett a
büdy várhoz fűződő fekete láda legendája, amikor
1564-ben, Miksa király uralkodása alatt Báthori István az erdélyi hadakkal a gyönge vár
alá érkezett. Birtokosa, Büdy Mihály és a vár kapitánya azzal a feltétellel adták meg
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magukat, hogy a várból minden ingóságukkal kivonulhassanak. Állítólag Büdy a
feleségével együtt tömérdek kincset őrizgetett itt, amelyet Corvin Jánostól örököltek. A
nép azt mesélte, hogy a közelgő erdélyi hadakban bízó Lónyay László beregi alispán,
Büdy erdejét szinte teljesen elpusztítatta, mire a várúr ezt üzente neki: „Békében légy,
mert ha megrúgom a fekete ládát, abból rögtön húszezer jó vitéz ugrik elő és velük majd
én jól rendbe szedetlek!” Ez a kincs valóban ott van a várban, csak jelképesen. Ez a
kincs maga a legenda. Érdemes építeni rá. A feketeláda tallérja jelképes fizetőeszköze
lehet egy-egy helyi rendezvénynek. Belépőjegyül szolgálhat, vagy ennek a turisták
számára való árusításával a vár fenntartásához lehet némi bevételre szert tenni. De mi is
az a tallér?
A középkor végén tapasztalható fémhiányt az Alpokban talált új ezüstkészletek
enyhítették. Az arany helyét újra az ezüst vette át, s elkezdték verni az ezüst tallérokat.
A Schlick grófok gazdag joachimsthali ezüstbányáiban verték a legnagyobb
mennyiségben, így innen származott a Thaler – azaz völgyi (Joachimsthaler) elnevezés,
amely a magyar nyelvben tallér, a lengyelben talar, az angolban dollár alakban
honosodott meg.
Magyarországon 1499, 1500 és 1506-ban vertek tallérokat. Egy tallér egy aranyforinttal
volt egyenértékű. A tallér mint pénzegység 72 ezüst krajcárt, vagy 24 garast (1 garas=3
krajcár) képviselt, később jöttek forgalomba a 60 krajcáros, ún. forintos tallérok.
Az ezüstkínálat növekedése egybeesett a korábban elképzelhetetlen 16. századi
inflációval. De az alapanyagkészletek növekedése révén nőtt a nagyobb és kisebb
címletek köre is, ami elősegítette a pénzhasználat terjedését. A római kor óta először a
kis címletű fémpénz mai értelemben vett aprópénzzé vált, amellyel kényelmesen
lehetett vásárolni. A bérmunka, a városi népesség és a mobilitás növekedése is
hozzájárult a pénzhasználat terjedéséhez. Rendszeressé vált az adószedés, növekedtek
az állami bevételek és a kormányzati adminisztráció költségei is. A két Büdy Mihály
(apa és fia) is a kormányzati adminisztráció fontos láncszeme volt, mint Bereg megyei
főispán.
Lehoczky Tivadar Bereg vármegye Monográfiája című Ungváron 1881-ben kiadott
háromkötetes művében 1205-től kezdődően sorolja fel Bereg vármegye főispánjait.
Aránylag gyorsan követték egymást a vármegyében a főispánok, többségük csak néhány
évig vagy még rövidebb ideig töltötte be ezt a tisztséget. A 14. században Beregi Dezső
volt kivétel ez alól, aki 1323-tól 1332-ig foglalta el a főispáni széket. A 16. században
Büdy Mihály 1539-től 1546-ig, 7 éven át volt főispán, majd fia ifj. Büdy Mihály követte
őt ebben a tisztségben, melyet egészen 1568-ig 22 éven át töltött be. Ők voltak a
munkácsi uradalom bérlői is, és ezáltal jelentős jövedelemre tettek szert. Ez idő alatt
épülhetett a vár is, hiszen volt miből megtölteni a „feketeládát”.
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