
1 

 

2005-2022 

 

A Vámosatyai Büdy-vár 

feltárásának 

17 éves története 

 

 

 

 

 

Vámosatya, 2022. december 

 

Szász József         Dr. Szabó József János 

polgármester       hadtörténész 

 



2 

 

Bevezető 

1996-ban az MTA friss kandidátusa voltam, mint hadtörténész. A nyíregyházi megyeházán a 

Szabolcs Szatmár Bereg megyéből elszármazott tudósokat egybegyűjtő MTA Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület 9. közgyűlésén vettem részt.  

A Testület elnöke Kecskés Mihály (1931-2013) professzor javaslatára felajánlottuk, hogy, bár 

a szülőföld fejlesztésére pénzt nem tudunk adni de tudásunkat ingyen adjuk. A Közgyűlésen 

jelen voltak a megye községeinek érdeklődő polgármesterei, közöttük Szász József, 

Vámosatya polgármestere.  

Beszédbe elegyedtünk és a végén névjegykártyát cseréltünk, szokványos dolog volt, 

különösebb jelentőséget nem tulajdonítottam neki. Lassan a feledés homályába merültek ezen 

emlékeim, amikor 2006 januárjában csörgött a telefon, Szász József keresett. Kérdezte, hogy 

mint hadtörténész mit tudok a Büdy várról? Bevallottam, hogy semmit, de megegyeztünk, 

hogy a következő hétvégén vonattal odautazok.  

A hó borította várromot körbejártuk, de olyan alacsonyak voltak a romok és oly sok a 

törmelék, hogy nem jutottam sokra, mindössze fotókat és vázlatokat készítettem. Tavasszal 

térinformatikai felmérést készítettünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem 

térinformatikus hallgatóival, ugyanis terepgyakorlatukat Vámosatyára terveztem. Ettől kezdve 

egyre gyakrabban jártam Vámosatyán, vagy Vámosatya képviseletében valamelyik Vámos 

Települések Szövetségének találkozóján.  

Egy alkalommal a polgármester úr azzal lepett meg, hogy megvásároltak és felújítottak egy 

régi házat, helytörténeti gyűjtemény számára. Én néhány héttel korábban találkoztam Dr. 

Gulyás István gyűjtővel, aki arról panaszkodott, hogy a Bólyai János Katonai Főiskolán lévő 

gyűjteményét el kell távolítania. Még aznap este felhívtam Szász József polgármestert, hogy 

mit szólna, ha egy komplett múzeumot vinnénk a községbe. Beleegyezett, én pedig 

tájékoztattam Gulyás doktort, akivel hamarosan leutaztunk Vámosatyára. Gulyás doktor és 

Szász József kapcsolata ettől kezdve önálló életre kelt. Elkészült az első és második 

látványtár, mindkettőt Gulyás doktor relikviáival töltötték fel. Ezután Dr. Gulyás Istvánnak 

Vámosatya 2. díszpolgára címet adományozta az önkormányzat. Azóta már négy látványtár és 

két különleges emlékpark gazdagítja Vámosatya turista látványosságait. Ebben a rendkívüli, 

energiát és időt igénylő szervező munkában Szász József Vámosatya község polgármestere 

nincs és sohasem volt egyedül. A külsős önkéntes segítőkön kívül a község képviselőtestülete 

mindig mellette állt, no meg mindig számíthatott családjára, akikre nagyon büszke, és ők is 

büszkék rá. 

Szász József polgármester és a falu lakossága igyekezetének köszönhetően fejlődik a 

település, képviselő társaival együttműködve azon tevékenykedik, hogy megőrizze azokat az 

emlékeket, amelyek Vámosatya 700 éves múltjának bemutatásával ide csalogatja a turistákat. 

Polgármesteri tisztsége alatt 2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napján a Falvak 

Kultúrájáért alapítványtól a „Bereg Mintafaluja” címet vehette át. Legjobban ennek az 

elismerésnek örült, mert úgy érezi, hogy nemcsak az ő és a képviselő testület munkáját 

ismerték el ezzel, hanem az egész települést. Ez jelentett számára igazi beteljesülést, ez a 

bizonyítéka annak, hogy az értékteremtő és alkotó munkát érdemes volt teljes odaadással 

végezni a mai napig. 2022-re, 17 év után eljutottak oda, hogy a vámosatyai Büdy-vár 

bemutatható lesz a nagyközönség számára is. Erről a 17 évről (2005-2022) szól az alábbi írás. 
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2005 

A terület kitakarítása előtt 2005 október végén (http://budyvar.uw.hu/) 
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A terület kitakarítása után 2005 november (http://budyvar.uw.hu/) 
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2006 

A terület kitakarítása után az első szemle 

Szemlejelentés 

A vámosatyai Büdy vár szemléjéről 2006. február 01-én 

 

Jelen vannak: 

Szász József Vámosatya polgármestere 

Dr. Berényi László bíró, Szabolcs Szatmár-Bereg megyei Bíróság elnök-helyettese  

Csernyi Sándor határőr alezredes, Kirendeltség-vezető, Barabás 

Dr. Szabó József János alezredes, hadtörténész, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Hadtörténelem tanszékének docense 

A Szemle célja: 

A várrom még megmaradt falainak megóvása érdekében elvégzendő feladatok felmérése. A 

szemle előtt telefonon konzultáltunk Bálint Annamáriával, a Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal Debreceni Regionális Iroda irodavezető-helyettesével. Pontosítottuk a szemle célját, 

ami kizárólag a falak állagának megóvására koncentrál, hogy a várrom a nagyközönség 

számára is látogatható legyen. Bálint Annamáriától ígéretet kaptunk, hogy a már elvégzett 

régészeti feltárás dokumentációját tanulmányozásra megkapjuk ami egy térinformatikai 

rekonstrukcióhoz nélkülözhetetlen dokumentum. 

Elvégzendő feladatok: 

A szemléről Dr. Szabó József János jelentést készít, ami alapját képezi az állagmegóvással 

kapcsolatos további munkálatoknak. A szemlejelentést és az abban megfogalmazott 

feladatokat egy héten belül további eljárásra átadja Szász József polgármesternek. 
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I. A környezet 

   

 

   

A várat a 16. század elején építtette a Büdy család. A négy saroktornyos, négyzetes alaprajzú 

kőből épült erősség 1660-ban már romos volt. Az évszázadok alatt a falu lakossága a vár 

építőanyagául szolgáló követ elhordta, így a saroktornyok mára már nem látszanak, a várat a 

gaz, lom belepte. A belső vár a talajszinttel vált egyenlővé, azonban még pontosan 

megállapíthatók a falak vonalvezetése, a falak magassága a törmeléket leszámítva átlagban 1-

1,5 méter. A várat körülvevő 3-5 méter széles sánc és kb 3-5 méter mély szárazárok szinte 

érintetlenül megmaradt. A sánc és a várat körül vevő mocsaras terület óvták meg a 

mezőgazdasági műveléstől e fontos műemléket. A trianoni határon belüli beregi síkságon 

más, hasonló kővárról nem tudunk. 

A vár írásos emlékeinkben először 1524-ben tűnt fel. Majd arról is tudunk, hogy 1563-ban 

megerősített, vizesárokkal körülvett erődítményt 1564-ben Báthori István vette ostrom alá - 

sikerrel. A 17. század elején kihaltak a Büdyek, majd több kis birtokos kezén ment keresztül a 

vár, míg elhagyatva pusztulásnak indult. Gelénes felől közeledve Vámosatyához, a községhez 

közel, az úttól balra találjuk a vár maradványait. A közúttól kb 30 perc alatt juthatunk gyalog 

a várhoz részben szántón, részben bozótoson keresztül. Jól kivehető a vizesárok, közelebb 

érve az érintetlen sánc és szárazárok, majd az alacsony falmaradványok. 

A közút felőli oldalról és az egykori bejárat felől a bozótot kiirtották, közmunkások jelenleg is 

dolgoznak rajta. A bozót eltűnte és a teljesen elvadult akácos ritkítása lehetővé tette, hogy a 

vár közvetlen környezete áttekinthető legyen. A kitermelt fából esőbeállókat pihenő padokat, 



7 

 

asztalokat és WC-t készítettek a kirándulók számára. A turisták érdeklődése megnőtt a várrom 

iránt, miután Vámosatya község Internetes honlapja tudósít róla. 

 

II. A vár állapota, a bejárat 

 

   

A vár egykori bejárata   A szárazárok a hevenyészett hidacskával 

A romokat a teljesen épségben maradt szárazárkon át lehet megközelíteni. A jelenleg inkább 

csak jelképes hidacska nem tartós építmény.  

 

Saroktornyok 

 

   

A délnyugati torony helye kívülről   Ugyanaz a romokon belülről 

A henger alakú saroktornyok építőanyagát a lakosság az évszázadok során elhordta. 

Valószínűleg a súlyuk miatt ezek maguktól a szárazárokba omlottak, így ezek anyagához 

könnyebb volt hozzájutni. A saroktornyok alapja pontosan kivehető, azok szervesen 

csatlakoznak a hozzájuk futó falmaradványokhoz. A képen pirossal jelöltem a tornyok helyeit, 

ahonnan a ma megmaradt falak szintjéig a meglevő alapokon visszaépíthetők. A szárazárok és 

annak töltése a tornyok vonalát követve félkörívben húzódik és nem derékszögben, mint az, 

az alaprajzokon látható. 
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A falak 

 

   

Az északi falszakasz      A délnyugati falszakasz  

 

A vár falai átlagosan 0,5-1,5 méter magasságban maradtak meg, a vonalvezetés a törmelék 

ellenére jól kivehető. A pontos felmérést a téli időjárás is nehezítette, mert a hó sok helyen 

eltakarta a valós állapotot. A vár belső udvarán és a falakon kinőtt akácfák gyökerei az 

időjárás mellett tovább feszegetik a még megmaradt falakat, ezért elsőként az akácfákat kell 

eltávolítani. 

 

Közfalak 

   

A közfalak vonalvezetése jól követhető  A törmeléket eltávolítva a falak ilyen 

magasságban láthatók majd. 

 

A közfalak a várrom belső terét három (esetleg négy) kisebb és két (esetleg három) nagyobb 

helyiségre tagolják. A terepen ez nem látható pontosan, a térinformatikai rekonstrukció 

tavasszal pontosabb adatokkal szolgál majd. A néhány éve elvégzett régészeti feltárás 

dokumentációja is alapvető kérdéseket tisztáz, majd. 
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A falak állapota 

   

A helyén maradt legmagasabb falrész  A falból leszakadt tömbök 

   

A fal hiányzó részeit pótolni lehet. A korabeli kötőanyag még ma is erősen 

tart. 

   

A korábbi években történt feltárások nyomai pontos adatokkal szolgálnak a megóvandó fal 

magasságáról (Pl.: Csiszár Árpád 1965). 

A falak vonalvezetésének megállapítása viszonylag egyszerű, azonban ma még 

áttekinthetetlen, mert az évszázadok folyamán nagyobb faldarabok dőltek le a falon belülre és 

kívülre is. Ezek a nagy tömbök ma úgy tűnnek, mintha ezek is falak lennének. A korabeli 

habarcs nagyon jó kötőanyagnak bizonyult, mert ennyi idő után is egybe tudott tartani ekkora 

tömböket. Ezek elbontása mind a balesetveszély, mind a meglévő falak állagmegóvása 

szempontjából szükségesek.  
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III. Javaslat várfalak állagmegóvására 

A szemle során tett megállapítások alapján a falak állagmegóvására vonatkozóan az alábbi 

feladatok elvégzését tartom feltétlenül szükségesnek: 

1./ 2006. május végén, június elején a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Fotogrammetria és Térinformatika tanszékének térinformatikus szakmérnök hallgatóival 

elvégezzük a vár állagmegóvásához szükséges térinformatikai rekonstrukciót. Ennek 

eredményeként rendelkezni fogunk egy olyan dokumentációval, ami alapján a falak 

állagmegóvásának munkálatai elkezdhetők. 

2./ A térinformatikai rekonstrukcióhoz, valamint a falak állagmegóvási munkálatainak 

megkezdéséhez 2006 tavaszán az alábbi munkálatokat szükséges elvégezni: 

a./ A várrom belső udvarát, valamint a falakat meg kell tisztítani az ott vadon nőtt akácfáktól.  

b./ A várrom belső udvarát a falak mentén ( a közfalak is beleértendők) meg kell tisztítani az 

ott felhalmozódott törmeléktől. Ez 0,6 – 1,5 m törmelék eltávolítását jelenti. Ez a munka nem 

érinti a régészeti értékeket tartalmazható rétegeket. 

c./ A falak mentén, – a külső oldalon – a törmeléket olyan mértékben kell eltávolítani, hogy a 

fal láthatóvá váljon. 

3./ A falak belső illetve külső oldalára zuhant nagyobb falmaradványok szétbontása. 

4./ Ezen falmaradványokból nyert kő segítségével a hiányzó falszakaszok pótlása, a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal által meghatározandó technológiával. 

5./ A négy saroktorony pótlása az előbbiekhez hasonló módon. Mivel a lakosság korábban a 

tornyok köveinek nagy részét elhordta, így a szükséges építőanyagot a barabási kőbányából 

lehet pótolni. 

6./ Az így kiegészített falakat az időjárástól megóvó 15-20 cm-es betonnal rögzített kőréteggel 

stabilizálni. 

7./ Az egykori bejárattal szemben, a szárazárkon át stabil fahíd építése. Célszerű a várrom 

belsejéből kitermelt törmeléket a híd pilléreinek megerősítésére használni. 

8./ A szárazárok megtisztítása a törmeléktől, az altalaj elegyengetése. 

9./ A várrom belsejében a járófelület 5 cm vastag murvával való burkolása. 

10./ Tájékoztató táblák elhelyezése a turisták számára magyar, angol, német és ukrán nyelven, 

amelyek tájékoztatnak a vár történetéről. 

11./ A várrom belsejéből és a falakról eltávolított akácfa felhasználásával esőbeállók és 

pihenőpadok készítése, ami részben már megtörtént. 

12./ A várromot jelenleg nagyon nehéz megközelíteni, mert csak egy talajút vezet a 

romokhoz, ami esős időben szinte járhatatlan. Az állagmegóváshoz szükséges munkálatok, 

majd a turistaforgalom számára megfontolandó, minimálisan egy javított talajút és egy 

parkoló építése. 

Vámosatya, 2006. február 01. 

Dr. Szabó József János  

1188. Budapest, Nemes út. 109 
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Akkor eszembe sem jutott, hogy hosszú idő fog eltelni addig, amíg ezekből a javaslatokból 

valami megvalósul. A falmaradványok értelmezését akkor akadályozta a hó. Ráadásul nem 

vagyok sem régész, sem a régi várak szakértője, a szakterületem a 19-20. századi erődítések 

története. Mindössze a hadtörténelemből tanultakat igyekeztem felidézni, hogy hasznára 

legyek a községnek.  

Akkor még tanítottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammertia 

és Térinformatika Tanszékén. A tantárgyam címe: „Geoinformatikai esettanulmányok”, ami 

20. századi erődítések rekonstrukcióját jelentette. Az éppen soron lévő szemeszter 

térinformatika óráit a szakmérnök hallgatók számára Vámosatyára a Büdy-várhoz terveztem, 

amit a tanszékvezető jóváhagyott. A hallgatók zöme földmérő mérnök volt, értettek a terep 

adatok felvételéhez, így nem volt szükség, hogy értsek is hozzá. Az felmérésről készült 

„Összegzést” elküldtem a Műemlék Helyreállítási és Restaurálási Központnak (ÁMRK). Ez a 

szervezet foglakozott a műemléki falkutatásokal és az akkor műemléki védettségű 

ingatlanokon régészeti feltárásaival.  

Sajnos ezekben az években a műemlékvédelem területén megindult a források kivonása. Az 

ÁMRK már csak önköltséges áron volt képes feladatokat vállalni külső partnerek számára. 

Hamar kiderült, hogy a rendelkezésére álló forrásokkal a község nem tudja elvégezni a vár 

részleges feltárását sem, a feltárt falak állagmegóvásáról pedig szó sem lehetett. 

Azért a térinformatikai felmérésről készült jelentést, mint helytörténeti forrást érdemes volt 

megtartani, mert a régészeti feltáráshoz a régészek esetleg igénybe vehették. 

 

Összegzés 

a vámosatyai Büdy vár térinformatikai felméréséről 

2006-05-07 
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A felmérés célja: 

A várrom még megmaradt falainak megóvása érdekében elvégzendő feladatok felmérése. A 

felmérés előtt telefonon konzultáltunk Bálint Annamáriával, 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 várról eddig ismert adatok: 

Guthi Illésné 1499-ben, majd 1507-ben Batthyány Benedek és Tarczay János foglalták el a 

Kerecsen családtól. Bélteki D. temesi gróf 1524-ben kapta a királytól a hűtlenségbe esett Kun 

Lukácstól és Imrétől elvett birtokot, míg Kun Miklós saját forintért Guthi Lászlónak adta el, 

kitől pedig 700 forintért Büdy Mihály beregi főispán vette meg. Ekkor említik első ízben az 

itteni várat. Magát a mai kővárat vélhetően az idősebb Büdy Mihály építtette 1539-48 közötti 

időben, előtte föld, vagy palánkvár állhatott a helyén, ha volt egyáltalán ilyen. Munkács 

várának 1557. évi ostroma idején az ifjabb Büdy Mihály az atyai várat elhagyta, Menyhért és 

Hagymási Kristóf azonnal elfoglalták Izabella királyné számára.  

Az 1563-ban megerősített és vizesárokkal körülvett várat 1564-ben Báthory István vette 

ostrom alá. A gyenge várat Báthori vélhetően ágyúval szétlövette, amit az 1965-ös ásatás 

idején előkerült nagyszámú ágyúgolyó töredék is bizonyít. A várat védő Szalay, aki előbb a 

kisvárdai vár kapitánya volt szabad elvonulás feltétele mellett feladta a várat. A források 

1660-ban már mint elhagyott „puszta vár”-at említik. Soós Elemér 1909-ben mérte fel a várat. 

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 gaz, lom 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. 

Gelénes felől közeledve Vámosatyához, a községhez közel, az úttól balra találjuk a vár 

maradványait. A közúttól kb. 30 perc alatt juthatunk gyalog a várhoz részben szántón, részben 

bozótoson keresztül. Jól kivehető a vizesárok, közelebb érve az érintetlen sánc és szárazárok, 

majd az alacsony falmaradványok. 

A közút felőli oldalról és az egykori bejárat felől a bozótot kiirtották, közmunkások jelenleg is 

dolgoznak rajta. A bozót eltűnte és a teljesen elvadult akácos ritkítása lehetővé tette, hogy a 

vár közvetlen környezete áttekinthető legyen. A kitermelt fából esőbeállókat pihenő padokat, 

asztalokat és WC-t készítettek a kirándulók számára. A turisták érdeklődése megnőtt a várrom 

iránt, miután Vámosatya község Internetes honlapja tudósít róla. 

A vár állapota 

A romokat a teljesen épségben maradt szárazárkon át lehet megközelíteni. A jelenleg inkább 

csak jelképes hidacska nem tartós építmény.  

A korábbi ábrázolásokon látható henger alakú saroktornyoknak nyoma sincs. Elképzelhető, 

hogy egyáltalán nem voltak tornyok, vagy azok fából készültek. Ezt csak régészeti feltárással 

lehet megállapítani. 
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A vár falai átlagosan 0,5-1,5 méter magasságban maradtak meg, a vonalvezetés a törmelék 

ellenére jól kivehető. A vár belső udvarán és a falakon kinőtt akácfák gyökerei az időjárás 

mellett tovább feszegetik a még megmaradt falakat, ezért elsőként az akácfákat kell 

eltávolítani. 

A közfalak a várrom belső terét három (esetleg négy) kisebb és két (esetleg három) nagyobb 

helyiségre tagolja. A terepen ez nem látható pontosan. A falak vonalvezetésének 

megállapítása viszonylag egyszerű, azonban első ránézésre áttekinthetetlen, mert az 

évszázadok folyamán nagyobb faldarabok dőltek le belülre és a falon kívülre is. Ezek a nagy 

tömbök ma úgy tűnnek, mintha falak lennének. A korabeli habarcs nagyon jó kötőanyagnak 

bizonyult, mert ennyi idő után is egybe tudott tartani ekkora tömböket.  

A feltárás után felszínre kerülő falak konszolidálásához, további romlásának megállításához 

csak teljes körű állagmegóvást szabad végezni, mert csak a törmelék eltávolítása a falak 

további romlásához vezet, mint azt az 1965-ben elvégzett részleges feltárás nyomai is 

mutatnak. Ahol a falak a felszínre kerültek ott állaguk rohamos romlásnak indult. A részleges 

feltárás dokumentációja és az állagmegóvásra vonatkozó tervek ez év augusztusára készülnek 

el, a további feladatokat annak ismeretében lehet meghatározni. 

Térkép mellékletek 

 

Űrfelvétel a vár közvetlen környezetéről 

 

Az első ábrázolás a II. katonai felmérésen (1819–1869) 
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Nováki Gyula által szerkesztett, az eddig készített legpontosabb alaprajz 

 

Soós Elemér által készített alaprajz inkább a várárokra koncentrált. 
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A 2006. 05. 07-én végzett felmérés eredménye 

A felmérés eredménye (I.) 

 



16 

 

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 

 

  

9. mérési pont: héttörzsű fűz      A vár kútja 
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11. mérési pont: romok D-ről, az 1965-ös kutatóárok helye 

 

Sajnos a műemlékhelyreállításból kivont források miatt 

a régészeti feltárás hosszú időre lehetetlenné vált volna, 

ha nincs egy újabb segítője a falunak, a református 

templom feltárását 1978-ban végző egyik régész, aki 

már nyugdíjasként vállalta a vár részleges feltárását, 

amit egy nyáron 2006 júniusában közmunkások 

segítségével el is végzett. Kedves felesége pedig ez idő 

alatt elkészítette a két Büdy Mihály portréját az első 

látványtár nyárikonyhájának bejárata két oldalán. 

Szépen dekorálta a másik látványtár falát és az óvoda 

csoportszobáját is.  

Cabello részleges feltárása megállapította, hogy a 

falakat mintegy 3000 köbméter törmelék borítja. Ez a 

falak belső oldalánál mintegy 4–4,1 méter omladékot 

jelent. Ez azonban azt is jelenti, hogy amennyiben 

sikerül forrást találni, és a törmeléket eltakarítani, úgy 

várhatóan a 2–4 méter körüli falakkal a vár maradványa 

rendkívül impozáns képet mutatna, ami vonzaná a turistákat.  

Juan Alberto Cabello 
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Fotók a térinformatikai felmérésről 2006 május 07. 
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Részleges régészeti feltárás után 2006 június 
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2013 

„Középkori Vigasságok” falunapi rendezvény 

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Vendégeink! 

A falusi ember életének mindig is része volt a tűz. Tűz nélkül nem sült ki a kenyér, nem főtt 

meg a lekvár, nem főtt ki a jófajta szilvapálinka, de nem főtt meg a mindennapi étel sem. 

Ezért a tűzre mindig különös gonddal vigyáztak. De a léleknek is kell a tűz, és a lélek tüze a 

múltból táplálkozik. Ha ez a tűz kialszik, lehet ugyan újra rakni, de sohasem lesz már 

ugyanaz. Ezért nekünk szükségünk van a parázsra, azaz múltunk emlékeire, hogy 

újralobbantsuk lelkünk tüzét.  

Ilyen nap ez a mai is. Összegyűltünk lelkünk tűzének újbóli fellobbantásához, mert a parazsat, 

őseink hagyatékát féltve őriztük és őrizzük. Önök is láthatják, tapasztalhatják, itt vannak 

körülöttünk. 

A Bockereki erdőt – a Bereg tüdejét – szépsége miatt csodáljuk. A Büdy várhoz több legenda 

kötődik, amelyek Büdy Mihály beregi főispán, valamint a török hódoltság korát idézik. A 

tájház és a látványtár több évszázad üzenetét hordozzák. A történelmi emlékpark pedig arról 

gondoskodik, hogy a múlt egyre halványuló parazsa mindig lángra lobbanjon, valahányszor 

elmegyünk mellette. 

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Vendégeink! 

Vámosatya Község Önkormányzata és lakói nevében tisztelettel köszöntöm önöket a 

„Középkori Vigasságok” falunapi rendezvényünkön. 

 

Tisztelt Beregszászi Nagy Edit! 

Tisztelt Beregszászi Család! 

Örömmel és megilletődve veszem 

át az önök által felajánlott 

dokumentumokat, amelyek a Büdy 

vár utolsó tulajdonjogát 

bizonyítják. A község idősebb 

lakói még emlékeznek azokra az 

időkre, amikor az ön nagyszülei 

birtokában volt az a Vámosatya és 

Gelénes közötti földterület, 

amelyen a várrom is található. A 

határ ezen részét ma is a 

Beregszászi-tag névvel azonosítják. 

Valaha a régmúltban a család 

megélhetését biztosította egy ilyen 

irat, hiszen ez tette törvényessé a 

föld birtoklását, ami nemzedékekre határozta meg egy család életminőségét. 

Becses számunkra ez az okmány, ehhez a kis földdarabhoz, mi itt a faluban ma nagy 

reményeket fűzünk, és a jelképesen is, de most a falué lett. 
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Múltunk feltárása, megismerése, hagyományaink ápolása magában rejti az idegenforgalom 

fellendülésének lehetőségét, ami megélhetést biztosíthat számunkra ezekben az ínséges 

időkben. 

Köszönjük a Beregszászi családnak ezt a dokumentumot. Úgy tekintünk rá, kedves Edit, mint 

az idők végetlenjén átnyúló ölelésére, mellyel szülei, nagyszülei és önök ölelik át kicsi 

falunkat. Fontos kincseink között őrizzük majd, hogy ha valaki közülünk és utódaink közül 

rátekint, áradjon szét lelkében az összetartozás érzése. 

A dokumentumok 

 
[Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye 1924. január 1.-

1938. december 22. között fennálló közigazgatási terület volt. A trianoni békediktátum 

Szatmár vármegye 307 községéből 94-et (a nagykárolyi járásból Penészlek községet), hagyott 

meg Magyarországnak. Az ország közigazgatásának rendezéskor Bereg és Ugocsa vármegyék 

Magyarországnak maradt töredékeit a megmaradt szatmári részekkel az1923. évi 35. tc. 

Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye néven egyesítette és 

székhelyéül Mátészalkát jelölte ki. - SzJJ] 

A szöveg: „Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye 

alispánja (bélyegző) 

Másolat. M.kir. Vallás és Közoktatásügyi Ministerium 83.162/1927. III.ü.e.sz. 

Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye alispáni 

hivatalának Mátészalka. 

http://lexikon.katolikus.hu/T/trianoni%20b%C3%A9ke.html
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Folyó évi július hó 15-én 930. szám alatti felterjesztésére értesítem Alispán Urat, hogy a 

Műemlékek Orsz. Bizottsága jelentése szerint a vámosatyai Büyvár nem földvár, hanem kővár 

volt, melynek várkastélya már legalább is a XVI. ( tintával áthúzva és XIV. –re javítva) 

században állt, többi védőművei 1560 körül épültek; 1564-ben ostromot is állt ki, 1660-ban 

pusztán állt és nem épült fel többé. Falaiból még 1665-ben 4 méter részletek láthatók voltak, 

melyek azt mutatják, hogy a vár jól és szépen volt megépítve. Régebbi feljegyzések szerint, a 

várkastély beboltozott földalatti helyiségekkel rendelkezett, melyeknek tetejében épült fel a 

négyszögű, négy sarkán bástyatornyokkal ellátott várkastély. A vár udvarán egy kút is volt, 

kőkockákkal kifalazva. Ennek romjait Soós Elemér ezredes, a magyarországi várak kutatója 

rajzban megörökítette. A várat két árok övezte. A külső árokban még 1856-ban víz volt. 

Az ezekben vázolt tényállás alapján a Műemlékek Országos Bizottsága …olvashatatlan… és 

esetleg kincsek után való ásatásokat is. Szükséges azonban, hogy a vár maradványai, bármily 

csekélyek legyenek is, mint a hazai történelemnek emlékei fenntartassanak. 

Budapest, 1927 évi december hó 14-én. A miniszter rendeletéből: Aláírás, Ministeri 

osztálytanácsos.” 
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A dokumentum szövege: 

Ezer 927   Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített 

vármegyék Alispánja.  IV.27-én kincstári iktató száma: olvashatatlan 

 

ad. 655/1927. alisp. szám. 

 

Tárgy: A vámosatyai Büdy várrom megőrzése. 

 

Tekintetes idős Beregszászi Pál Urnak Vámosatya. 

 

A nagyméltóságú m.kir. Vallás és közoktatásügyi Minister Úr az 1925. évi december hó 30-án 

kelt 85.662/1926. III. számú rendeletével utasított, hogy a Vámosatya község határában fekvő 

s a Müemlékek Országos Bizottságának műemléklajstromába felvett történelmi értékkel(?) 

bíró Büdy várrom tulajdonát az 1881. évi XXXIX. tc alapján a várrom sértetlen fenntartására 

felkérjem. 

A vásárosnaményi főszolgabírótól nyert értesülésem szerint a várrom idős Beregszászi Pál és 

idős Nagy Sándor vámosatyai lakosok tulajdona. 

Értesítem ennek folytán a Címet, hogy a Vámosatya község határában fekvő és a Címnek és 

társának tulajdonában levő Büdy várrom müemléket a fent hivatkozott törvény 4 §-ának 

rendelkezése folytán Cím és társa a saját költségükön fenntartani kötelesek, azon javításokat, 

vagy átalakításokat csak a Vallás és Közoktatásügyi Minister Úr engedélyével tehetnek az 

általa meghatározott módon. 

Amennyiben az történnék meg, hogy a Cím a fenntartást a Minister úr felhívása dacára 

elmulasztaná, valamint ha a romokon engedély nélkül javításokat, vagy átalakításokat 

végeztetne a törvény 5. §-a alapján a Vallás és Közoktatásügyi Minister Úr a müemlék 

kisajátítását elrendelheti. 

Megszünik azonban a Címnek a fenntartásra vonatkozó kötelezettsége, ha a Cím a Vallás és 

Közoktatásügyi Minister Urhoz bejelenti, hogy a müemléket fenntartani nem akarja. Köteles 

azonban a Cím a müemléket a tett bejentéstől számított 60 napig érintetlenül hagyni, mely idő 

alatt a minster úr vagy feljogosítja a Címet szabad rendelkezésre, vagy elrendelheti a 

müemlék kisajátítását. 

Felhívom ezek után a Cimet, hogy a tulajdonában levő megnevezett müemléket sértetlenül 

tartsa és tartassa fenn. 

 

Mátészalka, 1927 évi február hó 26-án.  

 

aláírás  

alispán 
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2018 

A vár idegenforgalomba való bekapcsolásának egyik feladata volt a Büdy-vár 

látogatóközpont létrehozása. Ehhez is forrásra volt szükség. Végül egy, az idegenforgalom 

fejlesztését célzó pályázati kiírásra az alábbi pályázatot nyújtották be, ami 6 millió forint 

forrást jelentett volna, de a pályázatot visszavonták, így a már előkészített látogatóközpontot 

az eredeti elképzelés helyett részben a meglévő tárgyak átcsoportosításával sikerült 

berendezni. A pályázatra az alábbi anyagot nyújtottuk be: 

 

Vámosatya Büdy-vár látogatóközpont 

berendezésének tervezete és költség kalkulációja 

(pályázat) 

A vár rövid története 

[…] A ma látható romok egy kis kővárról regélnek. […] Pusztulásának pontosabb 

körülményei nem maradtak fenn. […] 

A látogatóközpont berendezése 

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

feltárásának befejeztével Vámosatya önkormányzata egy látogatóközpont kialakítására 

törekszik. 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 lakóingatlanból kialakított épület felújításával kezdte 

el a látogatóközpont kialakítását. 

 

16m² 10,8m² 20,4m² 
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A rendelkezésre álló három helyiségben Vámosatya és a vár történetének sokoldalú 

bemutatását tervezzük. Tekintettel a helyiségek méretére, a projektoros kivetítés alkalmatlan 

lenne akár egy 20 fős csoport egyidejű kiszolgálására, de a tablók, a tárlók és két infopult 

képes egyszerre ennyi ember számára érdekes és értékes információt szolgáltatni. A 10,8 m²-

es előszobában a Büdy-várral kapcsolatos legendákat bemutató tablók és tárgyak kapnának 

helyet. A 16 m²-es szobában a Büdy-vár történetét a régészeti feltárás története keretében 

mutatjuk be két vitrin és két érintőképernyős infopult segítségével. A 20,4 m²-es szobában 

kap helyet az az interaktív kiállító tér, ami lehetővé teszi, hogy a látogatók magukra öltsék a 

vár történetében szerepet játszó katonák öltözetét, kezükbe vegyék fegyvereiket. 

 

I. Helyi legendák 

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 képek PPT formátumban Dr. Szabó József János hadtörténész számítógépén vannak, 

amiket a nyomdai munkálatok előtt számítógépes adathordozón kapunk meg.  
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II. Régészeti feltárás, a vár története 

A Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából a vár feltárására 

vonatkozóan az alábbi adatok derülnek ki: Büdy- vár, Atya vára, Büdi-vár, Vár néven, 35172 

számú lelőhely azonosítón számos szemrevételezés és feltárás volt és ennek megfelelő 

dokumentáció is készült, így az ott megjelölt leletek egy részével, valamint a dokumentációk 

részleteivel a kiállító helyiség berendezhető. 
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III. Interaktív kiállító tér 

A 20,4 m²-es szobában egy interaktív kiállító teret rendezünk be, ami bemutatja a vár idejében 

a környéken harcoló könnyűlovas katonák fegyverzetét, ruházatát és felszerelését. 

 
 

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

katonaruhákat, kezükbe vegyék a korabeli fegyverek replikáit, erről fényképeket készítsenek. 

Az öltözködést két teljesalakos tükör, két asztal, a ruhák, felszerelések tárolását két 

ruhásszekrény teszi lehetővé. Minden ruhából két felnőtt és két gyerek méretet tervezünk 

beszerezni, hogy mind felnőtt, mind gyerek látogatóink be tudjanak öltözni. 

A falon körben díszkeretes képtartókban elhelyezett A/2 méretű korabeli metszet és 

magyarázó szöveg segítségével beazonosíthatják és megismerhetik a ruhadarabokat és 

fegyvereket. A tablókat Dr. Szabó József János hadtörténész segítségével készítjük el. 

 

Költség kalkuláció  

A látogatóközpont I–II. kiállítóhelyiségeit, a Novastore Kft. berendezéseivel és eszközeivel 

tervezzük berendezni. (Novastore Kft. címe: 1154 Budapest, Gábor Áron u. 84. Tel.: 20-389-

3893, Fax: 414-03-13; E-mail: museum@novastore.hu Web: www.novastore.hu  
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Beszerzendő eszközök: […] 

Megnevezés Db Egységár 

Btto 

Összesen 

Btto 

Infopult, infoterminál 

Érintőképernyős infopult porfestett acéllemez házban. 

Önállóan is felállítható, kábelkivezetések alul. 22" 

érintőképernyő, beépített mini PC Linux operációs 

rendszerrel, Firefox böngészővel. Wifi, USB, LAN 

csatlakozási lehetőség. Windows operációs rendszerrel 

is rendelhető. Méretei: 600x400x1100 mm 

Cikkszám:NIT100. 

2 750.580,- 

Ft(+áfa)  

1.501.160,- 

Költség kalkuláció az interaktív kiállító tér berendezésére: 

A ruhákat és a fegyverreplikákat három helyről kívánjuk beszerezni:  

1./ Replika Shop Budapest, V. kerület Irányi utca 8. 

2./ Dabasi Honvédtüzér Alapítvány 2370 Dabas, Park utca 1. 

3./ „Vértes” Egyesület 2066 Szár, Dózsa György út 18. 

[…] 

Mindösszesen   6.000.964,- 

 

2015-2021 

Nyertes pályázatok, de a pénz nem volt elég 

Fő feladatuknak továbbra is a Büdy vár feltárását és állagmegóvását tekintették, de csak 

pályázati úton tudtak volna forráshoz jutni. Sajnos sokáig ilyen jellegű pályázatot nem írtak 

ki, vártak tehát és készültünk arra, hogy folytatják a várral kapcsolatos munkát. A számos 

kudarc ellenére Szász József polgármester és a képviselőtestület nem adta fel, kitartóan 

munkálkodott azon, hogy eredeti céljait megvalósítsa. 
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Vámosatya község jelenlegi önkormányzati képviselő testülete. (b-j Miskolcziné Gergely 

Szabina képviselő, Morvai András alpolgármester, Oláh Miklós képviselő, Szász József 

polgármester, Révész Ferenc képviselő, falugondnok) 

Szász József Vámosatya hét cikluson át megválasztott polgármestere a község hivatalos 

honlapján így vall ezekről a célokról: „Születésem óta vámosatyai lakos vagyok […] Legfőbb 

hivatásomnak tekintem, hogy megőrizzem azokat az értékeket, emlékeket, amelyek Vámosatya 

múltját és jelenét érintik, valamint eredményesen szolgálják a helyi és a társadalmi környezet 

működőképességét, az önkormányzat képviselő-testületének értékteremtő és alkotó munkáját. 

[…] a mindenkori képviselő-testülettel együttműködve megőrizzük azokat az értékeket, 

amelyek a fejlődést bizonyítják és ezek által ápoljuk azokat az eseményeket, amelyek 

egyébként a feledés homályába vesznének. Vámosatyára mindig jellemző volt a fejlődni 

vágyás, a jövőbe tekintés, a hagyományok tisztelete, amit a történelem és a természet erői is 

formáltak. Így van ez rendjén, mert egy településnek nemcsak jelene, hanem hosszú 

évszázados múltja is van. 

Számomra és a mellettem dolgozó képviselő-testületi tagok számára is megtiszteltetés és 

egyben felelősség is, hogy formáljuk, fejlesszük községünket! Büszkeség tölt el, hogy a 

nehézségek ellenére is gondozott, mára komoly értékekkel bíró település Vámosatya.” 

Ebben a munkában a mostani időpontig az alábbi önkormányzati képviselőkkel dolgozott 

együtt: alpolgármester: Morvai András, képviselők: Nagy Enikő, Ábrány Károly, Balla 

József, Morvai, József, Orosz Józsefné, Solymos László, Zsóka László, Beregi Tibor, Deák 

Ferencné, Mándi József, Liba János, Mándi József, Szegedi András, Tóth Lajos, Dr. Koncz 

Béla Sándor. 

Az önkormányzati munkában a hangsúlyt az idegenforgalom lehetőségére tették. Az irányok 

kialakítását lehetővé tette a gazdag történelmi múlt, amelyek közé tartozik az egykori Büdy 
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vár, ami mára már csak várrom. tudták, hogy a várat eredeti állapotában már nem tudják 

helyreállítani, de pályáznak a várrom turisztikai látványossággá tételére.  

Végül a 2015-2016-ban a Megyei Fejlesztési Ügynökség és a megyei önkormányzat által kiírt 

turisztikai pályázaton hozzájutottak a várva várt forráshoz. A megvalósításért minden előkészítést 

megtett az önkormányzat. 

Ez a munka nem volt egyszerű, mert a szabályai mások, mint a megszokott pályázatoké, 

menet közben kellett megtanulni. Végül minden jól ment és bekerültek a Megyei Fejlesztési 

Programba és 90.424.000 Ft uniós támogatást kaptak. A későbbiekben kiderült, hogy az 

időközben bekövetkezett áremelések miatt ez nem elegendő, forráskiegészítésre lesz szükség. 

A Megyei Fejlesztési Ügynökség értesítése 2021. december 21-én érkezett meg, hogy 

55.412.480 Ft hazai forrást is kaptak. Így már 145.636.480 Ft állt rendelkezésre, hogy 2022-

ben elkezdődjenek a munkálatok. 

 

Aki 2005 óta szakmai ismereteivel segítette a várrom feltárását, valamint két kötetben megírta 

Vámosatya monográfiáját Dr. Szabó József János hadtörténész, 2017-től Vámosatya 

jószolgálati követe, majd 2021-től 3. díszpolgára Szász József polgármesterrel a díszpolgári 

cím átvétele után. 
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2022 

Végre befejeződött a régészeti feltárás és elkezdődött az állagmegóvás 

(Révész Ferenc önkormányzati képviselő és falugondnok fotói) 
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A feltárást vezető régészek: Balra Szabó Renáta, jobbra Juan Alberto Cabello 
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Meg kell említeni a nevét annak a 

kőművesnek, aki brigádjával elvállalta a vár 

falainak konszolidálását. Nos, ő Szucsányi 

Károly barabási lakos, kőműves mester. A 

rendszerváltást követően nyugdíjazásáig 

Németországban dolgozott és mindig igényes 

munkára kapott megrendelést, mert igényes 

munkát végez. 

Tiszteletben tartja a múlt építészeti örökségét, 

érdeklődik a várak, a múlt öröksége iránt, 

saját kis múzeumot hozott létre. Erre a célra 

megvásárolta a szomszéd telket és 

rendszerezte az összegyűjtött tárgyi 

emlékeket. 

Vámosatya, 2022. június 

Szász József polgármester 
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Fotók a vár kivitelezési munkálatainak befejező szakaszáról 

 

2022.október 6.  

Szász József polgármester Szabó József János hadtörténésznek 

[…] Mellékelten küldök néhány fotót, hogy jelen pillanatban, szeptember 28 napjával hol 

tartanak a vár kivitelezési munkálatai. Most a bejárati részen dolgoznak, lőállás és lőrés 

megépítésén. […] Aki elindította a fejlesztési programot [a református egyház részéről] Deák 

Attila a helyszínen tájékoztatott […] tőle tudtam meg, hogy az elszámolási határidő 2023. 

június 30. Így ha az időjárás miatt nem fejeződik be a várrom projektje, akkor még belefér a 

június 30-i határidőbe, de a szerződésben nekem december 31. van. 

Sok nehézség, probléma után eléggé előrehaladott a várrom projektje, […] 

 

2022. december 8. […]  

Telefonon említettem, hogy végéhez közeledik a Büdy-várrom állagmegóvási munkálatok 

befejezése, küldöm az eredményt. A tereprendezés valószínű a hétvégén meg fog történni, én 

csak azt tudom mondani, hogy amit ki tudott hozni a kivitelező az maga a csoda. Minden 

elismerésem az övék! 

Arra kérlek, hogy írd tovább a befejező gondolatokat, amit megkezdtél a visszaemlékezésnél!  

[…] Még lesz egy közmeghallgatás, és szűkítem a teendőimet. Otthon összébb húzódva 

várjuk az év végét! 
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Utószó  

2006 február 1-én pillantottam meg az akkor hó borította és alig észlelhető Büdy-várromot. 17 

esztendő telt el azóta, sok minden történt, amit itt nagyvonalakban összefoglaltunk. Mostanra 

eljutottak odáig, hogy a nagyközönség, az arra járó turisták is meglátogathatják és 

tiszteletüket tehetik történelmünk eme ritka látványossága előtt. A fő érdem nem az enyém, 

hanem a helybelieké. Megtiszteltetés, hogy ha egy kicsit is, de részese lehettem ennek a nagy 

munkának.  

Dr. Szabó József János hadtörténész 


