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Vámosatya díszpolgárai 

 

Az első: Dr. Berényi László Árpád törvényszéki bíró, 

címzetes főiskolai docens. Vitka (ma Vásárosnamény 

egyik kerülete) nevű községben születtem 1954. 05. 03-án. 

(Részletek „Vámosatya képekben és a szívemben” című 

írásából) „Ez édesanyám szüleinek háza volt. Ők azonban 

Tákosról költöztek ide. Azért van e körülménynek 

jelentősége, mert így közeledünk Vámosatyához, édesapám 

(és hét testvérének) szülőfalujához, nagyapámék 

lakhelyéhez, gyermekkorom helyszínéhez.  

Születésem után egy, majd két évvel ugyanis két öcsém 

követett, ami alatt én nagyszüleimnél Vámosatyában 

nevelkedtem. Családunk anyagi helyzete nehéz volt, nem igazán nevezhető rózsásnak. 

Édesapám Vásárosnaményban TSZ–tag, édesanyám takarítónő volt a Gabonaforgalmi 

Vállalatnál és másodállásban mosott, takarított a szomszédos Törzsállat Tenyésztő 

Vállalatnál.  

A magyar szürke-marha állománytenyésztő központ szomszédságában egy szoba-konyhás 

szolgálati lakásban laktunk a terményforgalmi udvarán (a mai Szeszfőzde út elején, a 

ruhagyár helyén). Csodálatos gyermekkorom volt. Kezdetének nagy részét Vámosatyán, akkor 

a 20 km autóbuszos utazásra figyelemmel számomra a világ végén, csendben-nyugalomban, a 

nagyszüleimnél tölthettem, az előző legendákat először tőlük hallottam. Hetente kétszer a 

műemlék templomba jártam istentiszteletre. Nagy élmény volt a napi konda vagy marha 

hajtás, hetente egyszer a pergő kisdobbal az útkereszteződésekben friss híreket közlő kisbíró 

meghallgatása. Napközben nagymamám sütött-főzött, a kertben kapálgattunk. Estére 

nagyapám hazaérkezett, evett, pipázott és mesélt. Mesélt az első világháborús nehézségekről.  

Az első bevonulásakor a fővárosba indultak, Szolnokig gyalogoltak, ott beöltöztek és 

legyalogoltak Isonzóig ló és ökörvontatású ágyukkal, felszereléssel. Itáliát megjárta, de a 

fővárosba soha nem jutott el. Erdély felszabadításában az Itáliai harcokban azonban részt 

vett. Nagyapámtól tudtam meg azt is, hogy Gelénes felé az út mentén az akácosban egy 

középkori vár van lerombolva. Kisgyermekként gyávaságból vagy félelem miatt nem mertem 

meglátogatni a várat, de fantáziámat gyakran mozgatta, sokszor álmodtam vele.  

Gyermekkoromban a legnagyobb élmény volt 

Vámosatyából mezítláb, klottgatyában 

átporoszkálni nagynénémékhez Barabásba 

vagy Gelénesbe.  

Időközben édesanyámmal és két öcsémmel a 

fővárosba költöztünk. Engem besoroztak 

katonának Nyíregyházára. Hivatásos 

jogosítványt szereztem. Sorkatonaként a 

szállító századnál bejártam az országot Csepel 

és Rába teherautókkal. Megismerkedtem 

leendő feleségemmel, majd leszerelésem után 

megnősültem. Nyíregyházára költöztünk és a MEZŐGÉP Vállalat dolgozója lettem 

karbantartóként. Az újságban olvastam, hogy szakmunkások egyetemi előkészítő tanfolyama 

után műszaki, gazdasági vagy jogi egyetemre lehet nappali tagozaton felvételt nyerni.  
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Tanárnő feleségem örömmel vette szándékomat a továbbtanulásra. Támogatott és 

gyermekeimmel várt itthon. Az eredményesen elvégzett előkészítő után felvettek Budapesten a 

jogi egyetemre. Az ELTE ÁJK-n jogtanácsosi szakvizsgát tettem és a MEZŐGÉP Vállalatnál 

dolgoztam vezető jogtanácsosként.  

A rendszerváltáskor megszűnt volt munkahelyem. Válaszúthoz érkeztem. Ügyvéd leszek és 

pénzért adok mindenkinek tanácsot vagy cégeimnél jogtanácsos maradok. Ez utóbbit 

választottam. Rendszerváltás után felvételt hirdettek a Munkaügyi Bíróságra. Megpályáztam, 

felvettek fogalmazónak. Újra kezdhettem egy szakmát, szerencsémre mellette taníthattam a 

Nyíregyházi Főiskolán.  

Közben megkaptam a városi bíróságra bírói 

kinevezésemet. …40 év munkaviszony után 

eljuthattam oda, hogy a Vámosatyai Büdy-

várat is láthatom. Sírva fakadtam, mikor 

megláttam az elvadult területet. Sokat 

dolgoztunk, míg látogathatóvá vált.  

Szüleim heten voltak testvérek. Édesapámat 

Endre és Sándor bátyjával „málenkij robot”-

ra hurcolták a második világháború végén 

1941.12.01-én több száz falubeli fiatallal 

együtt. A Branjszkig tartó gyalogmenetben, a 

közbenső munkatáborokban, majd a visszaúton öt évvel később 1949. decemberéig Endre és a 

társak százai haltak meg. A hazaérkezők fáradtak, betegek voltak és egész életükben a 

tapasztaltakra emlékeztek.  

Gyermekkoromtól kísért a gondolat, a vár feltárására és a községfejlesztésre, az erre épülő 

falusi turizmusra alapozva az emlékpark és a tájház építését. Felajánlottam nagyapám első 

világháborúban szerzett kitüntetéseit, a viselését igazoló iratokat és fényképét. Mindezeken 

felül anyagi lehetőségeim szerint segítséget nyújtottam és a csipkerózsika álmából ébredező 

vár, község internetes bemutatásával a fiaim segítségével, így az érdeklődést beindítottam.  

Apai nagyszüleim laktak Vámosatyán és tőlük hallottam a várról. Nagyapám az első 

világháborúban az olasz fronton részt vett a csatákban. Kitüntetéseit féltve őrizgette a család, 

a viselését igazoló okiratokkal. Gondoltam megőrzöm fiaimnak és unokáimnak. Én, mint 

ötödik Berényi László örököltem őrzését. A hagyomány folytatása helyett, az örökösökkel 

egyeztetve, boldogan adtam át a helyi önkormányzatnak a tájház megnyitása előtt 

bemutatásra olyan helyi emlékként, amire büszkék lehetünk mindannyian.”  
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1./ Vitézségi Érem II. osztályú (ún. „kisezüst”) fokozata, hadiszalaggal 1914 és 

1917 között adományozták. Előlapján Ferenc József szakállas és bajuszos, jobb 

profilt mutató képmásával. A szegélyen körbefutó felirat: „FRANZ JOSEPH I. 

V. G. G. KAISER VON OESTERREICH”, (Ferenc József Isten Kegyelméből 

Ausztria Császára). A hátoldalán a „DER TAPFERKEIT” (Vitézségnek) felirat 

olvasható. [A vitrinben látható id. Berényi László kitüntetésének mellszalagja 

nem eredeti, mert ez az „Erdélyi Emlékérem” középkék szalagját tűzték rá. 

Valószínűleg a kiállítás készítője cserélte fel a két mellszalagot.] 

 

2./ „Sebesültek Érme” cink kitüntetés második sebesülés után járó, 

mellszalaggal. A sebesültek érme (németül: Verwundetenmedaille); az Osztrák–

Magyar Monarchia katonai kitüntetése volt. IV. Károly király által 1917-ben 

alapított sebesülési emlékérem, amelyet az első világháborúban szerzett hadi 

sebesülésekért adományozták rendfokozattól függetlenül. A sebesülési érem 

minden katona számára adható volt. 

 

3./ A Károly-csapatkereszt (németül: Karl-Truppenkreuz) az Osztrák–Magyar 

Monarchia katonai emlékérem kitüntetése volt. IV. Károly király által 1916-ban 

alapított háborús emlékérem, amelyet az első világháborúban teljesített katonai 

szolgálat során lehetett kiérdemelni. A kitüntetés egy vörös háromszögletű 

szalagon lógott, amelynek a szélei keresztben vörös-fehér vékony csíkkal voltak 

ellátva. Mindösszesen 651 000 darab kitüntetés adományozására került sor. 

 

4./ A katonák és tisztek a szolgálati idő alapján a Szolgálati jel különböző 

fokozataira lettek igényjogosultak. Ilyen szolgálatban eltöltött időt jelző 

jelvényeket már 1806 óta adományoztak és viseltek. Ez legénységi szolgálati jel 

III. o. 6 évi szolgálat után. A tartalékos tisztek is ilyenre voltak jogosultak. A 

kereszt közepén babérkoszorúban a leszolgált évek száma volt látható római 

számmal. 

 

5./ Vitézségi Érem II. osztályú (ún. „kisezüst”) fokozata, hadiszalaggal 

Előlapján IV. Károly, jobb profilt mutató képmásával. A szegélyen körbefutó 

felirat: „Karl I. V. G. G. KAISER VON OESTERREICH”, (Károly Isten 

Kegyelméből Ausztria Császára). A hátoldalán a „DER TAPFERKEIT” 

(Vitézségnek) felirat olvasható. 1917 szeptemberétől az arany és elsőosztályú 

(nagy) ezüst vitézségi érem adományozását tisztek részére is lehetővé tették. 

 

6./ Az Erdélyi Emlékérem nevű kitüntetést 1940. október 1-én Észak-Erdély 

visszacsatolásáért alapította a kormányzó, Horthy Miklós. A kitüntetést azok 

kaphatták, akik valamilyen formában részt vettek a megszállásban. Az 

adományozások számáról nincs adat, de a Miniszterelnökség 750.000 db 

gyártását rendelte meg. A kiállítás rendezője a mellszalagot felcserélte a 

„kisezüst” mellszalagjával. 
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„A helybeliek és környékbeliek 

felébresztésére falusi turizmus 

tanfolyamot szerveztem, tartottam 

helyben, Tákoson, Csarodán, 

Beregdarócon és Lónyán. A főiskolán 

tanító kollégáimat is beavattam 

terveimbe. Közreműködésükkel a 

térségben 6 községben egy-egy helyiekből 

álló csoportnak legalább 20-20 helyi 

munkanélküli részvételével tanfolyamot 

szerveztünk 6 hónapra. Elméleti és 

gyakorlati foglalkozásokkal készítettük fel 

a helyieket a saját értékeik feltárására, 

bemutatására és ezalatt még pénzbeli 

támogatást is kaptak. Nagy öröm volt részükre előadásokat tartani, majd látni eredményét, 

hogy minden községben Barabás, Gelénes, Tarpa, Lónya, Beregdaróc, Vámosatya olyan 

vállalkozókkal, értékekkel rendelkezik, hogy legalább 2-2 vendégfogadásra alkalmas családi 

házat A feltárási, községfejlesztési program részeként a várat tartalmazó címert készíttettem a 

névadó vámszedés helyén, majd köré a kopjafás emlékpark, díszkapu, vámsorompó és tájház, 

látványtárak sora épült.  

A tájház évekig fogadta a látogatókat ez az eredeti elrendezéssel. Aztán a Vámosok 

Szövetségének [Vámos települések Szövetsége] tagja lettünk és a tájház átalakításra került. A 

szembeni, út túloldalán lévő házat az önkormányzat megvásárolta és látványtárnak 

átalakította, míg a helyi jellegzetességet bemutató első épületbe a Vám-rendvédelmi-

hadtörténeti kiállítás került. A bejárat elé vámőrházat, vámsorompót építettünk. A 

nyárikonyha Büdy szobává alakult át. Ezek a tárgyak átkerültek a funkció megváltozásának 

megfelelően egy következő látványtárba. A tiszta szoba és konyha berendezése átkerült egy 

összekötő épületbe és ezzel jellegét vesztette.  

Az első tájházi berendezés tehát átadta a helyét a Vám és hadtörténeti kiállításnak. A 

megnyitáskor jelen volt a VPOP országos vezetése, az egyesület vezetése, tagjai, a rendőrség 

képviselői és dr. Gulyás József [István] a Tarnamérai Rendőrmúzeum alapítója és későbbi 

adományozónk a szemben lévő Látványtárhoz [is].  

Az államalapítás ezeréves évfordulójára 

emlékpark létrehozását szerveztem meg.  

Elől az ősi múlt a dicsőségnek 

megfelelően egy virágos dombon, 

kiemelkedik a partoldalból Rákóczi 

fejedelem és az 1848-as szabadságharc 

a 20-30 cm vastag, egy-két méteres 

akácfákból készült emlékműve. A domb 

alján körbe a község életéből jeles 

évszámokat találunk a kopjafákon. 

Ahogy a domb mentén körbe haladunk 

mindig más és más a kép, más évszám 

kerül a szemünk elé és más-más 

motívumra figyelhetünk fel.  
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Vámosatya önkormányzata 

egy látogatóközpontot alakít 

ki. Vámosatya önkormányzata 

egy korábbi lakóingatlant 

kialakított át 

látogatóközponttá. A 

rendelkezésre álló három 

helyiségben Vámosatya és a 

vár történetének sokoldalú 

bemutatását terveztük.  

Forrás hiányában Dr. 

Berényi László, Vámosatya 

díszpolgára által felajánlott 

makett-, képeslap-, és 

bélyeggyűjtemény kapott 

helyet. Az előszobában 

elhelyezett „fekete ládát” és a 

Büdy-tallér verőtőkét is én 

ajándékoztam a falunak. A 

tisztaszobában 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 felvegyék a 

korabeli 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. A falon körben tablók ismertetik meg a látogatókkal báró 

Perényi Zsigmond életét és mártírhalálát.”  
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A második: Dr. Gulyás István nyugalmazott állatorvos, 

magángyűjtő. Erken született 1932-ben. Gimnáziumi tanulmányait 

Jászapátin végezte. Utána állatorvosi és felsőfokú agrármérnöki 

diplomát szerezett. Diplomájának kézhezvétele (1960 márciusa) 

után az Agárdi Győzelem Állami Gazdaságban kezdte meg 

gyakornoki munkáját, ahol hamarosan kinevezték Felsőcikolára 

üzemi állatorvosnak. Folyamatosan vett részt továbbképző 

tanfolyamokon, Keszthelyen agrárdiplomát szerzett, ezután a 

gazdaságban főállattenyésztő lett. 1978-tól nyugdíjba meneteléig 

(2004 márciusa) szülőfalujában, Erken körzeti állatorvosként 

dolgozott.  

Nyolc éves kora óta gyűjti a könyveket, kb. 9000 kötetes 

könyvtára van. Ezen kívül mindent gyűjt, ami a múltunkkal kapcsolatos. Gyűjteményeit 

kiállításokon közkinccsé tette. Állandó kiállításai: Hevesi Tűzoltó Laktanyában — tűzoltás 

története. Eger Laktanya — hadtörténet. Heves. Zeneiskola — zenetörténet. Heves, 

Sakkmúzeum — sakk sport történet Heves Rendőrkapitányságon Rendvédelem Történet. 

Eger, Állategészségügyi Állomáson — állattenyésztés, állategészségügyi kiállítás. BM 

Nemzetközi Oktatási Központjában állatorvosi kiállítás. Vámosatyán a Falutörténeti 

Látványtárban – Vám-, rend-, és hadtörténeti kiállítás.  

Az ország legnagyobb magánkézben lévő iskolatörténeti gyűjteménye 1987-ben az országos 

oktatástörténeti pályázaton a zsűri különdíját nyerte. 1996-ban rendvédelmi gyűjteményére 

alapozva a II. világháború alatt megsemmisült csendőr-rendőr- múzeum pótlására létrehozta 

Tarnamérán a Magyar Rendőrmúzeumot. 

Vámosatyán – 2013. augusztus 20-án a 2. 

Falutörténeti Látványtár átadása 

alkalmával Dr. Gulyás István állatorvos 

gyűjtőnek díszpolgári címet 

adományoztak. [Az elsőt, Dr. Berényi 

László 2010. március 15-én a vámosatyai 

emlékpark átadásán vehette át.] 

1996-ban – a II. világháborúban 

elpusztult Csendőr- és Rendőrmúzeum 

pótlására – sokak segítségével létrehozta 

Tarnamérán a Magyar Rendőrmúzeumot, amelynek hat évig volt javadalmazás nélküli 

igazgatója. 2004-ben a bevitt anyagot akkori 3 millió Ft értékben felajánlotta az államnak. Az 

ország legnagyobb magánkézben lévő oktatástörténeti gyűjteményét a Nemzetnek 

ajándékozta. A honvéd rangelső női hallgatók részére Dísztőr Alapítványt hozott létre. 

Magyarország több településén sokféle témában ingyenesen rendezett állandó kiállítása van, s 

jelenleg négy vándorkiállítása járja országunkat és külföldet. A Magyar Rendőrmúzeum című 

könyve 1999-ben 4 nyelven 10 000 példányban jelent meg.  

Elismerései közül a legfontosabbak: kulturális munkájáért a belügyminisztertől: 

nyugállományú rendőr alezredes, később örökös tiszteletbeli múzeum igazgatói cím, majd a 

Szent György Érdemjel (rendőrségnél legmagasabb kitüntetés), az oktatási minisztertől: 

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, a honvédelmi minisztertől: II. Osztályú 

Honvédelemért cím a szalaggal (2x), Heves Megyéért kitüntető díj (2x), Díszpolgárság: 

Vámosatya, Erk, Rózsaszentmárton; az USA Rendőri Emlékszövetségtől: Szent Mihály 

Arkangyal Lovagkeresztje (idegen állampolgárként elsőnek kapta meg. 
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KÉPEK 

Vámosatya, 1. Látványtár (A honfogalalástól napjainkig VÁM-, rendvédelmi és 

hadtörténelmi kiállítás) 
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Vámosatya Látványtár II. 

 

A látványtárak nemcsak a régi paraszti élet 

iránt érdeklődők számára nyújtanak élményt, 

de a cserepek, régi lámpák, egyházi tárgyak, 

régi fegyverek és más hadtörténelmi emlékek 

kedvelőinek is. Azért látványtár, mert a 

múzeum feladata a kulturális javak 

meghatározott anyagának folyamatos 

gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, és 

restaurálása, tudományos feldolgozása és 

publikálása, továbbá kiállításokon illetve 

egyéb módokon való bemutatása. Ennek a 

látványtárnak pedig a meglévő kiállítási 

tárgyain kívül nincs gyűjtőköre. Fenntartása, 

őrzése, bemutatása pedig az önkormányzat felelőssége.  

Az első látványtár udvarán egyedi kép fogadja a látogatót: a porta deszka kerítése mögött 

vámos bódé és sorompó fogadja a látogatót. Az udvaron és az épületben pedig különösen 

gazdag gyűjtemény mutatja be felmenőink méhészkellékeit a tiszta szobát, ágyúgolyót és más 

had és vámtörténeti tárgyakat a kenyérsütési és szövés-fonási eszközöket.  

Ezután csak át kell menni az út 

túloldalára, s a Látványtár 

következő elemébe érkezünk, 

ahol további gyűjtemények 

sorjáznak lámpából, egyházi 

kellékekből és cserepekből. Az 

első teremben a magyar 

fazekasság termékeinek széles 

körét mutatjuk be. A magyar 

parasztháztartásokban a 

legutóbbi időkig, 

nélkülözhetetlen terméknek 

számított a cserépedény. 

Elsősorban folyadék tárolására, 

főzésre használták. Ezeket az 

edényeket, agyagból, égetéssel a 

fazekasok készítették. A fazekasmester a falu közösségében élt, de csak a maga mesterségét 

űzte. Olyan sokféle munkát kellett elvégeznie, hogy nem művelt földet. A családtagok 

segítettek a munkában, vásárra szállították, árusították az edényeket. Az, hogy a cserép 

törékeny, biztosította az áru kelendőségét, a kereslet folyamatosságát.  

A második terem arra emlékeztet, hogy Magyarország vezérlő fejedelme II. Rákóczi Ferenc 

személyesen is járt Vámosatyán, de csak egy éjszakát töltött itt 1710. december 5-én, mielőtt 

Várdára (Kisvárda) utazott volna Károlyi Sándorhoz, hogy beszéljenek a szabadságharc 

további sorsáról. A tablók és a kiállított tárgyak azt mutatják be, hogy a falu környezetében a 

szabadságharc kezdetén jelentős katonai események is zajlottak.  
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A harmadik és negyedik terem 

azt mutatja, hogy a falusi ember 

életében az egyház mindig 

nagyobb szerepet játszott, mint a 

városi polgárság életében. Az 

egyház jelentette a törvényt, a 

mindennapi élet kereteit, de az 

ünnepnapokat is az egyház 

ünnepei jelentették, de jelentik 

részben ma is. A térség városai és 

falvai a református egyház 

bölcsői és történelmi bázisai 

voltak. Ezen a vidéken 

diadalmaskodtak először és 

terjedtek az egyértelmű tiltás 

ellenére a XVI. században. A két 

teremben látható egyházi relikviák, templomi tárgyak a katolikus és protestáns vallás 

mindennapjait idézik.  

Az ötödik teremben 

lámpagyűjteménnyel 

találkozhatnak a kedves 

látogatók. A falusi utcák, 

lakások, istállók, valamint 

különböző közlekedési eszközök 

világítótesteit helyezte el Gulyás 

István gyűjtő, akinek 

köszönhető az eddigi három 

terem berendezése is. Dr. 

Gulyás István nyugdíjas 

állatorvos, a Tarnamérai 

Rendőrmúzeum alapítója fél 

évszázados gyűjtőmunkájának 

egy jelentős részét adta át a 

községnek bemutatásra. A vám, 

rendvédelmi és hadtörténeti kiállítás tárgyai mellett közel 500 darab cserépedényből álló 

gyűjteményt a község lakóiból alakult lelkes csoport napokig tisztogatta, válogatta, restaurálta 

és a felújított családi házban kiállításhoz rendezte. 
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A harmadik: Dr. Szabó József János egy szatmári kis faluból, 

Nemesborzováról indult útjára. Tanítónak, vagy történelem 

tanárnak készült, de a család anyagi helyzete nem tette lehetővé 

a főiskolai tanulást. Az érettségi után a Kossuth Lajos Katonai 

Főiskolára ment, hogy ott tanári diplomát szerezzen. 

Hadnaggyá avatása után Lentiben, egy Zala megyei 

kisvárosban kapott szolgálati beosztást. Parancsnokai hamar 

felfigyeltek a kultúra és a nevelés iránti vonzódására. Rövid 

alegység parancsnoki szolgálat után az ezred kultúrszervező 

tisztje lett, amely beosztást nyolc éven át töltötte be. A katonák 

szabadidejének hasznos eltöltése ebben a távoli helyőrségben 

különösen fontos volt. Eredményes munkáját több kitüntetéssel 

ismerték el. 

A munka és négy gyermekük nevelése mellett szükségét érezte 

a folyamatos tanulásnak is. Ezért Szombathelyen a Tanárképző Főiskolán népművelő-

történelem tanári diplomát szerzett. Ezt követően nevezték ki az akkoriban alakult 

balassagyarmati Honvédkollégium igazgató-helyettesi beosztásába. A középiskolás fiúk 

nevelése újabb érdekes feladatot jelentett. A fiatalok szívesen hallgatták hadtörténelmi 

előadásait, örömmel vettek részt vetélkedőin, kirándulásain. 

Három év után a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folytatta tanulmányait, hogy majd 

igazgatóként térjen vissza a kollégiumba. A rendszerváltás megváltoztatta terveit és eddigi 

pályafutását, mert a kollégium megszűnt, ezért az akkor már Zrínyi Nemzetvédelmi 

Egyetemmé előlépett katonai akadémián pályázott meg egy hadtörténelem tanári állást. Itt 

tanársegédként, adjunktusként, majd a tudományos fokozat megszerzése után docensként 

tanított. 

Az egyetemi oktatás mellett a Budapesti Ismeretterjesztő Társulat, nyári gyermektáboraiban 

vezetett szakmai programokat, valamint a Honvédelmi Minisztérium bízta meg országos 

hadtörténelmi vetélkedők szervezésével. 

Az egyetemen, a kutatási témájában kiemelkedő eredményeket ért el, több mint egy évtizedes 

munkával feltárva a két világháború között és a második világháború alatt a Keleti-

Kárpátokban kiépített magyar erődrendszer történetét. Könyveinek, tanulmányainak 

köszönhetően az Árpád-vonal története ma már a történelem oktatás része, bekerült a 

tankönyvekbe is, árnyaltabbá téve a magyar királyi honvédség honvédő harcainak történetét. 

Kutatóútjai során lehetőségeihez mérten segítette a határainkon túli magyarság történelem 

ismereteinek gyarapítását. Így Bánffyhunyadon a református lelkész kérésére a gyülekezet 

gyermekeit tanította éveken át havi egy hétvégén a magyar történelemre, mert ezek a 

gyerekek csak román történelmet tanultak. Eredményes munkája elismeréseként a gyülekezet 

tiszteletbeli presbiterévé választotta. Számára ez jelentette eddig a legnagyobb elismerést. 

A NATO-ba való felvételünket követően fokozatosan zsugorodó honvédségnek is egyre 

kevesebb hadtörténelem tanárra volt szüksége, így a nyugállományt választotta, ami 

pályafutásának nem a végét, hanem valami újnak a kezdetét jelentette. 

Dabasra költöztek, ahol több helyi általános iskolában kezdett tanítani óraadó történelem 

tanárként.  

A hadtörténeti kutatómunkát sem hagyta félbe. Majd minden évben jelenik meg új könyve, 

amelyek igen népszerűek a hadtörténelem iránt érdeklődők körében. Több 

dokumentumfilmnek a szakértője, gyakran szereplője is. A dokumentumfilmesek szívesen 
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foglakoztatják ízes beszédéért és világos, érthető magyarázataiért. Több alkalommal szerepelt 

a Magyar Rádió Hely című műsorában is, bemutatva azokat az érdekes helyeket, amelyeket 

kutatóútjai során keresett fel. 

Kiváló kapcsolatot épített ki az első világháború történetét kutató olasz történészekkel és 

hagyományőrzőkkel, közös konferenciákat, megemlékezéseket szervez. 

Gyermekkora óta énekel énekkarban, Dabasra kerülése után megtanult citerázni és 

bekapcsolódott „Bazsalicska” citerazenekarba amely azóta „Aranypáva” díjat és Vass Lajos 

nagydíjat is nyert. A sári szlovák néphagyományok és a magyarországi szlovák népdalkincs 

feltárása mellett azon munkálkodik, hogy ezeket a dalokat a fiatalok is megtanulják, így a 

felnőtt zenekarnak már van ifjúsági és gyermek csoportja is. Az Interneten több honlapot is 

szerkeszt, amelyek az igényes tudományos ismeretterjesztést szolgálják. (bunker.gportal.hu; 

geschichte.gportal.hu; bazsalicska.gportal.hu ) 

Díjak, kitüntetések, eredmények: 

1997 Fáy András díj (OTP)– a hallgatói tudományos diákköri tevékenység szervezéséért. 

1997 Iskolateremtő Mestertanár cím (ZMNE) a hallgatói tudományos diákköri tevékenység 

szervezéséért. 

2004 Szemere Bertalan díj (Szemere Bertalan Rendvédelem Történeti Társaság) – a 

rendvédelem történet népszerűsítése a hallgatók körében. 

2005 Katonák Példaképe díj (BEOSZ) a hadtörténelem kutatásáért és a tudományos 

ismeretterjesztésért. 

2014 Pro Urbe díj (Dabas város Önkormányzata) Dabas város kulturális és oktatási életében 

való aktív részvételért. 

2018 Dabas Kultúrájáért (Dabas város Önkormányzata) Díj 

2015 A Magyar Kultúra Lovagja (Falvak Kultúrájáért Alapítvány) 

2017. Vámosatya Jószolgálati Küldötte (Vámosatya község Önkormányzata). 

2021. Vámosatya díszpolgára (Vámosatya község Önkormányzata). 

Könyvek: 

Magyar tisztek a Monarchiában a századforduló idején. MH. Oktatási és Kulturális 

Anyagellátó Központ, Budapest, 1994. 

Szarajevótól Trianonig. Honvéd Kiadó, Budapest, 1999.  

A századparancsnok. Futó István hadnagy hadinaplója 1944-ből. Zrínyi Bajtársi Egyesület 

kiadása, Budapest, 2001.  

Az Árpád-vonal. A magyar királyi honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban 1940-

44. Timp Kiadó, Budapest, 2002.  

Erődépítészet a XX. században. Geoinformatikai esettanulmányok. Tinta Kiadó, Budapest, 

2004.  

Keresztes Enikő – Szabó József János: Székely határőrballada. Timp Kiadó, 2005. The 

Árpád-Line (Az Árpád-vonal angol nyelvű kiadása). Timp Kiadó, 2006.  

Oláh Lajos – Szabó József János: „Fényes szurony, rózsafa a nyele…” Nagykunsági katonák 

a Monarchia haderejében. Timp Kiadó, 2006.  
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Felirat egy tömegsírra. Székesfehérvári katonák tömegsírja Gyergyószentmiklóson. HTBK, 

Székesfehérvár, 2008.  

Az Árpád-vonal útikönyve – Történetek a Füsti Fecskéből. Timp Kiadó, 2010.  

Székelyföld körkörös erődítése 1940-44. Tortoma Kiadó Barót, 2014.  

Kárpáterődítés 1940-44. Pillangó Kiadó 2015.  

Fekete Gyula- Szabó József János: Mozaikok Örkénytábor történetéből 1875-2015. Fekete Bt. 

Dabas, 2015.  

Vámosatya Monográfiája I-II. kötet. Fekete Bt. Dabas, 2015. 

A Galambos-kút szobrásza. Magánkiadás, 2022. 

Üzenet a múltból (gyermekeinknek, unokainknak). 2022. 

 

Szász József polgármester visszaemlékezése a közös munkára 

 

„A kezdet 25 évvel ezelőttre tevődik, 

amikor megismertük személyesen egymást 

az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Tudományos Testület 9. közgyűlésén. 

Megyei Tudományos Testület azért hívott 

meg polgármestereket, hogy a maga 

lehetőségével kezdeményezze a megye és a 

szülőföld fejlődését, ehhez szellemi 

segítséget tudnak nyújtani. Akkor nem 

értettem, hogy Vámosatya hogyan tud ezzel 

a felkínált lehetőséggel élni. 

Végül is egy beszélgetés, találkozás 

megoldotta az aggályaimat és kételyeimet. 

Nem tudtunk semmit egymásról, én nem tudtam azt, hogy Dr. Szabó József János 

hadtörténész, alezredes, tanár Vámosatyának miben tud segíteni, hogyan tudja tudását, 

személyiségét hasznosítani. 

Találtam egy témát, amelyet a te tudományos munkádhoz közel éreztem, hogy mit tudsz vagy 

hallottál e a középkori Büdy- várromról , amely Vámosatyában található van e valamilyen 

fellelhető dokumentum a birokodba, vagy ha nincs, akkor a minimális leíráson kívül hol lehet 

olyan anyagot, forrást fellelni, találni, hogy minél nagyobb információval rendelkezzünk. 

Ez a találkozás volt az alapja annak, és a kezdete, hogy eljussunk a mai napig, mert későbbiek 

során tevékenyen részt vettél az információk összegyűjtésében továbbadásában, sőt mint a 

település jószolgálati követe figyelemmel kísérted és segítetted a kulturális tevékenységünket. 

Hamar felismertem, hogy tudásod, műveltséged, és ehhez párosuló szerény emberséged az 

együttműködésünkben szerepet fog játszani. Felismertem, hogy segítségedre szükség van, mert 

már nincs iskolája településnek és hiányzik az értelmiség. 

Egy hosszú 20 éves munka volt ez, amelyre nagyon büszke vagyok, hisz nem nekem, hanem a 

településnek szólt. Mindig azt mondtad, adjál feladatot, bízzál meg munkával és én 

rendelkezésedre fogok állni. 
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Mondhatnám most azt is őszintén, hogy én nem csak éltem, hanem ki is használtam ezt az 

önzetlen felajánlást, mert számíthattam Rád. 

Jó alkalom volt az is, amikor profi módon meg tudtunk jelenni a Vámos Települések 

Nemzetközi Találkozóján, hisz láthattuk, hogy a nyilvánosság előtt senki nem tudott olyan 

előadásokat olyan prezentációs bemutatkozó témákban tartani, mint, ahogyan azt Vámosatyát 

képviselve Dr. Szabó József János tanár úr, a település jószolgálati követe megoldotta. 

Szóval számos alkalom volt arra, hogy nemcsak bemutassa Vámosatyát, hanem történelmi 

múltját és hagyományait népszerűsítse. 

Ebből a célból készült el Vámosatya monográfiájának első és második kötete, amely attól is 

külön érték, hogy a település 700 éves évfordulójára a születésnapra lett kész, amely 

személyesen a polgármestert érinti, amit nagyon köszönök. 

A mostanra elkészült két könyv, nemcsak itthon hanem hazánkon kívül is megállja tudományos 

alapossága miatt a helyét.  

A település 700 éves történelme, egy-egy társadalmi rendszerbe szedve nagy érték. A 

történelmi és társadalmi folyamatok bemutatása mellett a település helyi szokásának, 

hagyományának, gasztronómiájának összegyűjtése, rendszerbe szedése is nagyon fontos érték 

Vámosatyának pedig felbecsülhetetlen kincs, hisz évtizedek múlva vagy 50 év múlva 

lehetséges, hogy a település fennmaradásának egyik záloga. 

Könyv formájában pedig egy olyan publikáció, amely az érdeklődőknek nemcsak érdekes 

olvasmány, hanem tanulmány és információ, Bereg számára pedig egy lehetőség annak 

bemutatására, hogy milyen társadalmi környezetben milyen életformában élték az itt élő 

emberek mindennapjaikat. 

Ma környezetünkben sokan szeretnének foglalkozni a településük múltjának kutatásával, 

bemutatásával, amihez nem tudnak megfelelő hiteles forrásanyagot összegyűjteni és nem 

rendelkeznek olyan hihetetlen tudással, ismerettel, mint Dr. Szabó József János hadtörténész, 

akinek a munkáját most ezen a kis ünnepségen a díszpolgári cím átadásával ismerjük el.” 

 

Dr. Szabó József János és Szász József polgármester a Büdy-házban. Az asztalon a 

monográfia kinyomtatott példánya. 
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Dr. Szabó József János Vámosatya történetét feldolgozó munkái 

Az írások Vámosatya hivatalos honlapján (vamosatya.hu) olvashatók. 
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