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1. Bevezetés
1.1 Téma meghatározás
A török kori Magyarország végvárrendszerének tagjaként, Nógrád várainak egyike Buják
vára. A XIII. századtól ismert erődítés a XVII. században megszűnt hadászati jeltőségéből
adódóan lényegében azóta romvárként él tovább. A korábbi királyi központ nem csak
stratégiai jelentőségét, hanem közigazgatási szerepét is elveszíti a török dúlás után. A
nemesi birtokként tovább élő falu eltávolodik a vártól, a XIX. századra a rom és az őt
körülvevő rengeteg a már csak romantikus díszletté válik a birtokos vadászatai számára. A
II. világháborút követően, a volt birtokon kialakított honvéd üdülő közelsége végleg elzárta
a szemek elől a még álló falmaradványokat. Talán ez is az oka, hogy a megye ismert
erődítései közül a szandai és a bujáki vár azok, melyek tulajdonképpen számottevő kutatás
nélkül pusztulnak a mai napig.
A reneszánszát élő vármentő mozgalmak idején, napjainkban, a községben újra és újra
feléled a vár megismerésének, visszahódításának gondolata. Több-kevesebb sikerrel tettek
kísérletet az elmúlt évtizedben a vár látogathatóságának biztosítására. Az elszánt turista
számára ma megközelíthető és bejárható a pusztuló romok területe, de ezek a barangolások
ismeret és információ hiányában egy rossz kincskereső vesszőfutásával érnek fel csak.
Jelen tanulmány célja, hogy történeti, régészeti és építészeti vonatkozásból feltárja és
bemutassa Buják1 várának további hasznosításához elengedhetetlen előzményeket és
körülményeket. Távlati turisztikai hasznosítás céljából számba vegye a felmérés-kutatáshelyreállítás-hasznosítás lehetséges módozatait és várható eredményeit. A történeti
hitelesség szem előtt tartása mellett fejlesztési alternatívákat fogalmazzon meg. Segítse
Buják község alvó turisztikai potenciáljának kibontakozását úgy, hogy a vár magas
szakmai minőségű kutatása mellett a benne rejlő turisztikai vonzerő is része legyen a
most kezdődő vármentő éveknek.
1.2. A tanulmány felépítése, módszertani megjegyzések
Tanulmányunk alapvetően két, egymástól helyenként alig elválasztható szálon fut. Ezek
egyike a Bujáki Vár jelenlegi fizikai állapotának felmérése (mely hasonló alapossággal ez
idáig nem történt meg), illetve a hazai és külföldi példák elemzése után az újjáépítésre és
funkcióval való megtöltésre kialakított alternatívák megalkotása. A másik szál: a földrajzi,
társadalmi, gazdasági környezet, illetve a mindezekben rejlő turisztikai potenciál
feltérképezése.
Bármelyik várfelújítási alternatívát válasszuk is, a felújított vár látogatottságát
meghatározza a helyi turisztikai potenciál – és fordítva, a helyi potenciált nagyban
befolyásolja a felújított vár profilja.
A tanulmány Helyzetelemzés c. fejezete a település és a vár térbeli elhelyezkedését,
természetföldrajzi, gazdasági, társadalmi adottságait veszi számba, azzal a szándékkal,
hogy hiteles kiindulási pillanatképet adjon a megvalósítandó fejlesztésekhez, turisztikai
beruházásokhoz. A fejezetben bemutatásra kerül a vár történetéről fellelhető írásos anyag,
1

A tanulmány a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerinti támogatásból valósult meg. A tanulmány témája
összhangban van a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 3.§. (1) bekezdésével, mivel Buják szerepel a rendelet
12. mellékletében.
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illetve számba vesszük a fennmaradt vár ábrázolásokat. A település gazdasági, társadalmi
jellemzőinek leírásakor a KSH adatbázisára támaszkodtunk, és olyan mutatókat
választottunk, melyek hiteles képet adnak a település meglévő, kihasználatlan turisztikai
potenciáljáról.
A jelenlegi romvár régészeti, örökségvédelmi elemzése c. fejezetben az előzőekben
bemutatott írásos emlékekre támaszkodva a helyszíni bejárásra, felmérésre alapozva az
általános várfejlődési analógia alkalmazása segítségével alapozzuk meg a későbbiekben
bemutatott várrekonstrukciós alternatívákat.
A Hasznosítás, helyreállítás c. fejezetben a Bujáki Várhoz hasonló helyzetű, rekonstruált
és funkcióval ellátott hazai és külföldi várak példájának elemzése után, három várrekonstrukciós alternatívát vázolunk fel. Ezt követően értékeljük az alternatívák adott
környezetben való megvalósíthatóságát.
A tanulmány témájának természetéből adódóan az ábrákat, állapotfotókat, felmérési és
rekonstrukciós terveket tartalmazó képek a szövegbe ágyazva (és nem külön mellékletben)
kerültek elhelyezésre. Ennek oka, hogy a szemléltető ábrák nélkül a szöveg
értelmezhetetlenné válik (pl. rekonstrukciós modellek). Ezek a magyarázó ábrák és képek a
szerzők munkái.
A Turisztikai fejlesztések c. fejezet célja egy turisztikai jövőkép felvázolása, a közvetlen és
tágabb környezetet érintő új fejlesztési programok és projektek számbavétele, valamint a
térségi együttműködők körének, az együttműködési lehetőségeknek a körvonalazása.
A tanulmányt az eredmények tömör összefoglalása (Összefoglalás c. fejezet), és
irodalomjegyzék zárja.
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2. Helyzetelemzés
2.1. Buják térbeli, térségi elhelyezkedése, a vár és település kapcsolata, topográfiai
jellemzők
Buják Nógrád megye pásztói kistérségében található. A kistérség területe Heves és Pest
megyékkel határos, földrajzi környezetét a Mátra, a Cserhát, és az Ecsegi-dombság adja.
A kistérséget mind a vidékfejlesztési kistérségi besorolás (1999), mind a KSH kistérségi
besorolás (2003), mind a járások kialakítása után (2013) ugyanazon 26 település alkotja. 2
A településhálózat aprófalvas jellegű. A kistérséget Hatvannal – és az itteni M3-as
autópálya csomópontja révén Budapesttel – valamint Szlovákiával a 21-es főközlekedési
út, valamint a 81-es számú vasút köti össze.
Buják a Cserhát déli részén, a Buják- és a Virágos-patak találkozásánál fekszik.
Budapesttől való távolsága 80 km, a legközelebbi város, egyben járási székhely, Pásztó 30
km-re található. Zsákfalu, közúti megközelítése a 21-es főútról Jobbágyinál lekanyarodva,
Kisbágyonon át lehetséges. Zártsága a domborzati-természeti viszonyokból fakad, a falu
felett helyezkedik el a Cserhát legnagyobb összefüggő erdőrésze – így a többi környező
településsel csupán földúton van összeköttetése.
Kistáj kataszteri besorolása alapján 3 Buják a Központi-Cserhát kistájba tartozik. A nyolc
településből álló kistáj 4 völgymedencékkel tagolt alacsony középhegység, 160 m és 575 m
közötti tengerszintfeletti magassággal. A kistáj felépítésében ÉNy-ról DK felé egyre
fiatalabb kőzetek vesznek részt. ÉNy-on a homokos, agyagos összletek a jellemzőek, majd
slír és kavics rétegsorok következnek. A hasadékvulkanizmus viszonylag vékony andezit
takarókat épített fel. Növényföldrajzi térfelosztás tekintetében a Neogradense flórajárásba
tartozik. Jellemző erdőtársulások a gyertyános kocsánytalan tölgyesek, a cseres tölgyesek,
a mészkerülő tölgyesek, valamint az extrazonális bükkösök. A nyílt gyepvegetációk közül
a szilikát sziklagyepek a legfontosabbak. A kistájon belül gyakori előfordulású az áfonya, a
selymes rekettye, a fehér perjeszittyó, a gyöngyperje és az olasz müge. Az erdészetileg
kezel területeken fiatal és középkorú keménylombos erdőket találunk. 5
Buják történetéről az alábbiakat olvashatjuk a települési honlapon:
„Buják és környéke már a bronzkorban is lakott volt. Ezt bizonyítják az Ecseg felé vivő út
melletti hegyen az úgynevezett Tarisznya-parton végzett ásatások (késő bronzkori leletek).
A népvándorlás során nagyon sok náció megfordult ezen a vidéken. (…)
„Maga a szó: Buják, lehet szláv szó is és bikát jelent magyarul, de Bijan chald szó növényi
bujaságot jelent. A buja erdőben el is bújhatott mind a vár, mind a falu. Ezen feltevést
igyekszik alátámasztani az a körülmény, hogy a várat a falu felől még ma sem lehet látni,
csak ha egészen közel megyünk hozzá. E sok nézet közül talán még ez a legigazibb”. Az
etimológusok Buják község nevét szláv eredetű személynévből eredeztetik.
(…) Buják délkeleti részén a Bágyon felé vezető út mellett van egy völgy, a Tatárvölgy. Ez
a név vagy tatárjárás kori, vagy törökkori. A tatárjárás után IV. Béla elrendelte a várak
Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa,
Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó,
Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc
3
Magyarország Kistájainak katasztere; MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Bp.; 1990 - 2010
4
Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb és Kutasó
5
Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálata- Pásztói Kistérség
Fejlesztéséért Közalapítvány, Pásztó, 2004. január
http://www.paszto.hu/files/doksik/kisters_helyzetelemzes.pdf 2013.03.12.
2
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építését és megerősítését, de ebben a jegyzékben Bujákról még nincs szó. 1301-ben kihalt
az Árpádház, új fejezet kezdődött Magyarország és Buják történetében. Buják vára 1303tól a XVIII. sz. elejéig meghatározta a falu sorsát.
A Buják-patak partján az Őr-hegy (340 m) melletti völgyben létesült településről már a
XIV. század első feléből származó dokumentumok is említést tesznek. 1386. február 21-én
keltezett az oklevél, amellyel Mária királyné Bujákot, a tartozékaival együtt, Garai Miklós
nádornak adományozta. 1391 és 1499 között a bujáki uradalomhoz tartozott Hényelpuszta, amely önálló helységként szerepel egy ideig. Valószínűleg a későbbi török
megszállás alatt pusztult el, 1598-ban ugyanis már nem szerepel az adóösszeírásokban.
1424. május 20-án kelt adománylevelével Zsigmond a feleségének, Borbála királynénak
adományozta az erősséget és a környező birtokokat. Buják neve ebben az időszakban
„castrum Buyak” alakban szerepelt az okiratokban.
Egy 1438. június 9-én kelt adománylevéllel Albert király Bujákot „castrum Bwyak-ot” Szirák, Héhalom és több más településsel együtt - Istvánnak, Báthory János fiának, az
akkori országbírónak adományozta. A mohácsi csatavesztés után 1528-ban Szapolyai
János király a Báthoryak hűtlensége miatt Werbőczy Istvánnak adta, de 1551-ben már
ismét Báthory, ezúttal András a birtokosa az erősségnek, a területnek. Az 1562-1563. évi
török adólajstromok szerint a településen 38 adóköteles ház volt, amelyek lakói ekkor
Szefernek a hatvani szandzsák helyettes emírjének kellett, hogy adózzanak. 1579-ben az
összeírók, még mindig 38 adóköteles házat vezettek fel a nyilvántartásokba. Az 1633-34.
évi számadáskönyvekben a váci nahije községei között szerepel, igaz már csak 7
adóköteles házzal. 1715-ben 23, 1720-ban 24 magyar háztartást vettek számba a
helységben. 1745-ben Mária Terézia királynő Eszterházy Pál Antalnak adományozta és a
herceg Eszterházyak birtokolják Bujákot, egészen 1848-ig. 1873-ban kolera pusztít a
községben.
A XIX. század közepétől Hatvani Deutsch Bernát a birtokos, akitől 1884-ben gróf Károlyi
Gyula vette meg a földjét. A századforduló idején gróf Károlyi Erzsébet, gróf Pappenheim
Siegfriedné volt a település legnagyobb birtokosa. Ebben az időben Nádasd- és Szamkó
puszták, az Aranykút-major és Galambos-telep tartoznak még a községhez. A grófnő vár
alatt 30 szobás vadászlakot építtetett, és ő készíttette a 446 méter magas Fekete-hegy
(Sasbérc) csúcsára azt a négyemeletes, négyszög alaprajzú kilátótornyot is, amely amellett,
hogy onnan csodálatos panorámában gyönyörködhetett az oda meghívott, vadásztanyául is
szolgált.
A faluban egykor selyemhernyó tenyésztéssel is foglalkoztak. „Itten van a vármegye
részéről a selyembogarak tenyésztése.” - írja Mocsáry Antal, 1826-ban kiadott négykötetes
Nógrád vármegyéről szóló helytörténeti munkájában. Mocsáry megemlékezik a múlt
században itt termesztett szőlőből készített jó borról is. A lakosságnak a századforduló után
már fogyasztási és értékesítő szövetkezete volt. 1907. december 8-án alakították meg a
bujáki „Katholikus Olvasókör-t”. Buják 1757-ben épült barokk római katolikus temploma
homlokzat elé kilépő órapárkányos tornyú, homlokzatán a Károlyi- és a Pappenheimcímerrel. A településen található Kálvária-hegy - lépcsős, kőkerítéses, 1810 körül épült. Buják határának másik nevezetessége az Égidus-forrás, amelyet az erdő alján, a Selyemrét
szélén találhatunk meg. Kedvelt, turistákat vonzó táborozóhely volt az üdítő vizet adó
forrás, amelyet 1943-ban nyilvánítottak védetté. A bujáki forrás fölé az 1940-es években
kőboltozatot emeltek. A falu fejlődése és élete a két világháború között és után semmiben
sem különbözött a megye többi, hasonló földrajzi fekvésű és adottságú településétől. 1968tól, amikor a honvédség felépítette üdülőjét, a falu talán még zártabb lett. Ezt a zártság a
rendszerváltozással változott meg.” (Buják Község weblapja felhasználásával)
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A falu és a vár elhelyezkedése (saját szerkesztés légi felvételek alapján)
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Egyes források szerint a falu egy időszakban (a „vár legszebb napjaiban”) a vár alatti
lankásabb dombon a mai falu „felett”, a várhoz vezető földút mentén helyezkedhetett el.
A vár a mai településtől észak-nyugatra található, szerves kapcsolat nincs az egykori
királyi központ és a jelenkor település között. A vár alatt lévő „honvéd üdülő” és a mai falu
is a Bujáki-patak völgyében, arra felfűzve helyezkedik el a vár hegytől dél-keletre.
A XVIII., XIX. századi katonai térképeken is jól látható, hogy a településről egyrészt a
patakvölgy felől délről, másrészt a falu fölötti észak-nyugati dombhátakon keresztül
közelíthető meg a vár. Ezek az elsősorban gyalogos közlekedési irányok máig
megmaradtak, legfeljebb az évtizedek alatt átrendeződő földutak nyomvonala változik.
A vár a mai településképben nem domináns, ellentétben a kálváriával, megbújik a romokat
visszahódító természeti környezetben. Az erődítést körülölelő erdő lombkorona együttese
csak a vár-hegyre felkapaszkodóknak válik láthatóvá.

Második Katonai Felmérés (1829-1866)
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A település mai térképe
2.2. Buják társadalmi, gazdasági jellemzői
A település állandó lakóinak száma a KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint 2291 fő,
mellyel a kistérség községei között a legnagyobb lakosságszámmal rendelkezik. A
lakosságszám az elmúlt 30 év adatainak tükrében lassan csökkenő tendenciát mutat,
melyhez az időskorúak arányának növekedése társul. E negatív demográfiai változás –
népességcsökkenés, elöregedés – azonban kisebb mértékű, mint az a megyében, illetve a
kistérségben megfigyelhető.
A kormegoszlás főbb mutatói, 2011 6
Száz aktív korúra jutó
gyermek
idős
24
42
Nógrád megye
24
42
Pásztói kistérség
25
39
Buják

100 gyermekre jutó idős
173
174
156

Nógrád megye gazdasági fejlettség tekintetében a legelmaradottabb megyék egyike. Ez
nem csak a nemzetgazdaságban realizálódott beruházások összértékében mutatkozik meg,
ami elfogadható lenne, hisz kicsi a területe és alacsony a lakosságszáma – de az egy
lakosra jutó nemzetgazdasági beruházás értéke is a legalacsonyabb az országban. 7 Az egy
főre jutó bruttó hazai termék 2010-ben az országos átlagnak kevesebb, mint a fele,
mindössze 44,7%-a. Ez a tény a település gazdasági jellemzőit is meghatározza. A
6

2011 évi népszámlálás. 3. Területi adatok 3.13 Nógrád megye; Központi statisztikai Hivatal, Miskolc 2013.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_13_2011.pdf 2013. 04.01.
7
http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/beruh.html 2013. 03.10.
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település méretéhez képest kirívóan alacsony az ezer lakosra jutó működő vállalkozások
száma; illetve ezek kis méretére és feltehetőleg tőkeszegénységére utal az egyéni
vállalkozások magas aránya, és a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások kirívóan
alacsony aránya a működő vállalkozásokon belül.
Vállalkozások jellemzői, 2010 8
1000 lakosra jutó
működő
vállalkozások
száma
46,1
Nógrád megye
41,7
Pásztói kistérség
25,1
Buják

a működő vállalkozásokon belül
egyéni
legalább tíz főt
vállalkozások
foglalkoztatók
aránya
aránya
63
3,3
63,7
3,3
75,9
1,9

A településen a nyilvántartott álláskeresők aránya magas: 13,9%, ezek több mint fele
(51%) 180 napon túl nyilvántartott álláskereső; csaknem fele pedig (44%) legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik. 9
A foglalkoztatottak jelentős része ingázó, elsősorban Budapesten talál magának munkát. A
Budapesti agglomeráció kiterjedését vizsgáló utóbbi kutatások 10 Nógrád megye nyugati,
délnyugati részét a budapesti agglomerációs gyűrű peremének tekintik. Ez az a távolság,
ahonnan a napi ingázás még megoldható.
A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható, a megyei átlagnak megfelelő.
Jelenleg a szennyvízcsatorna kiépítését célzó beruházás van folyamatban.
A településen a 2011-es népszámlálás adatai szerint 906 lakás található, melyből 97 (11%)
nem lakott – köszönhetően a fiatalok folyamatos elvándorlásának, a szülők házai azok
halála után üresen maradnak. A lakások – mely statisztikai kategória Buják esetében
többnyire házat jelent - 13%-a 1946 előtt épült, 45%-a 1946 és 1970 között, 35%-a 1971 és
1990 között, és mindössze 7%-a épült 1991 után. A lakások 62%-a három, vagy
többszobás. Száz lakott lakásra 272 lakos jut, tehát lakásonként alig három lakóval
számolhatunk.
Ez az ingatlanszerkezet lehetővé teszi a további szálláshelyek kialakítását, valamint a
lakosság aktív bekapcsolódását a szálláshely-szolgáltatásba.

2.3 Buják turisztikai jellemzői
Az idegenforgalmi statisztikai adatokat vizsgálva a kistérségi, megyei adatokhoz
viszonyított magas értékek 2011-ben annak köszönhetőek, hogy a korábban a Magyar
Honvédség kezelésében lévő üdülő ekkor kereskedelmi szálláshelyként üzemelt. 2013-tól
az üdülő ismét honvédségi üzemeltetésbe került.

8
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Idegenforgalmi adatok, 2011 Buják 11
ezer lakosra
számított
szállásférőhelyek
(ágy)
69,7

vendégéjszakák
száma
(nap)

külföldi vendégek
aránya
(%)

vendégek átlagos
tartózkodási ideje
(nap)

5107,6

1,8

3,9

Turisztikai szempontból a falu több egyedi értékkel, vonzerővel rendelkezik:
A faluban és környékén, kis területen egyszerre vannak jelen a vallási és kulturális örökség
elemei a más típusú turisztikai vonzerőkkel (ökológiai, gasztronómiai, népi viseleti, népi
építészeti és szokásbeli látnivalókkal és élmények lehetőségével, örökségvédelmi),
amelyeket továbbfejleszteni és kihasználni érdemes.
Jelen vannak külön a vallási, illetve a kulturális turisztikai élmények lehetőségei is a
településen. A már megszokott vidéki (falusi) élményekkel együtt olyan színes attrakciócsokrok lehetőségét adhatják, amely páratlan, sőt a jelenleg kevésbé fejlett helyi turisztika
háttér „ipar” miatt a felfedezés élményével is együtt járhatnak az érdeklődők számára.
Az ökológiai útvonalak közül legismertebb és népszerűbb a korábbi FAO projekt által
felújított, kialakított tanösvény a Kálváriát, a Várat és a Sasbérci kilátót vonja egy
útvonalba. Ezek mind élményszerzési helyszínek, melyek megközelítése és bejárása a falut
körül ölelő természeti környezetben lehetséges.
Bujákhoz közvetlenül kapcsolódó ökoturisztikai helyszínek:
Kelet-cserháti tájvédelmi körzet
Natura 2000 területek:
• Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét értékei
• "Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét".
Örökségvédelmi turisztikai vonzerők:
• Bujáki vár
• Kálvária és Szent Anna kápolna
• Sasbérci kilátó
• Szent Márton templom
A meglévő turisztikai vonzerőt kihasználva létesültek falusi szálláshelyek a településen.
Elsősorban a vidékfejlesztési támogatásokat kihasználva ezek bővülése folyamatos. A
falusi turizmus fogalom körébe tartozó nem csak szállás kínálatot jelentő vidéki
szolgáltatások rendszere (látogatható helyi gazdaságok, lovas turizmus, agroturizmus, helyi
termékek) még hiányzik a faluból. Fejlődés előtt állnak a természeti környezetet
mértéktartóan hasznosító bakancsos turisták fogadásának helyi kezdeményezései.
2.4 A Bujáki vár történeti bemutatása
Buják várát valószínűleg királyi várként kezdik építeni legkésőbb a 13. században, de első
említése csak 1303-ból származik. Az építtetők körüli bizonytalanság oka, hogy a 14.
11
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század elején már királyi vár. Ugyanakkor nagyobb nemzetségek birtoktesteibe ékelődik.
Így építtetőként még felmerül a Szolnok-nemzetség, illetve a Kökényes-Rénold nemzet is.
Csák Máté parancsára Ibur fia István ostromolta sikertelenül 1318-ban. A felmentő királyi
sereget Dénes fia Pál mester, óbudai és szegedi várnagy vezette. Később is királyi vár
marad. Garai Miklós nádor Mária királynétól 1386-ban kapja meg Bujákot adományként.
Az adományozást Zsigmond király is megerősíti 1393-ban.
Ezután rövid ideig a Pásztohi család birtokolta, majd 1424-ben Zsigmond király
feleségének, Borbála királynénak adományozza a várat. Albert király 1438-ban elveszi
Borbálától és Báthori János fia István országbírónak adja a hozzá tartozó Buják, Szirák,
Héhalom, (Erdő) Tarcsa, Palotás-Hatvan, Hényel helységekkel együtt. Szapolyai János
király 1528-ban a hozzá hűtlen Báthoriaktól elvéve, Werbőczy Istvánnak adja. A kettős
királyság belharcai mellett a megnövekedett török veszélyről tanúskodik egy korabeli
törvénycikkely, mi szerint „váráról, amelyet a török csaknem minden bevételétől és
jövedelmétől megfosztott, az 1546:XLIV.tc. gondoskodni kívánt”. 1551-ben már Báthori
András birtoka, aki megerősíti és kijavítja a vár falait.
Az északi rondella legkésőbb ekkor épülhetett.
Ali budai pasa csapatai 1552 júliusában Szécsény és a
környékbeli kis várak hódoltatása után, ötnapos
ostrom során elfoglalták. Tinódi a Budai Ali basa
históriája című művében írja le az eseményeket.
Egy korábbi bujáki eseményt a Kapitán György
bajviadala című Kassán 1550-ben nyomtatott
művében örökít meg.
Kapitán György a hollókői vár kapitánya egy török
rab körül támadt vitában összekülönbözött Hubiár
agával, a szandai vár parancsnokával és kihívta
párviadalra. Az uralkodói engedélyt megkapva a
felek a bujáki vár alatti rétet jelölték meg a párviadal
számára, s 1550. augusztus 10-én mintegy 350 lovas
gyűlt össze Buják várában. Jelen volt többek között
Balassa János Felvidéki főkapitány, Lossonczi István
Szécsény kapitánya, Bebek György, Zay Ferenc,
Zoltay István. A török és magyar csapatok kezeseket, túszokat cseréltek, majd Jánossi Pál,
Zoltay István, illetve Eskodán Horán és Deli Malkocs bégek megválasztották az
igazlátókat – párbajbírákat. Megegyeztek abban is, hogy a viadal győztese ellenfele életét
megkíméli.
A párbajozók először lovon kopját törtek, majd lóról szállva hegyestőrrel vívtak. Kapitán a
kézfején sérülve buzogánnyal hadakozott tovább, erősen fejen ütve Hubiárt. Végül
handzsárral folytatta a vagdalkozást a két sebesült vitéz. Ekkor az igazlátók befejezettnek
tekintették a párviadalt és a csapatok békében tértek meg váraikba.
A párbaj pontos helye ismeretlen, de valahol a patak mentén, valamely nagyobb tisztáson,
réten zajlott, ahol a két kis sereg is elfért a küzdők körül.
Buják 1593-ig a budai szandzsákhoz ill. a váci náhijéhoz tartozik. 1554-ben a zsoldlista
szerint 53 katona védi a várat, köztük egy bujáki iszlamizált magyar is, kinek testvére,
Lukács keresztény maradt. Az 1556-1557. évi török zsoldlajstrom szerint őrsége 24 fő,
1557-1558. évben 30 várkatona, és 1568-1569 évben is 30 fő. 1570. után már
tímárbirtokkal fizetik őket, de számuk nem nagyon változik. 1569-ből a felszerelésről is
van adat. Ekkor a várban két ágyú, 12 szakállas puska és 20 puska volt, valamint 28
„ócska” szakállas.
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1593-ban Pálffy Miklós és Tiefenbach Kristóf kassai kapitány – más források szerint
Báthory István országbíró újra visszaszerzi a várat, s 1598-as forrás szerint Báthory a
helység birtokosa is. 1605-ben Czobor Mihály, Bosnyák Tamás és Dengeleghy Mihály a
várat Bocskay számára elfoglalja, 1606-ban a Bécsi béke alapján került ismét királyi kézre.
A Báthori család kihaltával a Várday család és Bosnyák Tamás füleki kapitány birtokába
jutott a település. Magyar végvárként 1663-ig működik. Az 1608:XV.tc.23, 42.§
erődítéséhez Pest, Heves, Külső-Szolnok, Fejér és Solt vármegyék, valamennyien csak
részben, míg saját tartozékainak munkaerőit teljesen ide beosztva rendeli. Az
1613:XVII.tc.6.§ a vár biztosabb őrzésére katonaság kirendeléséhez folyamodik. Az 16181619. évi országgyűlésen a vár düledező állapotáról is szó esik. Az országgyűlés 1655-ben
150 lovast és 50 gyalogos katonát rendel védelmére. Erődítésének karbantartása ekkor Solt
vármegye feladata. 1663-ban a török újra elfoglalja és Hasszán aga vezetésével 50 főnyi
őrséget helyezett el a várban.
Ekkor járt itt Evlia Cselebi török utazó, aki ilyennek látta a várat: „ A várban 300 szűk ház
van. Egyetlen temploma az uralkodó nevéről elnevezett dzsámi lett. Vára az ég csúcsáig
felnyúló meredek sziklán álló erős kicsiny vár. Egyetlen oldalról sincs magaslat körülötte.
Van mély börtöne, melybe kötélen kell leereszkedni. A régi időkben ez oszmanli kézen
volt, mert a dzsámi oltára (valószínűleg Mihrab-fülkéje) most is meg van. A dsámi mellett
igen jóvizű kút van, melynek vize július hónapban is jéghideg. A kútfúró mester ezt a
sziklát a fúróval lyukasztotta ki és úgy hozta elő a vizet, teljes kilencven öl mély.
Külvárosa csinos magyar város. lakói többnyire hatvani ráják. Ötszáz csinos ház van
benne. A vár a hatvani mező közepén kerek tojás gyanánt áll.”
Rövid idővel később Balassi Imre gyarmati kapitány vezetésével magyar csapatok
foglalták el a várat, azzal a feltétellel, hogy a török őrséget hagyják szabadon elvonulni. A
magyarok a megállapodás ellenére Csécse mellett megtámadták a kivonulókat és
legnagyobb részüket megölték. Emiatt még abban az évben Murtezán aga, hatvani
parancsnok ostrom alá vette a várat, amelyet Berczelly János várkapitány feladott a szabad
elvonulás feltételével. Most a törökök támadták meg az elvonulókat és legtöbbjüket
megölték. Ezután a várat még kijavították. Valószínűleg 1666. után a törökök felégetve
vonultak ki belőle. Az 1683. évi hadjáratokban már jelentősége nem volt.
Mária Terézia 1745-ben Eszterházy Pálnak adományozza Bujákot. Az uradalom (egy
része) 1848. után Hatvani Deutsch Bernát birtokába került, akitől 1884-ben gróf Károlyi
Gyula vette meg. A századfordulótól gróf Károlyi Erzsébet – gróf Pappenheim Siegfriedné
volt a várat is magába foglaló terület birtokosa. A források szerint ő alakítja romantikus
kerté a várromot, de állagvédelmi munkákat is végeztet. A vár területét le is záratja.
Ugyancsak ő építteti a vár alatt, az egykori Váralya dűlő területére a 30 szobás vadászlakot
– a mai üdülő elődjét, és a Sasbérci kilátót.
A várban folyt szakszerű régészeti feltárásról nincs adat. Erdész Sándor, helyi erdész
kisebb dilettáns kutatásokat végzett a vár területén 1950. körül. Az előkerült leletanyagot
Patay Pál gyűjtötte be tőle. Ugyanekkor, 1952-ben Körmendy Mátyás (Balassagyarmat)
ajándékaként Patay egy vaskulcsot gyűjtött be. A megyei régészeti gyűjteménybe került
tárgyak nagy része egy kiállításon megsemmisült, ma már csak a leltárkönyvi bejegyzések
állnak rendelkezésre.
A vár területén folyt turkálásoknak, kincskereséseknek a helyi folklórban és a helyszínen is
vannak valós nyomai.
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2.5 Ábrázolások
Buják várának képe – felirata szalagon BVIAK –
ismeretlen mester munkájának felhasználásával
készült rézmetszet. Megjelent Burchardt von
Birkenstein, A.E.: Ertz-Hertzogliche Handgriffe des
Zirkels und Linials. Wien, 1686.
A geometriai szerkesztés alatt balra látható a vár,
természetellenesen meredek szikla tetején. A
felvezető út egy lépcsősor. A kép jobb oldalán, az
előtérben fa alatt álló, puskával, szablyával felszerelt
bocskoros hajdú áll.

A vár modern kori első alaprajzát 1880-ban Könyöki
József készítette. E felmérés erős pontatlanságokat
mutat.
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Nagy pontosságú felmérés készült a Genthon István
szerkesztésében megjelent Nógrád megye műemlékei
kötet számára (1954). E rajzot vette át több közlés is
magyarázó feliratokkal.

A korábbi felmérést felhasználva közli Gerő László
szerkesztésében megjelent Várépítészetünk kötet a vár
aktuális állapotát ábrázoló alaprajzot (1975).
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Mocsáry Antal monográfiája a Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai, és
Statistikai Esmertetése (1826) Lányi Sámuel rajzát közli. Az 1826 előtt keletkezett
ábrázolás a Birkenstein-féle ábrázolással közel azonos nézetből mutatja a romvárat.

Egy az 1800-as évek második feléből származó, a Vasárnapi Újságban megjelent
illusztráció a vár-rom keleti oldalát mutatja.
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3. A jelenlegi romvár régészeti, örökségvédelmi elemzése
A vár a Cserhát egyik andezit-tömbjének szélén, a környező magaslatokhoz alacsony
gerincekkel kapcsolódó sziklás domb tetejére épült.

Az I. katonai felmérésen jól megfigyelhető a várhegy közvetlen környezete, több
középkori eredetű úttal.
A Várhegyet az alacsonyabb Bársony-hegy csúcsaitól a Bujáki (Bokri) patak több helyen
szurdokszerű völgye választja el. A másik (keleti) oldalról az Őrhegy andezit csúcsa
magasodik fölé – az ágyúkorszakban komoly veszélyt jelentve.
Eddigi régészeti kutatások hiányában a vár szerkezetére, egyes részeinek korára,
funkciójára a látható részekről leolvasható információkat elemezve és az általános
várfejlődés analógiáit segítségül hívva teszünk kísérletet. (lásd az elemzést segítő ábrát)
A várhoz a patakvölgyből a déli gerincen felvezető úton jutunk fel (15). Az út mellett
megfigyelhető párhuzamos sávok korábbi út-nyomvonalak lehetnek. Egy az úttal
párhuzamos sziklaárok valószínűleg az andezit-telérbe nyitott ismeretlen korú bánya.
Ugyanakkor a területen a középkorban használt védelmi elemekre és településrészekre is
lehet számítani.
A vár pillanatnyilag látható legkülső épített része a felvezető út hegycsúcs alatti
kanyarulatában álló falcsonk. A mészhabarccsal andezit törtkőből épült fal funkciója
nehezen állapítható meg. A körülötte látható terepalakulat alapján enyhén íves építmény
része. A falcsonk lehet egy kapuépítmény (K5), akár kisebb, a vár felé nyitott barbakán, de
lehet egy – ma már terepszint alá pusztult kapu mellé épített védmű, ágyútorony is.
A falcsonktól indulóan, szinte az egész várhegyet körbefutja egy jól megfigyelhető terasz –
belső oldalán a várból lehullott kövekből álló kőfolyásokkal. A tereplépcső koronájánál
valószínűleg palánkkal, vagy vékony kőfallal kerített területrészben a falak megközelítését
nehezítő külső védelmi rendszer, részben a békésebb időszakban szérűként, gazdasági
udvarként, lakóhelyként is alkalmazott külső vár (D). A terasz belső részén
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könnyűszerkezetes épületek valószínűsíthetők inkább. Ha folyamatosabb lakásra,
állattartásra is használták a területet, ciszterna előkerülése is várható.

Felmérési alaprajzi vázlat (2013)
A falcsonk mellett a honvédségi időszakban létesült őrbódé található. A várrekonstrukciós
program elején ideiglenes felvonulási épületként javasolt megtartani – zárhatóvá tétele
mellett. A későbbi munkák eredményei alapján dönthető majd el, hogy elbontandó-e, vagy
esztétikai szempontokat is figyelembe véve átalakítandó, állandó funkciót adva neki.
A (K5) falcsonktól két irányba indulhatunk jelenleg. A sziklakibúvás gerincén egy
meredek, kő-beton lépcső (14) vezet fel a felső vár területére. A sziklára épült falakat
jobbra kerülő kocsiút (15) feltehetően a középkori nyomvonalán jut el az Alsó vár kapujáig
(K4). A kapunyílás romjain belépve jutunk az Alsó várba (C), mely a kapuépítményből
(K4), egy magasan álló külső fal és a Középső vár fala közötti falszorosból, és a falszoros
végében álló nagy rondellából áll (13).
A kaputól (K4) kezdődően a külső falon, illetve a rondellán jobb-rosszabb állapotban lévő,
ágyúfülkék és lőrések sora figyelhető meg. Egy részük romos, de van néhány, még eredeti
lőréskerettel rendelkező is. Kiképzésük alapján a kaputól a rondelláig, a teljes Alsó vár jelenlegi formájában – egy időben, egy koncepció alapján épült. A rondellában
megfigyelhető, hogy az ágyúfülkék szintje felett födémszint jelentkezik. E födémszint
felett, az itt már vékonyabb falakon egy alsó – eredetileg felül zárt – lőréssor, és egy felső
– lőrés-sor, esetleg pártázat figyelhető meg. A felső lőrések valószínűleg a kapuig futó
kőfalon is végig megvoltak.
A rondella eredeti kialakítására szép példa a budai Déli nagy rondella. Itt is a felső lőrések
gyilokjáró szintje egy tetőzettel is ellátott – a rondella terébe benyúló – oszlopszékes
megoldású védőfolyosó volt. Eredeti kialakítását műemléki falkutatás és régészeti ásatás
határozhatja meg.
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A rondella és a Középső vár fala (12) között jelenleg kipusztulási rés van, de a falon
látható lenyomat alapján a rondellát bekötés nélkül építették neki a Középső vár falának.
Az Alsó vár másik végén ugyancsak megfigyelhető, hogy a (K4) kapuépítmény falát
nekiköpenyezték a Középső, illetve Felső vár palástfalának.
A kapu nyílás jobb oldali kávája jól látszik. A bal oldali erősen romos. A kapu
keretköveiből semmi sem látszik. Mint ahogyan az Alsó vár egész területe, a kapunyílás is
legalább 1 – 1,5 méter vastagságban kőomladékkal feltöltődött.
Eredeti zárásának, belső szerkezetének pontosabb meghatározása szintén kutatás feladata.
Jelenleg reteszelése nem állapítható meg, de a kapuszárnyakon kívül, a külső oldalon
elképzelhető csapórács – talán ennek nyomai a kapucsonkokon, mindkét oldalon
falmagban megfigyelhető faragott kőgerenda-csonkok. Előfordulhat felvonóhíd is. Ez
esetben a kapu külső oldalán verem vagy nyakárok is várható. A kapuépítmény a látható
maradványok alapján egy felső szinttel, vagy szintekkel ellátott kaputorony volt.
Az Alsó várból egy falrésen keresztül léphetünk a Középső várba (B). A falrés szintén egy
kapu helye (K3). Mivel az egységes falszöveteken más nyílásnak nyoma sincs, a Középső
vár északi részének kiépülte után csak itt lehetett a bejárat. A Középső vár jelenlegi
állapotában két nagy egységre bontható. Az északi részen egy trapéz alaprajzú rész, egy
sokszögletű bástyának meghatározható objektum található (11), míg a kis udvar déli részén
egy a Felső vár szikláiig enyhén emelkedő, változatos domborzatú térség van, nagyobb
leszakadt faltömbökkel. Jelen állapotban nem állapítható meg, hogy a faltömbök egy itt állt
épület maradványai-e, vagy a Felső vár ide omlott elemei?
A terepen látható egyenetlenségek kincskereső gödrök, hányók és/vagy omladékkal takart
épületmaradványok. Az udvart két oldalról a vár palástfalai határolják. Az eredeti út
mellett a Felső várba két meredek kerti lépcsőn, illetve tákolt hágcsón is fel lehet jutni. A
falirányokból és falvastagságokból úgy tűnik, hogy a palástfalak korábbiak, mint a
sokszögű bástya. Kutatás ad majd választ arra, hogy a bástya belül üres volt-e fa szerkezetű
gyilokjáróval, vagy padolattal; vagy esetleg mélyebb szinten terekre osztott, fedett részei is
voltak. Megépítése az ágyúkorszak elejére, a 16. század első harmadára tehető. Ugyancsak
a kutatás adhat arra választ, hogy megépülte előtt mi állt a helyén, hogyan záródott itt a
Középső vár fala? Az is előfordulhat, hogy a K3 kapunak több periódusa is kimutatható,
vagy, hogy a korábbi K3 a jelenlegi bástya (11) területére esett. A Középső vár területén
szintén számítani lehet vízgyűjtőre vagy kútra.
A Felső várba (A) a nyugati oldalon csigavonalban futó fal-szoros (10) visz tovább. Az
elején egy a Felsővár épületéből kiinduló rekesztő-fal jelöli egy újabb kapu helyét (K2). A
külső palástfal néhol jelenlegi járószintig lepusztult, de szakaszosan mellvéd-szerűen áll.
Egy helyen nyíláskáva is látható, mely egyaránt lehet az alatta lévő feltöltés függvényében
felső szinti lőrés vagy alsó szinti ágyúlőrés nyílásmaradványa. A belső oldalon a Felső vár
palotaszárnyának falai több szint magasan állnak, de nyílások, kitörések csak a felső
szinteken figyelhetők meg. A fal tövében jelentős omladéklejtők figyelhetők meg. A
felvezető fal-szoros szélessége alapján a kutatás akár helységsorokat is felszínre hozhat a
felvezető kocsiút valamelyik oldalán. A fal-szoros (Zwinger- 10) a vár déli oldalán éri el a
Felsővár jelenlegi udvarszintjét. Ugyanide csatlakozik be a (14) számmal jelölt ösvény is.
A Felső vár (A) területén jól megfigyelhető a nyugati oldalon több szint magasságban álló
palotaszárny, mely északi részen egy magas sziklakibúvásra támaszkodik. E szikla tetején
figyelhető meg az a kerek belső térrel rendelkező habarcsba rakott kő építmény, melyet
egyes közlések ciszternának írnak (1). A sziklakibúvás keleti oldalán, a gyepesedett,
cserjékkel benőtt terepen további falak nem látszanak, de a terep alapján a Felső várat
innen vagy keskeny helységsor, vagy kerítőfal határolta, melynek külső oldalán a (10) falszoros árok-szerűen folytatódott. Északi végén gátszerűen záródik. Itt vagy a sziklából
vésett, vagy épített rekesztő-fal lehet, mert mögötte jóval mélyebb térszinten a Középső vár
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található. A Felső vár feltételezett bejáratának (K1) e terepjelenségek alapján határoztam
meg két lehetséges helyét is. A valószínűbb a déli pont, de a fal-szoros tovább vezetése
felveti, hogy a legészakibb ponton lehetett bejutni a Felső várba – körbejárva annak falait.
Miután itt több évszázadnyi építés, átépítés, koncepcióváltás jelenségeivel együtt
találkozunk, az a lehetőség sincs kizárva, hogy a korai időkben a fal-szoros északi végén
lehetett belépni a Felsővárba, majd a vár kiépülése, védelmének tagoltabbá válása után a
déli oldalon nyitottak új kaput. Az átépítés akár olyan mértékű is lehetett, hogy maga a
falköz e szakasza épült be egy helységsorral! Ez esetben a kutatások itt egy pinceszintet
fognak találni.
A Felső vár helységsoráról az alábbiak állapíthatók meg jelenleg: A maradványok legalább
négy szintet jeleznek. Természetesen ez a négy szint nem mindenhol jelentkezett, vagy
létezett egyszerre. A szintekre tagozódást a természetes domborzat, a sziklakibúvás is
befolyásolta. Megfigyelhető egy földszint, vagy alagsor mely a jelenlegi udvarnál
mélyebben van, de a feltöltődés előtt közel az udvar szintjén, vagy kicsivel az alatt volt a
padlónívója. E helységek a 7., 6. és 5. helység. Feltehetően az udvarról a 7.-be lehetett
belépni. Megvilágítása az udvar felől is lehetett, de egy fülkés nyílása a fal-szoros felé ma
is látható. A 7.-ből egy íves kváderekből rakott nyíláson lehetett belépni a 6. helységbe –
ez a vár jelenleg egyetlen „ép” boltozatú helysége - vagy ablaktalan volt, vagy egy szűk
nyílás az észak-nyugati sarkában lehetett a fal-szoros felé.

A boltozott 6. helyiség

A 4. helyiség sarokmaradványa a középső várból
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Innen az 5. helységbe vezető nyílásból egy rézsűs káva maradt meg. Az 5. helység a 4.
helység tere alá is benyúlt. E szinten északi irányban több helységnek jelenleg nincs
nyoma.
A 7. helységből lehetett eljutni a 9. helységhez. Itt szintén későbbi kutatás dönti el, hogy a
kapcsolat közvetlen volt-e, vagy egy ismeretlen helység még beékelődik ide.
A 9. helység egy mélyebb térszintet képvisel (pinceszint). 1987-ben a jelenleg erősen
feltöltődött akna legalább 2 méterrel mélyebb volt. Funkcióját tekintve lehet ciszterna,
vagy kút, de lehet a Cselebi által említett mély börtön is.
Az emeleti szint látható része északról indulva a 2. helységgel kezdődik. Harántfal csonkja
jelzi a 3. helységet, majd a 4.-et is. Mindhárom helység a felvezető fal-szorosra néző
„ablak”nyílással is rendelkezett. Bár a 4. helységnek a DNy-i külső sarka falvéget jelöl,
feltehetően ez egy átépítés határa, hiszen az 5. helység déli irányban „kilóg” alóla és a 6.
helység felett is megfigyelhető egy emeleti helység (8) falcsonkja. A 7. helység DNy-i
sarkában magasan álló pillércsonk is arról árulkodik, hogy az emeleti helységsor minimum
idáig elhúzódott. A 4. helység külső falsarkán az armírozás egyébként másodlagosan
felhasznált faragványokkal történt. A 8. helység udvari falának belső oldalán egy
másodlagosan beépített ablakkeret elem látszik, mely az emelet építésének
korhatározásánál szintén segíthet. A palota nyugati falának külső felülete többszöri
átépítéseket mutat. Egyes szakaszok függőlegesek, majd vannak rézsűsen épített
szakaszok, illetve azokra részben ráköpenyezett felsőszinti ráépítések! Datálás
szempontjából egy fontos elem a 4. helység nyugati falának belső oldalán is látszik. Más
kutatók által boltozati gyámként leírt elem egy kandalló három rétegköve. Az élszedett
gyám felett a kandalló gerenda csonkja és az ernyő maradványa látszik.
A 4. helységről biztosan állíthatjuk, hogy a palotaszárny egyik reprezentatív szobája volt
annak idején. Erről nem csak a kandalló, hanem az ablaknyílás maradványai is árulkodnak.
A széles nyílás jobb oldalán egy konzol nyúlik ki. A konzol tarthatott korábban díszes
zárterkélyt vagy árnyékszék fülkét. Az előbbi egy fogadószoba, az utóbbi egy előkelő
hálószoba tartozéka szokott lenni.
Ugyanitt e nyílás alatt figyelhető meg kívülről egy csúcsív fele az 5. helység szintjén.
Mivel a másik oldalon a kőív nem folytatódik és javítás nyoma sem látszik ismét, csak a
későbbi kutatásra kell hagyatkoznunk. lehet az 5. helység korábbi nyílásának maradványa,
de lehet a Károlyiak ténykedésének emléke is. Miután ők lényegében Angol-parkként
kezelték a vár területét – állagmegóvás címén helyezhettek el faragványokat romantikus
elképzelések alapján.
Egy felső szint nyomai már csak a 2., 3. helység falcsonkján figyelhető meg. Itt egy újabb
födémszintet jelez a falsíkokon megfigyelhető visszaugrás.
Külön kell szólni az 1. helységről, mely a szikla legmagasabb pontján, az emeleti
helységekkel egy szinten maradt meg. A kör alaprajzú helységet ciszternaként határozták
meg korábban és az ismeretterjesztő irodalomba is így vonult be. Feltételezésem szerint
valójában a vár feltehetően legkorábbi látható eleme, egy torony maradványa a falazat. A
2002-ben készült fotón jól látszik még, hogy az épület falvastagsága legalább 2 méter. A
sziklafelszín legmagasabb pontján található. Ott, ahol a természetes védelmi lehetőséget is
kihasználva, a vár legkorábbi épületeinek kellett megépülni. Hasonló pozícióban található
a közeli Hollókő korai belső tornya, de az ábrázolások szerint a szomszédos Ecseg várában
is a várhegy legmagasabb pontján egy torony helyezkedett el. Természetesen a példákat
tágabb régióból is hozhatnánk, de Buják eddig ismert egyetlen 17. századi ábrázolásán is
megfigyelhető egy torony ezen a helyen. Az ábrázolás a festői alakú szikla miatt nem tűnik
hitelesnek, de a metszetről leolvasható épületelemek nagy része megfeleltethető az
alaprajzon is látható épületeknek. A rajzoló a várat a Bársony-hegyről, dél-nyugati
irányból figyelte meg. Jól látható a nyugati palástfal mögött a Felső vár palotaszárnyának
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két, nyílásokkal tagolt szintje. Bal szélen a Középső vár és a Rondella egy-egy térszinttel
lejjebb ábrázolt, félig takart részlete látszik. A palota mögül kimagaslik egy a palotához
képest karcsú torony felső szintje.
A nyugati palotával szemben egy másik épület is látszik a Felső várban. Ha a rajzot
tömegábrázolásában hitelesnek fogadjuk el, ez egy keleti szárny létére utal. A furcsa alakú
hegy mellett problémás a metszeten látható lépcsősor és kapu. A helymeghatározás alapján
látható, hogy- ha egy nézőpontból rajzolták a várat – ez nem lehet az Alsó vár kapuja!
Feltételezésem szerint a ma a K5 ponttól felvezető lépcsősor helyén (14) a vár életében is
volt egy felvezető gyalogút, lépcső, mely a palástfalon nyíló gyalogkapuban ért véget. A
jelenlegi falkiomlásnál megfigyelhető, hogy a falcsonkok nem köthetők össze egyszerű
poligonnal, s itt falköpenyezés, átalakítás nyoma is látszik.
A helyszíni megfigyeléseket és a kevés történeti adatot összevetve az általános várfejlődési
tendenciákkal, az alábbiakat mondhatjuk el a várról:
A vár legkorábbi területe, épületei a mai Felső vár területén jöhetett létre. Valószínűleg egy
végső menedékként használt, 3-4 szintes toronyból és talán egy tojás alakú palástfalból állt.
Hollókőt véve analógiának, lakóépület már ekkor is létesülhetett. természetesen a várudvar
területén, esetleg a torony belsejében egy korai ciszterna vagy kút is létesült. A
csigavonalban fölkapaszkodó út külső oldalán ez után épülhetett a ma látható külső
palástfal, vagy annak elődje. Miután külső védműveknek e falakon nincs nyoma, ezek az
építkezések a 14. század első feléig lezajlottak. A létrejött falszorost és a Középső várnak
nevezett területet rekesztő fallal (falakkal) tovább oszthatták.
A Felső várban, a palástfal belső oldalán folyamatos építkezésekkel, átépítésekkel,
többszintes épületszárnyat (szárnyakat) építettek ki a 14-16. század folyamán. Erre utalnak
a különböző helyeken, másodlagosan felhasznált faragványok, architektonikai elemek,
illetve a 4-7. helységek vonalában a külső falsíkokon megfigyelhető ráfejelések,
köpenyezések, falsík eltérések. A 4. helység kandallója például a 15. századra datálható.
Az ágyú megjelenése új helyzet elé állítja a védőket. A korábban az ostromgépek
szempontjából távoli magaslatok most közvetlen belövési veszélyt jelentenek. Ez ellen a
falak vastagításával, köpenyezésével (passzív védelem), és új védelmi övek, illetve ágyúk
elhelyezésére alkalmas védművek kiépítésével válaszolnak. A Középső vár északi falai
ekkor épülhetnek meg még a Báthoryak idején, esetleg Werbőczi birtoklásakor. Csak ez
után húzzák fel az Alsó vár ma ismert részeit. A nagyméretű rondellák építési
korszakolásában még komoly hézagok vannak. A budai Nagy rondella építését ma már
többnyire 1530-1541 közé helyezi a kutatás, s a legtöbb ismert ilyen hazai védmű is a 16.
század első felére keltezett, de vannak kivételek is. A soproni nagy rondella csak 1630-ban
épül meg. A bujáki rondella építését a szakirodalom Báthory Andráshoz (1551-1552) köti,
de Werbőczi István sem zárható ki, mint építtető.
Az Alsó várnál az „ismert részei” kifejezés indokolt. A jelenlegi falak a sziklás
domboldalba lettek felépítve, a rondellát is beleértve. Építésük előtt már állhattak itt
épületek vagy korszerűtlen védművek, melyek most a belső feltöltés alatt pihenhetnek.
A K5 maradványai pillanatnyilag nem helyezhetők be a periodizációs rendszerbe.
Előkapuként, barbakánként már a 15. században is megépülhetett, de létesíthették akár a
17. században is, mint kaput, vagy a Bársony-hegyet pásztázó ágyús védművet.
A kérdőjelekre az állagvédelemhez kapcsolódó kutatások adhatják meg a választ.
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4. Hasznosítás, helyreállítás
A bemutatásra kerülő várak mindegyikében közös, hogy hosszú ideig gazdátlanul, funkció
nélkül álltak. Az újjáéledés egyik fontos mozgató rugóját a turizmus élénkülése jelentette.
Ez és a történelmi értékek iránti érdeklődés vezetett minden esetben a korábbi romok, vagy
elhagyott épületek új funkciójának a megtalálásához. A hasznosítással együtt a történeti
értékek megőrzése és bemutatása jelentős tudományos munkával is párosult, mely
feldolgozta a fejlesztési munkák során keletkező régészeti építészettörténeti, kultúrtörténeti
adatokat.
4.1. Hazai példák bemutatása, vár helyreállítások és hasznosítások elemzése
4.1.1. Szádvár-Szögliget 12
Hely:
Magyarország, Szögliget
Tf. magasság: 460 m
Épült:
1268 előtt
Elhagyták:
1688 (felgyújtották)
Állapota:
rom
Építőanyaga: kő (rakacai márvány)
Magyarország északkeleti szögletében, a Bódva folyó völgyét szegélyező Aggteleki
Nemzeti Park területén, Szögliget község határában emelkedik a 460 méter magas
Várhegy, amelyet a hatalmas kiterjedésű Szádvár középkori erődítményének romjai
koronáznak.
A szabálytalan alaprajzú vár hossza kelet-nyugati irányban mintegy 200 méter, legnagyobb
észak-déli szélessége pedig körülbelül 70 méter. Területe a Várhegy északi oldalán
található „Csigával” együtt egy hektárra tehető.
Szádvár megépítésének időpontja nem ismeretes, a szabálytalan alaprajzával a hegytető
platóját követő vár első említése V. István 1268-ban kelt okleveléből származik. A 13-14.
század fordulóján a területet a nagyhatalmú Aba Amadé nádor serege szállhatta meg,
mivel, hasonlóan más visszafoglalt erősséghez, Szádvárat 1319-ben már Károly Róbert
király kezén találjuk. A 15. század közepén a Felvidéket tartósan megszálló, harcedzett
cseh huszitákkal szövetséges lengyel Peter Komorowsky és serege kerítette hatalmába a
várat, és innen fosztogatta a környező vidék népeit. A 17. század folyamán az ország nagy
észét meghódító törökök idáig már nem jutottak el.
Mivel 1920-tól a csehszlovák határ szomszédságába esett, tiltott zónaként gazdátlanul
romladoztak a középkori vár maradványai, területét visszahódította a természet.
2006-ban civil szerveződés eredményeképpen a romvár egy részét a várbarátok
megtisztítják a növényzettől. Ezt követően 2007-ben megalakul a Szádvárért Baráti Kör,
mely azóta minden évben megrendezi a vármentő napokat. A sikeres akciók
eredményeképpen a vár évről évre többet mutatott magából és az őt körül vevő természeti
környezetből. A tisztítás után 2012-ben kezdődtek meg a régészeti kutatások, melyek
jelenleg is folytatódnak.
A vár befejezetlen története napjainkban is íródik, a civil várbarátok előtt még az
állagmegóvás, kutatás és helyreállítás hosszú évei vannak. A nagy lelkesedéssel végzett
„előkészítő munka” jelenlegi célja a vár mentés, mely önmagában is attrakciót jelent. Ez a
számos társadalmi elismeréssel díjazott civil kezdeményezés és összefogás egy későbbi
rekonstrukció és hasznosítás legjobb marketing eszközének is bizonyult.
12

Fejezet képeinek forrása: www.szadvar.hu
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24

4.1.2. Sirok 13
Hely:
Tf. magasság:
Épült:
Elhagyták:
Állapota:
Építőanyaga:

Magyarország, Sirok
296 m
1320 előtt
1713 (Habsburgok felrobbantották)
rom
kő

„A Bükköt a Mátrától elválasztó Tarna patak völgyének szűkülete felett, mintegy 300 m
magasságban áll a várrom. A középkorban az észak felé vezető utak ellenőrzésére igen
alkalmas helyen épült, bár elsősorban földesúri magánvár volt, stratégiai szerepet alig
játszott. A siroki vár, melyet az Aba nemzetség tagjai a 13. század végén építhettek, 1320ban fordul elő először az írott forrásokban, amikor Károly Róbert elfoglalta azt Csák Máté
híveitől.
A középkor folyamán többször gazdát cserélt vár jelentős szerep játszott a török hódoltság
idején kialakult végvár rendszer egyik elemeként. A vár életének utolsó, hadászati
jelentőséggel bíró szakasza a Rákóczi szabadságharc idejére esett.
A szabadságharc bukása után a várat még rövid ideig meghagyták, de a haditanács elvben
már hozzájárult annak lerombolásához. Doria császári tábornok már ekkor elvégezteti az
első robbantásokat, és 1713-ban a többi magyar várral együtt végleg lerombolják. A falak
leomlanak, a kazamaták összedőlnek, eltűnnek a falak magasítására mélyített árkok, a
törmelék több méter magasan feltölti a várudvart. A falu életét, sorsát meghatározó szerepe
véglegesen megszűnt.
2012. szeptember 30-án került sor ünnepélyes keretek között a Heves megyei Sirok község
festői helyen fekvő, eddig is turistalátványosságnak számító várának átadására. A vár
eddig feltárt részeit 2010-2012 között a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága újíttatta fel.
A helyreállítás előtti állapotot jellemző természetjáró-turisztikai célpont mellett megjelent
a kulturális, múzeumi és alkalmi rendezvényi funkciók is, azok infrastrukturális igényeivel
(víz, villany, burkolt út, stb.). A turisztikai vonzerővel növekvő komfortigény Sirokon is
csak kompromisszumokkal szolgálta a műemlékvédelem eredeti céljait. A helyreállításnál
a vártól távolabb, a Várnyeregben jelölték ki a vendéglátás és a nagyobb rendezvények
helyszínét. A részleges helyreállítással meg kívánták tartani a siroki várra, mint romra
jellemző különleges természeti formavilágot, a hegy vulkanikus képződményeit. Ezt
szolgálja a várhegy körül kialakított geológiai és természetvédelmi tanösvény is.”
(forrás: www.sirokivar.hu)
A látogatóbaráttá vált várrom legfőbb erénye, hogy amint már említettük, a helyreállítás
után is megmaradt a várrom jellege, ugyanakkor a történeti bemutatással párhuzamosan a
különleges természeti környezet is hangsúlyos eleme a hasznosítási koncepciónak. Az alsó
várban megvalósuló, az egykori istálló épületének rekonstrukciójával olyan belső terek
alakulhattak ki, melyek a turisztikai bemutatáshoz szükséges funkciókat (kiállítótér,
mosdó, pihenő, iroda) tulajdonképpen szervesen illesztik a rom mai állapotához. A
hasznosítás másik fontos koncepciózus eleme, hogy az építészeti helyreállítás
meghatározója lett a vár bejárhatóságának biztosítása. A csak falmaradványokkal
rendelkező végvár élmény dús, irányított útvonalon való megismerése a turisztikai
attrakció, melyet jól kiegészítenek a hagyománnyá váló várnapok program sorozatai.
A helyreállítás sikeressége ebben az esetben is összekapcsolódik a hasznosítás
minőségével, a látogató számára nyújtott kulturális szolgáltatások színvonalával.
13

A fejezet képeinek és adatainak forrása: www.sirokivar.hu
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4.1.3. Drégelypalánk-Drégely vára 14
Hely:
Magyarország, Drégelypalánk
Tf. magasság: 444 m
Épült:
1285 előtt
Elhagyták:
1552 (sikeres török ostrom)
Állapota:
rom
Építőanyaga: kő
Drégely vára az egykori végvár a Börzsöny északi részén, Drégelypalánk és Nagyoroszi
községektől egyforma távolságra, 444 méter magas sziklacsúcson található.
A XIII. századtól írásos emlékekben is említett erősség története hasonlóan a többi
középkori magyar várához alakult. A többszörös tulajdonos váltás mögött az uralkodó és a
vele szemben megerősödő helyi urak villongásainak színtere volt.
Tinódi Lantos Sebestyén tette a várat közismertté, amikor megénekelte a várvédő Szondy
György hősies küzdelmét a hódító török seregekkel szemben. A török hadjárat
megpecsételte a vár sorsát, a rommá lőtt erődítményt nem állították helyre, hadászati
jelentősége megszűnt.
A török korszak után, a 18. századtól kezdve a vár állapota fokozatosan tovább romlott. A
fennsíkra épült külső vár alaprajza ma már nehezen rekonstruálható. A kultúrtörténeti érték
mentését 1989-ben a Börzsöny Baráti Kör kezdeményezte. Teszári Károly a Duna–Ipoly
Nemzeti Park Börzsöny tájegységi körzetének vezetője, a Drégelyvár Alapítvány
kuratóriumának tagja nevéhez fűződik a várrommaradványok helyreállítási munkáinak
előkészítése. Az ő ötlete volt Drégelyvár feltárásának és az állagmegóvásának szervezett
formába terelése. A szervező szerepét az 1991-ben megalakított Drégelyvár Alapítvány
vállalta magára, 2002-ig 711 köbméter fal épült meg. A helyreállítási munka a ma napig
folyik a falak romkonzerválásával és kutatáson alapuló részleges helyreállításával.
A várat mint történelmi jelentőségű idegenforgalmi látványosságot évente ezrek keresik
fel. A romvárhoz, mint kiránduló célponthoz, falusi turisztikai szolgáltatások épületek ki az
évek folyamán. Erdei iskola, nyári tábor, falusi szálláshely létesült a vár környezetében.

A vár téli látképe
14

A fejezet képeinek és adatainak forrása: www.dregelypalank.hu
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4.1.4. Pécs, Tettye- Szathmáry Palotarom 15
Hely:
Magyarország, Pécs
Épült:
1457 után
Állapota:
helyreállított rom
Építőanyaga: kő, korten acél
A Szathmáry Palotarom egyike Magyarország védett reneszánsz műemlékeinek, amely a
Pécs északkeleti részén húzódó, különleges mikroklímájú Tettye-völgyben áll, ahol a sűrű
városi szövet találkozik a természeti környezettel, és ahonnan páratlan kilátás nyílik a
városra. Ide építtette Szathmáry György püspök (1457-1524) reneszánsz stílusú nyári
rezidenciáját a XVI. század legelején. A villa kétszintes, kőből emelt épület lehetett,
amelyről sokáig azt tartották, hogy déli irányba, azaz a város felé nyitott udvar köré
rendezett U-alakú ház volt.
A Tettye Park megújításának programja szinte kikényszerítette a Palotarom, mint
hangsúlyos táji elem és építészeti emlék szerepének újradefiniálását. A beavatkozások
megfogalmazásakor parkért felelős tájépítész tervezőkkel összhangban arra törekedtünk,
hogy a rom komplexitását adó fenti minőségeket, szellemi rétegeket alapvetően ne írjuk
felül.
A lokális térbeli rekonstrukció során a délkeleti oldalról hiányzó épületsarkot jelölő, Lalakú, acélszerkezetű épülettestet terveztünk, amely egy kilátót, és az ahhoz vezető lépcsőt
rejt magában, továbbá a tér használatához szükséges technikai helyiséget is.
Az egyik legfrissebb romhelyreállítás, mely kortárs építészeti eszközök segítségével
fogalmazta újra a közpark funkciót.

A palota rom helyreállítás után
15

A fejezet képeinek és adatainak forrása: www.epiteszforum.hu tárgyban közölt cikkei
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4.2. Külföldi példák bemutatása
4.2.1. Dévény vára 16
Hely:
Szlovákia, Devín
Épült:
1288 előtt
Elhagyták:
1683 (sikeres török ostrom)
Állapota:
rom
Építőanyaga: kő
A dévényi vár, mely a Magyar Királyság nyugati kapuja volt, a Duna és a Morva folyók
összefolyásánál 80 m magas meredek hegy csúcsán emelkedik (ma Pozsony egyik
külvárosa). Romjai ma is impozáns képet nyújtanak. Festői kilátás nyílik innen az Duna
túloldalán emelkedő osztrák Hainburg várára.
Már a rómaiak őrtornyokat emeltek itt, majd morva fejedelmi székhely lett. Palánkvárát
864-ben említi a Fuldai évkönyv. A királyi vár a 13. században épült fel. A vár határszéli
harcokban többször gazdát cserélt. A 15. században Garai Miklós jelentősen bővítette és
díszes palotát építtetett benne, majd fokozatosan reneszánsz palotává építették ki. 1683-ban
a török sikertelenül ostromolta. 1809-ben a visszavonuló francia seregek felrobbantották,
azóta pusztul.
A klasszikus romvárként is impozáns felvidéki magyar emlékhelyen vármúzeum is
működik.

16

A fejezet képeinek és adatainak forrása: www.devin.sk
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4.2.2. Citadella Malaga 17
Hely:
Malaga, Spanyolország
Rehabilitáció: 2011
Állapota:
rehabilitált rom
Építőanyaga: kő, corten
A jelentős örökségi értékekkel rendelkező spanyol város középkori nagy kiterjedésű
erődítményének területe, mint kulturálisan mind történelmi emlékekben rendkívül vegyes.
A muszlim erőd mellett római színház is található itt. A terület rehabilitálására 2011-ben
került sor, 5842 m2-en, 579.500 eurós költségvetésből.
A tervezők a terület érintetlenségét szerették volna megőrizni, ezért egy gyalogos sétányt
jelöltek ki, amely behálózza a területet, és mint egy szalag fogja egybe a kulturális
kavalkádot. Mára a kilátás és a kultúrtáj miatt a látogatók és turisták célpontjává vált a
terület, ami egész éven át kulturális programoknak ad otthont.

17

A fejezet képeinek és adatainak forrása: www.detail.de tárgyban közölt cikkei
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4.2.3. Chateau D'Esserts-Blay várrom 18
Hely:
Le château d'Esserts-Blay, Franciaország
Épült:
1400 előtt
Elhagyták:
1609 (tűzvész)
Állapota:
rehabilitált rom
Építőanyaga: kő, fa
A vár az 1400-as években épült és több mint 200 éven át rendszeresen lakták. 1609-ben
egy tűzvész martalékává lett. Mindmáig üresen állt és állapota folyamatosan romlott. 2008ban a helyi önkormányzat úgy döntött, hogy rehabilitálják és egy 150 fő befogadására
alkalmas többfunkciós rendezvénytermet alakítottak ki benne, amely a falusi
rendezvényeknek helyet ad. A rendezvényterem neve AULA és 2008-as felavatása óta a
helyiek előszeretettel használják.
Sarokbástyájának rehabilitációja során kortárs fa szerkezettel állították vissza az eredeti
tömegformát.

18

A fejezet képeinek és adatainak forrása: www.detail.de tárgyban közölt cikkei
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4.2.4. Castelo Novo kastélya 19
Hely:
Castelo Novo, Fundão, Portugália
Épült:
1200 előtt
Rehabilitáció: 2008
Állapota:
rehabilitált rom
Építőanyaga: kő, corten
Portugália egyik nevezetessége és turisták célpontja Castelo Novo vára. 2008-ban adták át
a 3650 m2-en rehabilitált területet.
A tervezők célja egy olyan többfunkciós terület tervezése ahol a látogatók és helyiek is jól
érezhetik magukat. A hely állandóságot sugároz. A tervezők egy olyan "test" nélküli határt
alkottak, amely önállóan működik, és anélkül épül bele szervesen a környezetbe, hogy
elnyomná azt. Ezzel a megoldással a látogatók úgy csodálhatják meg a régészeti leleteket,
hogy nem tesznek abban kárt. A sétány egyben kilátó is, hiszen innen gyönyörű kilátás
nyílik a területre.

19

A fejezet képeinek és adatainak forrása: www.detail.de tárgyban közölt cikkei
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4.3. A bujáki vár helyreállítási alternatívái
4.3.1. Örökségvédelmi észrevételek, javaslatok a vár állagvédelme, kutatásahelyreállítás és turisztikai hasznosítása tárgyában.
Buják vára Nógrád megye műemléki védelmet is élvező várainak egyike (műemléki
törzsszám: 5735). Ennek ellenére hosszú ideig állagvédelmére nem fordítottak figyelmet.
A vár alatti államosított Pappenheim-vadászházat a szocializmus idején, 1966-tól a
Honvédelmi Minisztérium használta, a védelmi területbe a vár is beletartozott.
„Nemzetbiztonsági” okokból állandó őrsége is volt, így látogatni sem lehetett a
rendszerváltásig. Helyi kezdeményezésként többször próbáltak a vár állagvédelmére,
hasznosítására kísérletet tenni. 2002-ben volt az utolsó olyan beavatkozás, mely a vár
állagvédelmét hivatott elindítani. Az akkori egyeztetéseken az Örökségvédelemért felelős
hatóságok és szakemberek, illetve a település Önkormányzata és a HM Erdészet abban
állapodott meg, hogy első lépésként a falakat veszélyeztető növényzetben hajtanak végre
szelektálást, a közlekedő utakat teszik szabaddá és a legveszélyesebb helyeken korlátokat,
figyelmeztető táblákat helyeznek ki. A munkák során a sarjadékerdőt a falak tövéből
kivágták. A külső palástfalra telepített tujasort visszavágták, hogy a szélnyomástól
tehermentesítsék e falakat. A geocaching-túristák által ez időben készített fotók képet
adnak a munkáról. Azok akkori eredményéről.

A Középső vár a tisztítás után

Mára újra cserjésedett terület a Középső várban
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A szakemberek abban is megegyeztek, hogy gyökeres növényeltávolítást a kutatásokig
nem végeznek a régészeti lelőhely védelme érdekében. Illetve a borostyánt sem távolítják
el a falakról a felmérésekig, mert bár károsító hatású, de több helyen a borostyán tartja a
falsíkokat.
Az eltelt tíz évben a folyamatos kezelés hiányában a növényzet újra visszafoglalta
magának a várat és fotópárokon a falak pusztulásáról is kapunk némi képet.
A vár területe a folyamatos karbantartás hiányában vissza erdősült. A falmaradványok
rohamosan pusztulnak. A különböző irányokból érkező igények között kellene megtalálni
az egészséges kompromisszumot. Miközben a vár idegenforgalmi hasznosítása minimum
szintű - csak a bakancsos turisták számára jelent célt - állapotához képest még ez az
igénybevétel is pusztító hatású. (A látogatókat érhető baleseti veszélyforrások szintén nem
elhanyagolható mértékűek.) A falak állapota azonnali javító, állagvédő beavatkozásokat
igényelnek, ugyanakkor a vár műemléki, régészeti kutatása nélkül ezen beavatkozások
technikai – technológiai, pénzügyi, nem utolsó sorban műemléki-örökségvédelmi
paraméterei nem tervezhetők, nem meghatározhatók.

A 6. helység felett még látszódó falsík 2002-ben (forrás: www.geocaching.hu)

Ugyanaz a falcsonk falsík nélkül, körülötte cserjék és tapadó vadszőlővel benőtt falak.
A magyar (és nemzetközi) gyakorlatban mára már több pozitív és negatív példa is van a
településeken kívüli romvárak állagvédelmére, felújítására. Korábbi gyakorlat szerint
nagyobb egység régészeti-műemléki kutatása után tervezés, majd hosszas helyreállítás
következett a tervezésben meghatározott helyreállítási mértékig. Egyik látványos példa
ismét csak Hollókő, ahol a régészeti-műemléki kutatást három szezonban csinálták meg,
míg a tervezés és kivitelezés közel harminc évig tartott! A kutatásra túl kevés idő jutott –
így akaratlanul nagy tudományos információvesztéssel járt, míg az elhúzódó kivitelezés a
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vár állagának nem használt. Természetesen az idegenforgalmi hasznosítás is késett, hiszen
hosszú évekig a teljes vár le volt zárva, mint építési terület.
A műemlékes tapasztalatok arra is rávilágítottak, hogy a műemlékek - különösen a
fedetlenül álló romok – más épületekhez, építményekhez hasonlóan, állandó karbantartást
igényelnek a leggondosabb helyreállítás után is.
Miután több várnál, templomromnál helyi -, sokszor teljesen laikusokból szerveződő civil
kezdeményezésként indultak meg a huszonnegyedik órában az értékmentő munkák, a
különböző helyekről leszűrhető tapasztalatok, pozitív példák Buják esetében is
hasznosíthatók.
1. A civilek, „laikusok” bevonása, a tenni akarásukra alapozott társadalmi munkák komoly
értékmentést, értékteremtést jelenthetnek. Fontos feltétel a megfelelő szakmai irányítás,
szakemberekből álló háttércsapat. Fontos, hogy a társadalmi munkába bevontakkal
értelmetlen munkákat ne végeztessenek. Az elvégzendő feladatok céljáról,
szükségességéről, szakszerű megoldásairól a résztvevőket megfelelően kell tájékoztatni.
A társadalmi munka adott munkarész költségeiben jelentős hányadot ki tud váltani!
Várak tekintetében jó példák a különböző szintű összefogásokra Szádvár, Csobánc,
Szigliget, Drégely állagvédelme. (lásd az előzőekben ismertetett példákat)
2. A nagy általános cél – az épített örökségi objektum állagvédelme kisebb helyszíni
egységekre, fázisfeladatokra bontva, gyorsabban megjelenő részeredményt, könnyebb
tervezhetőséget eredményez, és kisebb költségvonzattal jár – anyagi fedezete
könnyebben előteremthető, mint egyszerre egy nagyobb építészeti programé.
3. Az állagvédelemben, balesetveszély elhárításban gyors eredmények érhetők el. A
károsító tényezők kisebb egységen gyorsabban és hatékonyabban minimalizálhatók.
Bonyolult mondatom értelmére egy példa: Ha mindenünnen egyszerre távolítjuk el a
falakat takaró (és károsító) növényzetet – gyepet, borostyánt, cserjéket – ugyan a
növényzet károsító hatásától már megszabadultak a maradványok, de a felületek
kezelése nélkül kitettük őket újabb károsodásoknak – a fagy, csapadék és taposás okozta
omlásnak, eróziónak. Ha kisebb egységeken történik a növényzet eltávolítása
örökségvédelmi szakember felügyelete mellett, majd a láthatóvá vált maradványok
tudományos felmérése, meghatározása megtörtént, akkor építész szakember által
meghatározott anyagokkal, technológiával alkalmazható egy rövidtávú állagvédelmi
beavatkozás – kiromlott falsík kipótlása, meglazult kőanyag visszarögzítése, esetleg
védőfalazat elhelyezése. Így az adott szakaszon minimalizáltuk a károsító tényezők
hatásának nagy részét.
4. A vár területe és környezete régészeti lelőhely. Az álló falak építészeti, régészeti
információk hordozói, de a falak környezete, a jelenlegi talajszint alá visszapusztult
szakaszok is tudományos adatokat őriztek meg. A vár keletkezéséről, átépítéseiről,
mindennapi életéről és pusztulásáról is „mesélhetnek” nekünk e maradványok, ha
hozzáértő kezek tárják fel. Kibontásuk, feltárásuk, tudományos leírásuk,
feltérképezésük szakirányú szakemberek munkáját igényli folyamatosan. Természetesen
a feladatok egy részét érdeklődők, önkéntesek, diákok is el tudják felügyelettel végezni.
5. Az állagvédelmi munkák megkezdéséhez alapvető tereprendezés is szükséges. A
közlekedő utak környezetét rendezni kell. A munkába vett falszakaszok megközelítését,
szabaddá tételét biztosítani kell. Ez a növényzet szelektálás mellett a kőanyag
összegyűjtését is jelenti. A területen omladékként, görgetegként jelentkező kőanyag
nagy része újra felhasználható a falak javításához, lezárásához.
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Drégely vár 2001-ben: Omladékból kibontott
fal ideiglenes falkonzerválással, habarcsos
rögzítéssel, előtte tájékoztató tábla a kutatás
aktuális céljáról, eredményeiről. Oldalt az
omladékból újrahasznosítható kő depója. A
közlekedési útvonalat korlátok és zsinórok
jelölik.
Átdeponálása, válogatása szintén odafigyelést
igényel. A terméskő, vagy bányakő mellett
ugyanis nagy számban tartalmazhat faragvány
kőanyagot, architektonikai elemeket. Találási
helyük rögzítése mellett ideiglenes leltárba
kell őket venni. A találási hely rögzítése azért fontos, mert bár eredeti helyétől jóval
távolabbra is kerülhet, de általában az eredeti beépítési hely a fellelési pont közelében
szokott lenni. Közeli példa: Drégely váránál az omladéklejtők elbontása során előkerült
csigalépcső elemek szóródása jelölte ki az egykori csigalépcső helyét, bár eredeti
helyzetében egyetlen kőelem sem maradt!
A vár területén nagy mennyiségű omladék van. Csak a Felső vár fal-szorosában megfigyelt
omladéklejtők cirka 160m
³ visszanyerhető követ tartalmaznak, a gyorsszámításnál a
feltételezett 1-1,5 méter omladékvastagságot a jelenlegi járófelületek alatt már nem is
számolva. A külső falak körül szintén komoly mennyiségű kőomladék figyelhető meg.

A dél-nyugati külső fal alatti kőfolyás.
6. Az állagvédelmi, helyreállítási munkák megkezdésekor már érdemes a turisztikai
hasznosítás lehetséges irányait végiggondolni. A statikai állapotfelmérés eredményeként
felállítandó kivitelezési fontossági sorrend mellett ajánlott egy turisztikai hasznosítási
ütemterv. A vár szerkezetéből adódóan, jól elkülöníthető egységekre bontható.
Rekonstrukciós ütemtervénél javaslom az Alsó vár kutatásával, helyreállításával
indítani. Egy alulról fölfelé haladó rekonstrukció során a már elkészült egységekben
megindulhat a turisztikai élet, míg a vár belső részén az építési tevékenység folyhat
akadálytalanul. Egyes munkafázisok elvégzése is lehet akár turisztikai program – a
megfelelő biztonság mellett. Például feltárási területeken meghirdetett csoportos
látogatás, idegenvezetés, illetve hagyományos építőtevékenység bemutatása egyes
szakaszoknál.
Egyes kezdeti turisztikai funkciókat a kutatás-helyreállítás különböző szakaszaiban újra
érdemes átgondolni. Jelenleg a vár egyes területeiről csak átfogó elképzelések vannak.
A kutatások során előkerülő épületek, részletek egyes idegenforgalmi elképzeléseket,
funkciókat átírhatnak, lehetetlenné tehetnek, de új ötleteket is inspirálhatnak! A
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kibontakozó történeti-régészeti emlékekhez javasolt idomítani adott területi egység
modern hasznosítását is. Természetesen az előkerülő maradványok a helyreállítás
mértékét is befolyásolják. Míg lesznek romrészek, ahol a térdfalas bemutatásnál több
nem hozható ki a maradványokból; lesznek olyan elemek is, ahol komoly
tömegrekonstrukciós állapotig el lehet jutni. Egy ilyen elem az Alsó vár, ahol a rondella
lőréssorai és a gyilokjáró is rekonstruálható, tető alá rakható.
7. Az omladék nagy részének eltávolításával szintsüllyesztés következik be. A Felső vár
területén ez komoly szintváltást is jelenthet. Divényből és Zólyom-Pusztavárról mutatok
két példát:
Zólyom – Pusztavár: A kutatás előtt csak a
tüske-szerű csonk látszódott. A többi fal
teteje volt a járószint. Most 4 méterrel
mélyebben állunk. Az előtérben az
omladékból előkerült kőkonzolok.

Divény: Egy teljes pinceszint omladékkal
feltöltődve.
Az omladék eltávolítása után derül ki ezeken
a szakaszokon az új közlekedés rendszere.

E tény miatt is javasolt, hogy a kezdeti
állagvédelemnél csak minimális ráfalazások történjenek azokon a szakaszokon, ahol a
külső falakra a fal védelme és a balesetvédelem miatt kell falazni.
Az omladék eltávolítását, átválogatását a régészeti korú rétegek határán abba kell hagyni.
Onnan lefelé már csak régészeti kutatással szabad a rétegsort bolygatni. A kőanyag és
szórvány régészeti leletanyag kiválogatása után maradó habarcsos-apróköves törmelék a
régészeti rétegek tetejére visszaterítve védőréteget biztosít, illetve boltozat helyreállítások
után – jó vízáteresztő képessége miatt – feltöltésként alkalmazható.
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Az erősen feltöltődött 6. helység. Ajtónyílásának jelenlegi magassága jelzi, hogy legalább
1-1,5 méter feltöltődés van a helységben!
8. A kutatás első fázisaként javasolt egy”leltárt” felvenni a várról. Alaprajzon és fotón is
rögzítve, szöveges leírást is adva, leírunk minden olyan jelenséget, amely a szükséges
statikai beavatkozásokra, építési, átépítési fázisokra felhívja a figyelmet, illetve a
vizsgált épületrészek kialakítására, funkciójára ad információt. Például konzolok,
nyíláskávák, falköpenyezések, statikai repedések, falelválások, stb…

Rondella nyugati oldal, ép lőrés felett. Ferde, kicsúszó átrepedés a fal teljes magasságában.

Köpenyfal mögül előbukkanó falsík a Felső várba vezető gyalogösvény (14) bal oldalán.
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Kőkonzol a 4. helység ablaknyílásában

7. helység külső oldala, falsík váltások, másodlagosan beépített faragványokkal.
E leltárra részben azért van szükség, hogy a menet közben megsemmisülő elemekről
legyen még információ, másrészt a leírt elemek felhívják a figyelmet azokra a
szakaszokra, ahol a növényzet eltávolítása, omladék elbontása nagyobb odafigyelést
indokol. E felmérés alapján a statikusok is meg tudják vizsgálni a pillanatnyilag
legsúlyosabbnak tűnő problémákat.
9. A vár felmérési alaprajza nagyrészt pontos, de az Alsó vár kapujánál komoly elmérést
vettem észre. Mind a kutató munkát, ásatásokat, mind pedig a tervezési, kivitelezési
munkákat segítené egy digitális állományban is kezelhető új felmérés. Javasolt az
örökségvédelmi munkákban jártas geodéták alkalmazása. A felmérésnek nem csak a
falak bemérésére, hanem a kisdomborzati alakzatok felmérésére is ki kell térni.
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Geodéziai feladat a vár területén mérési alappontok lehelyezése, hogy a későbbiekben a
feltárások, falszövet felmérések is beköthetők legyenek a felméréshez.
A felmérésről néhány gondolat: Az eddig ismert, elsősorban alaprajzi ábrázolások
némelyike (Genthon) feltehetőleg pontos méréseken alapszik, azonban az eltelt idő,
romok további amortizációja, valamint a fellelhető hiányos dokumentációk miatt
mindenképpen szükséges kutatást megelőző és a kutatás alatti pontos elmérések
készítése. Sajátos tény azonban, hogy amíg a vár területét visszahódító természet, ill. a
falakon belüli omladék számot tevő mértékben van jelen, addig a meglévő
maradványok pontos mérése is bizonytalan még korszerű technológiák (térszkenelés)
esetén is. Tehát fontosnak tartjuk a kutatás alatti folyamatos felmérések végzését, ill. az
adott fázisban az előző mérések pontosítását, hogy a valóságot mindinkább hitelesebben
bemutató alapdokumentum, részletes felmérés készüljön, mely a későbbi kutató
munkát, a rekonstrukciós elképzeléseket valós adatokkal támassza alá.
4.3.2. A vár hasznosítása, I. változat:
A várrom későbbi hasznosítási és helyreállítási lehetőségeit felmérve fontosnak tartjuk az
egymásra épülő kutatási információkkal azonos léptékű hasznosítási alternatívák
kidolgozását. A régészeti feltárás során biztosított nyilvánosság megteremtheti a civil
érdeklődőkben is azt az értékalapú gondolkodást, mely megóvja az eddig megmaradt
romot a várakkal kapcsolatos, időnként elhatalmasodó romantikus és léptékét vesztett
újjáépítési ambícióktól. Az adott kutatási fázisokban előkerülő örökségi és kulturális
értékek megalapozhatják a későbbi minőségi turisztikai élmények tartalmi összefüggéseit,
nem figyelmen kívül hagyva a szakmai szempontból laikus látogatók várral kapcsolatos
élményközpontú elvárásait.
Első lépésben a vár egyik legépebben maradt részének bemutató helyreállítása tervezhető a
bejárati kaputól a nagy rondelláig az alsó várban. Ez a feltárási irány megegyezik a vár
eredeti bejárhatóságának irányával is. A szükséges régészeti kutatással párhuzamosan
történik a törmelék eltávolítás és kőanyag-válogatás, valamint a növényzet eltávolítása is.
A koncentrált kutatást követően helyreállítási tervek birtokában tematikus örökségvédelmi
építőtáborok keretében folyhat a helyreállítás, romkonzerválás és falkorona védelem civil
várbarátok önkéntes munkájával.
A régészeti kutatás megkezdésének pillanatától turisztikailag is látogatható a vár, ahol
kijelölt útvonalakon (esetleg kiépített látogatói járdán) bejárható a helyreállítás alatt lévő
alsó vár-rondella és a rom területként működő felső vár. A kutatási terület bejárása
lehetséges szakmai vezetéssel is meghirdetett időpontokban, így az érdeklődő várbarátok
még több személyes élményt szerezhetnek a hellyel kapcsolatban és lehetnek később a
támogató tevékeny civil közösség tagjai. A helyreállítás már látványos részei után a
rondellában a mesterségek udvara kerülhet kialakításra, ahol a vár építésével egykorú
építési technika bemutatása történik évszakonként rendezett tematikus kulturális
programmal.
A látogatói útvonalak kijelölése után a váron belüli túraútvonal örökségvédelmi
tanösvényként tovább tervezhető.
Ebben a fázisban a helyreállítás hitelessége és a hasznosítás még akkor is szoros egységet
képezhet, ha mai ismereteink szerint nincs egyértelmű információnk a főkapuról, nem
ismerjük az alsóvár és középsővár pontos átjárási helyét, valamint a rondella építészeti
megjelenése is több hazai analógiára vezethető vissza. A meglévő falszakaszok
konzerválása és állagvédelme után már létre jöhet egy olyan látogatók számára is
érzékelhető térélmény, az erődítés eredeti hangulatát megidéző egyszerű térsor (védett
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folyosó, rondella), mely nem igényli kevésbé hiteles rekonstrukciók kierőszakolását
turisztikai attrakció címén.
A helyszíni építési folyamatokkal párhuzamosan létrehozható a vármentő program virtuális
megjelenítése is. A vár web lapján mindenki számára könnyen elérhető információkkal
népszerűsíthető a kutatási és helyreállítási munka.
Tervezhető megvalósulási időszak cca. 5 év, mely alatt a tulajdonképpeni alsó vár
„tisztítása” és teljes kutatása befejeződhet. A balesetveszély elhárítása mellett
megkezdhető a bemutató helyreállítás. Civil várbarátok bevonásával szakmai irányítás
mellett a kutatással párhuzamos építő munka is reális célnak tekinthető.
A becsült forrás igény cca. 50 millió forint, mely tartalmazza a kutatást megelőző
felmérések és helyszínbiztosítás, szakszerű növényzet eltávolítás, valamint az adott
várterület régészeti kutatási költségeit. Vélhetőleg ebben az időszakban van mód több
szakma bevonásával és a szükséges engedélyek beszerzésével az alsóvár helyreállítási és
konzerválási terveinek elkészítésére.
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Alaprajzi vázlat és térbeli modell
1. helyreállítás alatt lévő főkapu és védőfolyosó
2. helyreállítás alatt is látogatható rondella, később mesterségek udvara
3. kőanyag tárolása a középső várban – ömlesztet kőtár
4. kijelölt (épített) örökségvédelmi tanösvény, irányított várrom-bejáró útvonal a
középső várban
5. felső vár bejárata, kilátó pont
6. látogatók elől elzárt rom terület
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4.3.3. A vár hasznosításának II. változata:
Ez a hasznosítási alternatíva egymásra épülő fázisok (kutatás-helyreállítás-hasznosítás)
megtestesítője, amikor a várrom élete tovább szövődik a jelenkor emberének a helyhez
alázattal viszonyuló beavatkozásaival. A vár térszerkezete ad állandó keretet a mindig
megújuló bemutatási szándéknak, ahol az új kiegészítések nem az állandóság igényével
készülhetnek. A régi-új kontrasztjával mutatnak meg egy-egy részletet a várból a
turisztikai elvárásoknak megfelelően, de mindig illeszkedve a történeti együttes egészéhez.
A kutatási eredményekre támaszkodva a vár jelenlegi romként megjelenő arculatát nem
szükséges eredetiséget utánzó kiegészítésekkel túlépíteni. Sokkal inkább szükséges az
elvárt élményeket tér és tömegkapcsolatokon keresztül mai eszközökkel létrehozni a
hitelesség szem előtt tartása mellett.
A rondella helyreállítását követően megkezdődhet a középső vár teljes régészeti kutatása
és a körítő palást falak részleges helyreállítása, ill. romkonzerválása. A felső vár
helyiségeinek beazonosítása után lehetőség nyílik a felső várban kortárs építészeti
eszközökkel a minimális tömeg rekonstrukcióra. Egy-egy térsor mai megjelenítésére
(üveg-acél-fa konstrukciók), ahol az épülettől eredetileg idegen, de a mai turisztikai
elvárásokhoz szükséges, a hely látogatottsági mértékéhez is illeszkedő, kiállító és bemutató
mikro terek hozhatók létre. Tulajdonképpen a vár teljes értékű turisztikai célponttá válhat:
a vár területén továbbra is működik a korhű mesterségeket felvonultató építési technika
bemutatása az építés alatt. A középső vár területén örökségvédelmi tanösvény épül ki. A
törmeléktől, elburjánzott növényzettől megtisztított várudvar alkalmassá válik időszakos
szabadtéri színház működtetésére, korhű történelmi bemutatók számára. A felső vár
területén tömegrekonstrukció lehetőséget teremt turisztikai és kiszolgáló terek
létrehozására (vendéglátóegység, vármúzeum, művésztelep, galéria). A rom kiemelt
pontjai kilátó felületek létesíthetők, melyek segítségével a tágabb környezetbe illesztve
ismerhetik meg a látogatók a vár védelmi jelentőségét és a község egykori és mai
kapcsolatát a környező vidékkel. A nyitott és zárt terek együtteséből álló várrom
befogadhatja mindazon funkciókat, melyek a már helyreállított és látogatható hazai
várakban létesültek.
Az örökségvédelmi tartalmak mellett sok más külföldi példához hasonlóan a vár művészeti
központtá is válhat, ahol az alkotók a korhű építéshez tartozó anyaghasználatot (kő, fa)
kortárs átiratban jeleníthetik látogatók előtt.
A vár tágabb természeti környezete is részévé válhat a hasznosítási koncepciónak.
Természetvédelmi tanösvény hálózat kiépítésével bemutathatók a Kelet-Cserhát
Tájvédelmi Körzet Bujákhoz közeli részeinek tájképi, természetvédelmi nevezetességei.
Tervezhető megvalósulási időszak az alsóvár feltárását és helyreállítását követően újabb 5
év. A tervezett felmérési és helyreállítási munkák az előbbiekben az alsóvár kapcsán már
ismeretetekhez hasonlóan tematikus örökségvédelmi építőtáborok keretében folyhatnak,
azonban ebben a fázisban már nagyságrendekkel nagyobb pályázati forrás vonható be
(szükséges is) a megvalósításba. Ez különösen igaz a rekonstrukciós elemek elvárt
professzionális létrehozására.
A bővülő beavatkozási felület és méreteiben és munkaigényességében is növekvő kutatási
és építési terület jelentős forrás igényt indukál, ami megközelítőleg cca. 250 millió forint.
Ez a becsült fejlesztési keret azonban sokkal árnyaltabb költségtervezést jelenthet, ha a
feladat előre haladásával körvonalazódnak a helyreállítási és hasznosítási elképzelések.
Különösen igaz ez az örökségvédelmi és turisztikai szempontok együttesével kialakított
fejlesztési, újjáépítési koncepció fegyelembe vételével.
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Alaprajzi vázlat és térbeli modell

1.
2.
3.
4.

várudvar-középső vár (szabadtéri színpad, haditorna pálya)
kiszolgáló helyiségek (mosdó, vendéglátó egység, egyéb technikai h.)
vár múzeum (állandó kiállításokkal)
kilátó-galéria (időszaki kiállításokkal)

Az alsóvár területén, bejárat és mesterségek udvara a rondellában.
A középső és felső vár teljes területén örökségvédelmi tanösvény tervezett pihenő és kilátó
helyekkel.
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4.3.4 A vár hasznosításának III. változata:
Lehetséges hasznosítási alternatíva a vár teljes helyreállítása, ill. kutatásokon alapuló korhű
újjáépítése. Ez a teljes rekonstrukció minden vár esetében nagyon sok hitelességi
problémát vet fel elsősorban szakmai körökben. Bár a legkevesebb adat valószínűleg a
felsővár palota szárnyáról áll rendelkezésre, mégis az alsó és középső vár falainak
megfelelő állagvédelme után ezen részek rekonstrukciója a leglátványosabb a laikus
látogató számára. Hasonlóképpen a várkapuk jeleníthetnek meg esszenciálisan egy olyan
történelmi hangulatot, mely meghatározó élménnyé válhat Buják esetén is.
Elképzelésünk szerint a vár önmagában turisztikai célponttá és szolgáltató egységé válhat,
hiszen rekonstruálásra kerül a teljes tér rendszere és egykori történeti megjelenése. Az
újjáépített térsorokban vendéglátó, turisztikai, szállás és múzeumi funkciók helyezhetők el.
A térséget is szervező kulturális és örökségvédelmi központtá épülhet ki. A látogatói
zónákra osztható épület komplexumban széleskörű turisztikai szolgáltatások helyezhetők
el, melyek bemutatják és átélhetővé teszik a középkori várak életét, mai szóhasználattal
élmény-központ létesülhet. A vár területén tematikus, időszakos kulturális programok
(színház, kézműves vásár, vár fesztivál, zenei koncert, alkotó tábor) rendezhetők,
melyeknek emblematikus színtere maga a vár.
A turisztikai hasznosításnak megfelelően egy bejárható útvonalra fűzhetők fel az újjáépített
terek. Az alsóvár bejáratán keresztül érjük el a rondellában a mesterségek udvarát, ahol vár
népe történelmi hitelességgel mutathatja be a vár középkori hétköznapjait, melyeket
provizórikus építményekkel (vár-piac, kézműves műhelyek) gazdagíthatunk. A középsővár
a lovagkort jelenítheti meg, korhű fegyvermásolatokkal és védművekkel. A felső vár
eredeti funkciójának megfelelően reprezentálhatja az egykori várurak tekintélyét, összetett
térkapcsolatú új funkciókkal ellátott palota épülettel, dísz udvarral.
A török időkben Buják, mint elesett királyi központ továbbra is a környék meghatározó
(török) közigazgatási központja maradt. Ennek a ténynek valószínűsíthetően kutatásokkal
igazolható építészeti nyomai is maradhattak a vár területén. Elképzelhetőnek tartjuk a
rekonstrukció során a török hódoltság korának is megjelenítését egy-egy épület részletben,
annál is inkább, mert a helyi hagyományban máig él a hódítókkal való együttélés sokféle
magyarázata.
A tervezhető megvalósulási időszak cca.15-20 év, melyből jelentős hányadot szükséges
szánni azokra az előkészítő folyamatokra (kutatás, rekonstrukciós tervezés, szakmai vita),
melyek a teljes helyreállítás hitelességét megelőlegezhetik. Természetesen az egységes
projektként kezelendő feladat nem elhanyagolható részei a későbbi hasznosítást
alátámasztó turisztikai elemzések és háttérszámítások, mely igazolhatják a térségben is
jelentős mértékű fejlesztés szakmai és gazdasági megalapozottságát. Maga az (újjá)építési
folyamat sajátossága is figyelemre méltó, hiszen különleges körülmények között kell a mai
műszaki gyakorlatban ritkán használt építési technológiákat alkalmazni.
A becsülhető forrás igény közel egy milliárd forintra tehető, ha elemezzük a hasonló hazai
várrekonstrukciók összesített bekerülési költségeit. Az összköltségek megoszlása a
megvalósulási folyamatot tekintve folyamatosan növekvő mértéket mutat, mivel az
előkészítési időszak költség igénye lényegesen eltér az építési időszak ráfordításaitól. Ezért
a hosszú folyamat megvalósíthatóságának egyik mérőszáma lehet az, hogy az arányaiban
kicsi, de számszerűségében jelentős előkészítési költségek finanszírozhatósága
biztosítható-e a rekonstrukciós elképzelések megszületésekor.
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Rekonstrukciós alaprajz:
1. Fő kapu – bejárat, pénztár, információ, ajándék bolt
2. Nagy rondella – mesterségek udvara
3. Középső vár – várjátékok udvara, várszínház, nyitott galéria
4.,5. Középső vár (Zvinger) – történelmi tanösvény, kiszolgáló helyiségek

6. Felső vár kapuja, bejárat a várudvarra
7. Felső várudvar
8. Palota – vármúzeum, vendéglátó egység, vár hotel
9. Öreg torony – kilátó, lépcső galéria
10. Védett folyosó – fegyver bemutató

Térbeli rekonstrukciós modell keleti irányból
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Térbeli rekonstrukciós modell észak-nyugati irányból

Térbeli rekonstrukciós modell dél-nyugati irányból
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Rekonstrukciós rajz:

Rekonstruált tér-rendszer:
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4.4. A vár hasznosítási javaslatainak összegzése
A jelenleg romvárként funkcionáló bujáki vár turisztikai hasznosításának már sokszor
emlegetett kiindulópontja a mindenre kiterjedő alapos régészeti kutatás és felmérés.
Helyreállítási és hasznosítási terveket csak ezeknek a kutatási adatoknak a birtokában lehet
készíteni, hiszen a műemlék várról örökségvédelmi szempontból kevés információnk van.
Ezeknek a későbbi hasznosítást előkészítő feladatoknak a térbeli és időbeli ütemezése
lehetőséget ad arra is, hogy a vár a régészeti kutatások megkezdésekor már turisztikai
célponttá váljon.
A hasznosítási alternatívákat egy fejlesztési irányra felfűzve elérhetjük, hogy az alsó várból
kiinduló kutatás és romkonzerválás, egyszer majd elérhet a teljes vár területét átfogó
rekonstrukció befejezéséig. A kezdeti folyamatok motorja lehet Buják esetében is azon
várbarátok aktivizálása, melyek más magyarországi vármentések esetén is oroszlánrészt
vállaltak a tenni valókban. A civil aktivisták szakmai irányítás mellett ez első vármentő
évek leglátványosabb feladatait végezhetik el jó szervezőmunka eredményeként.
Lényegesnek tartjuk a szintén sokat említett hitelesség kérdését is a rekonstrukció esetén,
de a tervezett turisztikai hasznosítás végig gondolásában is. A hasznosítási
kezdeményezésekben továbbra is romként megjelenő vár valós magyarázata lehet saját
történetének és turisztikai vonzását szét terítheti a falu egészére, ahol további turisztikai
attrakciók várhatják a látogatókat.
Minden hasznosítási fázisban érdemes a tágabb természeti és épített környezet bemutatását
is megvalósítani. A vár hadászati jelentőségéhez, védelmi rendszeréhez, a település
történetiségéhez hozzá tartozó környező területek, mai természeti és történelmi
összefüggésekben való bemutatása, nem csak szakmai szempontból kívánatos, de élmény
gazdagabbá is teheti a vár „meghódítását”. A várat körülölelő tanösvény hálózat
kiépítésével a kulturális és aktív turizmus kedvelői számára is vonzóvá válhat Buják.
Az I. változatban a feltárás és állagmegóvás nyilvános tevékenysége jelenthet turisztikai
vonzerőt a vár esetében. Ez a kis költségvetéssel is már sikeresen szervezhető hasznosítási
folyamat elvezethet oda, hogy kiránduló célpontként felkerüljön a térképre a Bujáki vár. Ez
az első fejlesztési fázis is egyben, mely megalapozza a későbbi fejlesztéseket.
A II. változatban, már a vár teljes egészére kiterjedő bemutatási szándék sokkal
összetettebb élmény kínálatot hozhat létre, ahol a munka elején még mindig dominánsan
jelen van a várbarátok aktivitása, de a bejezés közeledtével professzionális turisztikai
helyszínné is válik a vár. A hasznosítási elképzelések alapvető mozgatója ebben a
variánsban is a rom vár bemutatása.
III. változatban jelentős ráfordítással létrehozott teljes rekonstrukció a hasznosítási
szándék. A várakról alkotott képi világnak megfelelően a bujáki vár is, a történeti
helyreállítás után összetett funkciókkal rendelkező, újra látványos végvégvárrá válik.
Nagyszabású turisztikai infrastruktúra épülhet ki a várban és környezetében.
A felvázolt hasznosítási alternatívák egyfajta természetes fejlődési folyamat egyes
állomásai lehetnek. Ezek a víziók természetesen csak megelőlegezik azokat a fejlesztési
irányokat, melyeket végül is az emberi és anyagi erőforrások együttese határoz majd meg,
nem figyelmen kívül hagyva a tulajdonos Magyar Állam és a helyben élők szándékait és
reményeit. Reálisan megvalósítható az I. és II. változatban megfogalmazott cél, mely a rom
kutatásával és annak szerves fejlesztésével mértéktartó módon épít egy örökségi
értékékeket hordozó védett helyszínből izgalmas turisztikai létesítményt.
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5. Turisztikai fejlesztések
5.1. A vár turisztikai hasznosíthatóságának háttere
A Bujáki vár és a település kapcsolatára a korábbi évszázadok szerves együttélése, majd
eltávolodása után a XXI. században is a „hullámzó távolságtartás” a jellemző. Ennek
magyarázata a szocialista időszakban, 1960-as években felerősödő elkülönítés, ami a
honvédelmi célú környékbeli létesítmények ide telepítésében teljesedett ki. Legjellemzőbb
momentuma a vár széléhez telepített katonai őrző poszt (megfigyelő, távolságtartó,
elriasztó) megjelenítése, fenntartása volt az 1980-as évek elejéig. Tehát a turisztikai
látogató, a történelem iránt érdeklődő, vagy iskolai bemutató oktató célú látogatás is
tudatosított katonai ellenőrzés mentén történhetett. (Ellentétben a hollókői várral, ahol
ekkor már javában folytak a vár és a falu értékmegőrző építészeti megóvó tevékenységei.)
Turisztikai szempontból ez a helyzet abszolút távolságtartó volt. A turisztikai látogatók
zöme azonban - mindennek ellenére - ma is a vár meglátogatását tekinti az egyik
legfontosabb, (ha nem az egyetlen) turisztikai programnak Bujákon.
A támogatási rendszerünk évtizedes adósságokat halmozott fel Bujákkal, a bujáki
lakossággal szemben. A hatvanas években a HM az erdészetet, az erdőgazdálkodást és az
üdülőt, a falu legszebb helyén lévő turisztikai hasznosítási lehetőséget is fennhatósága alá
vonta. Ennek a katonai, honvédelmi szempontból bizonyára szükséges és hasznos
„megoldásnak” az lett a következménye (a várrom folyamatos állagromlása mellett) hogy a
faluba, mint „népművészeti bázisra” is alig-alig jutott figyelem, támogatási forrás,
infrastrukturális és turisztikai fejlesztés.
Az európai uniós csatlakozás sem hozott változásokat, mert a térség és a település
abszorpciós képessége (elsősorban a saját erő, illetve a pályázati menedzsment
felkészültség) nem tette lehetővé több forrás allokálását. (A Pásztói Kistérség második
legnépesebb települése a pályázatok száma és a támogatások összege tekintetében is a
sokadik a rangsorban).
Az elmúlt években is nagyon kevés külső támogatási forrás érkezett a faluba, ezek
elsősorban infrastrukturális (út, köztér, szennyvíz-csatorna), oktatási, képzési és
közművelődési, illetve vidékfejlesztési jellegűek (IKSZT) voltak.
Turisztikai célú támogatást 2 szálláshely-fejlesztési projekt használhat fel az elmúlt
években 30 millió Ft nagyságrendben.
Nagyobb turisztikai célú fejlesztési elképzelése a Buják Jövőjéért TDM Egyesületnek volt
2012-ben a vallási és kulturális örökségvédelmi, turisztikai fejlesztésekre 300 millió Ft
nagyságrendben, illetve a HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt-nek, az ökoturisztikai
fejlesztéscsomagra vonatkozóan, mintegy 200 milló Ft nagyságrendben.
Bujákon ennek ellenére az elmúlt évtizedben saját erőből a turisztikai fogadókészséget is
erősítő több fejlesztés valósult meg:
 játszótér, játszóvár kiépítése
 templom felújítás elindítása, a műemlék épület toronysisak rekonstrukciójának
indulásával
 új köztéri szobrok elhelyezése és a meglévő köztéri alkotások felújítása a helyi
identitás erősítése érdekében
 civil szervezetek működése és új szervezetek alakulása a helyi turisztikai
kezdeményezések elindítására és szervezésére.
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5.2. Turisztikai jövőkép, a közvetlen és tágabb környezetet érintő új fejlesztési
programok és projektek
A turisztikai fejlesztések elindulásának hatékonyságát rontják Buják „környezeti tényezői”:
 a célcsoportok visszatérését gátolják a rendkívül rossz közúti és más megközelítési
lehetőségek
 a turistákat „fogadó” információs kapacitáshiánya (hazai vendégeknél is kevés
információ a településről és vonzerőiről, külföldiek esetében ezt tovább erősíti a
nyelvtudásbeli és általában a kommunikációs nehézségek, információs
hiányosságok)
 a TDM egyesület források híján eddig nem tudott nagyobb marketing,
rendezvényszervező, tájékoztató, adománygyűjtő, stb. tevékenységet kifejteni
 a faluban működő fejlesztésekben érintettek, érdekelt szervezetek és személyek
közötti együttműködés részleges vagy teljes hiánya jellemző
 a turisztikai szolgáltatók együttműködés nélkül működtetik vállalkozásaikat,
szervezik a rendezvényeiket, terveznek fejlesztéseket.
A turisztikai fejlesztések hatékonyságát elősegítő körülmények:
 egyedi vonzerők sorának megléte a vallási, kulturális, népművészeti és az ökológiai
örökség területein – országosan és regionálisan is a vonzerők között nyilvántartott
műemlékek, védett állatok és növények, kultúrtörténeti emlékek
 ezek kombinációi új típusú és egyedi vonzerőkínálatot hozhat létre
 a több speciális vonzerőre épített szolgáltatáscsomag is az egyediség lehetőségét
erősíti: Szentgyörgyi Albert és Glatz Oszkár emlékét és munkásságát feldolgozó,
bemutató sétautak
 a Nemzetközi Mária Úthoz való csatlakozás, a településen átmenő zarándokút
fejlesztésére épülő fejlesztések
 erősödő felismerés a belső szereplők körében az együttműködés hiányából fakadó
veszteségekre és az együttműködéstől várható egyéni eredményekre vonatkozóan.
5.3. A Bujáki Vár és közvetlen környezetének – turisztikai fogadóképességet és
szolgáltatásokat érintő - fejlesztési projektjei, projektcsomagok
- átfogó fejlesztések:
 patak meder és környezetének rendezése elsősorban a falu központi (hídtól-hídig)
szakaszán
 a hidak felújítása és megszépítése (fa-szerkezetű tetők és díszítő elemek
alkalmazása)
 falu földrajzi, közigazgatási, kereskedelmi központjának újratervezése, főtér
kialakítás
 a kiterjedt falu-központ (művelődési háztól templomig) infrastruktúrájának,
ingatlanjainak fejlesztése
 a
faluközpont
arculatának
fejlesztése,
(lényeges
infrastruktúra
és
ingatlanfejlesztések nélkül is, illetve azokkal párhuzamosan is), Bujákra jellemző
egyedi embléma, jel, jelkép, címer alkalmazása, ezeknek kiemelése, és
használatuknak a megtervezése, használati és emléktárgyakon való
megjelenítésének megszervezése.
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- szigetszerű fejlesztések:
 fő utca programban minden egyes lakatlan, gondozatlan ingatlan hasznosítása,
felújítása, gondozása. Falusi köztér fejlesztések megvalósítása (buszmegállók,
pihenőpadok létesítése, köztéri szobrok, emlékművek, keresztek gondozása)
 A templom kert, templomtér rendezése, kulturális helyszín megteremtése
 Vértanúk terének rehabilitációja (rekreációs funkció), az egykori kutyaköszörű
visszaállítása
 a kálvária felé az egykori stációk újjáépítése
 a kálvária dísz világításának kiépítése
 a kálvária, Szent Anna kápolna folyamatos, illetve rendszeres látogathatóságának
megszervezése
 volt plébánia és környezetének gondozása, fejlesztése
 faluházak kialakítása, Szentgyörgyi és Glatz emlékházak kialakítása
 a művelődési ház rendszeres rendezvényekkel való megtöltése, funkciók
fejlesztése: (kiállítások: bujáki fotók, más művészek fotói, bujáki kézművesek,
népművészek; alkotótáborok szervezése: faműves, kézműves, szobrász; közösségek
rendezvényei: ifjúsági klub, idősek klubja)
 a Sasbérci kilátó folyamatos/rendszeres látogathatóságának megoldása
 a szilosi vadászház látogathatóságának megoldása, rendezvényhelyszínné
fejlesztése
 a Mária Út és a turisztikai sétautak fejlesztése (információs táblák kihelyezése,
pihenők kialakítása, Mária-kert létrehozása)
 Szentgyörgyi sétaút megállóinak kialakítása, karbantartása, „működtetése”
elsősorban a falu ökológiai látványosságainak bemutatását szolgáló sétaútvonal
kiépítése
 Glatz sétaút megállóinak kialakítása, karbantartása, „működtetése”, elsősorban a
falu művészeti látványosságainak bemutatását szolgáló sétaútvonal kiépítése
A falu több értékének turisztikai fejlesztésének és működtetésének várható eredményei:
 a turisztikai attrakció és szolgáltatáscsokor több új élményelemet alakít ki,
rendszeresen megújuló élménycsokrot képvisel
 egyedi szolgáltatási, "időtöltési" kombinációk a különböző turisztikai célcsoportok
számára
 egyedi
tudományos
és
művészeti
attrakciók,
megtekinthetőségének,
megtapasztalásának, kézzel fogható közelségbe juttatása
 a vallási hitélet mellett a művészeti alkotások (Glatz Oszkár és Szentgyörgyi Albert
öröksége) élmények "csokrosítása"
 a vallási és kulturális elemek egyesítése az ökoturisztikai, a gasztronómiai
lehetőségek kombinációival
 csak Bujákra jellemző örökségnek a népművészeti elemekkel való helyszínhez
kapcsolása, bemutatásának biztosítása.
A vár és közvetlen környezetének, valamint a falubeli értékeknek a turisztikai hasznosítása
egy településen valósul meg, de a turisztikai kínálat tekintetében több település területeit
érinti, mikro-térségi turisztikai programok egyesítésén a desztinációban lévő
együttműködés fejlesztésén, program-összefogáson alapulhat.
A vár hasznosításának fő célkitűzései:
 a meglévő kulturális örökségi vonzerő összehangolt látogatóbarát fejlesztése
 a létesítmény egész évben, illetve rendszeresen látogatható legyen
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a létesítményben megfelelő bemutatók, rendezvények, foglalkozások, képzések és
szolgáltatások legyenek elérhetőek

A projekt tervezett eredményei: a jelenlegi kb.: 1000 látogató helyett 15.000 látogató egy
évben, kezdetben 1, majd 2-3 fő alkalmazása, korszerű infrastruktúra és attrakciók,
szakszerű marketing, és a helyi szervezettség emelése mellett a térségi, megyei
együttműködés fejlesztése, közös élménycsomagok értékesíthetőségének, a többéjszakás
vendéglátás megteremtése. A tervezett projekt fő tevékenységei: a kulturális és örökség
turizmus fejlődését szolgáló fejlesztések és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
A megvalósítás szükséges, mert:
 az eddigi fejlesztések nem elégítik ki a turisztikai igényeket, a Mária Út átmegy a
Bér – Buják – Ecseg, Kozárd útvonalon, de sok látnivaló élvezhetetlenül leromlott
állapotban van, illetve kevés a két éjszakás megálló, a pihenő melletti kapcsolódó
rendezvények a szakrális hitélet melletti szemlélet-formáló és műveltséget tágító
bemutatóhely, aktivitásra ösztönző megálló
 nem érvényesül az aktív, gasztronómiai, atelier, vagy más attrakciókhoz kötődő
létesítmények, szolgáltatók összehangolt fejlesztése és működtetése az attrakciók
fejlesztése nélkül
 a térségben a hollókői történeti és a szentkúti vallási vonzerő mellett, (ahol kevés a
vendégéjszakák száma, mert kevés a több napos élmények, aktivitási lehetőségek
köre) a projekt újabb élményeket alakít ki és kínál a térségbe látogatóknak, ezáltal
erősödhet a több napos látogatások száma.
A projekt legfőbb attrakciói:
 a Bujáki Vár több ütemben való felújítása, illetve
 ennek folyamatos önkéntesekből és turistákból verbuválódó „történelmi építő
tábora”, a régészeti feltárást és a későbbi felújítást segítő/megvalósító „fizető
vendégei”, iskolai önkéntesei, más érdeklődő önkéntesek, szervezett turisztikai
programok résztvevői
 a jól felszerelt és tájékoztatási, rendezvényszervező központként is működő „Buják
Vára” erdei ház létrehozása,
 a történeti, kulturális, ökoturisztikai élményeket is bemutató rendszerbe szervezett
attrakciók, ezeket összekötő sétautak, tanösvények,
 erdei fa és kőfaragó művészeti alkotásokat és festményeket „termelő” falusi
alkotótábor, alkotóház, a „termékeket” a sétautak mentén bemutató kreatív
művészeti elemek.
A várhoz kapcsolódó élményszerzési helyszínek:
 kilátó a Sasbércen
 bujáki kálvária
 szilosi vadászház
 Buják faluközpontja (szakrális és örökségi elemek bemutatóhelye)
Kiemelt feladat a falu központi részén elhelyezkedő volt plébánia épületének helyreállítása
– zarándokszállás, testi és szellemi pihenő kialakítása, ezen belül:
 pincekápolna
 turisztikai információs pont
 zarándokszálló (szállás, tisztálkodási és étkezési lehetőséggel)
 az elmélyülés helye-meditációs tér
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zarándok kemping
szabadtéri közösségi és vallási rendezvények helyszíne
vallási turizmushoz kapcsolódó szakmai rendezvények helyszíne

A fejlesztés tervezett műszaki tartalma: teljes épület rekonstrukció, építészeti, gépészeti és
villamos felújítás. A zarándokszállás földszinti tereinek akadálymentesítését tervezzük, az
alkalmazott installációs rendszerek megvalósítása során a megújuló energiaforrásokra
támaszkodó megoldásokat tervezünk (pl. napkollektoros melegvíz-ellátás, esővízhasznosítás).
Az ingatlan telkének kertépítészeti rehabilitációja, parkolóhelyek, szabadtéri rendezvénytér
kialakítása.
A zarándok, a tematikus vagy a sétautak „működtetése” azt igényli, hogy az állomásokon
történő szolgáltatás, tájékoztatás, élmény-szerzés, szállás, vendéglátás, stb. folyamatosan
rendelkezésre álljon, illetve igény szerint elérhető legyen, ez más feladatokat jelent pl. a
tanösvényeken, mint a kulturális, vagy kézműves atelier útvonalon, állomások esetében.
A Nemzetközi Mária út és az ökológiai tanösvények hálózata önállóan lehetővé teszi a
tematikus utak fejlesztését.
A projekt szorosan kapcsolódik mind a Mária Kertek, mind a Cserhátban fejlesztendő aktív
és ökológiai turizmusfejlesztésekhez.
A helyi attrakciókat, szolgáltatásokat úgy érdemes értékesíteni, hogy a térségi szereplőkkel
közösen alakítjuk és kínáljuk azokat:
A Mária Út közvetlenül kapcsolódó állomásai, szereplői a térségben:
 egyik útirány: Máriagyűd, Erdőkürt és a Béri Önkormányzat vezetésével
megalakult önkormányzati társulás szereplői, e településeken a szolgáltatók,
attrakciók,
 másik útirány a Kozárd, Szentkút, amely a fő útvonal egyik változatát, míg
 a harmadik irány az Ecseg, Gyöngyös, Abasár, amely a Szentkútot elkerülők
útvonala.
Másik kiemelkedő turisztikai lehetőség a falun belüli bujáki emlékházak, a faluhoz
kapcsolódó tudományos és művészeti örökségek házai: A bujáki falu néprajzi-értékű, a
települési hagyományokat továbbörökítő közösségi házai alakulnak ki. A bennük rendezett
tematikus események turisztikai attrakcióként mutatják be a tudós Szentgyörgyi Albert
gyerekkorának tárgyait, munkásságának legfontosabb eredményeit, valamint aktív
részvételt igénylően néhány fizikai kísérlettel a C és P vitaminhoz kapcsolódó és a festő
Glatz Oszkár. Az autentikus porták a korra és helyre jellemző környezetbe ágyazzák és
tovább örökítik a történéseket. A porták műemléki igényű felújítása és helyreállítása
tervezett, úgy, hogy a látogatók fogadására alkalmas kiegészítő építmények építésével a
létesítmények mai kor igényeit is kiszolgálják.
Az épület rekonstrukciók tervezett turisztikai célú hasznosítása az alábbi funkciókat
tartalmazza:
 hagyományos helyi lakóház bemutatása, az identitást is tükröző berendezési és
használati tárgyakkal
 vendégek fogadására alkalmas tér-együttesek és kiszolgáló tereik
 a vendéglátás biztosításának konyha technológiai terei és berendezései
 szabadtéri közösségi rendezvény helyszín
 vallási turizmushoz kapcsolódó szakmai rendezvények helyszíne
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A fejlesztés tervezett műszaki tartalma: egy-egy ház esetében a teljes épület rekonstrukció,
építészeti, gépészeti és villamos felújítás. Új kiszolgáló épületrészek építése. A
létesítmények földszinti tereinek akadálymentesítését tervezzük, az alkalmazott installációs
rendszerek megvalósítása során a megújuló energiaforrásokra támaszkodó megoldásokat
tervezünk (pl. napkollektoros melegvíz-ellátás, esővíz-hasznosítás).
Az ingatlanok telkének kertépítészeti kialakítása, parkolóhelyek, szabadtéri rendezvénytér
kialakítása:
 Glatz Oszkár emlékház- a s művészetek háza
 Szent-Györgyi Albert Emlékház - tudományok háza
Az attrakció helyszínek turistaforgalom szervezésének gyakorlati szempontrendszere:
1. A látogatók invitálása, fogadása, beléptetése
2. Vendégfogadás információs rendszere, felkészítés a látogatásra
3. Vendégfogadás szolgáltatásai
4. Látogatóforgalom mozgása, irányítása
Mit kell erősítenünk a vendégfogadás területén? Bemutatás (interpretáció) kiépítettsége
A turisták számára kínált szolgáltatások, látogató menedzsment, saját, egyedi, változatos
ajándék termékek.
Lépésről lépésre, kapcsolódó fejlesztési szükségletek (meglévő hagyományokra és
esetenként szervezetlen formában érvényesülő, rejtett értékek):
 bujáki folklór bemutatásának, megismertetésének fejlesztése
 muzeális gyűjtemény alapítása, (épület(ek) megszerzése, a műtárgyak beszerzése)
 bujáki építészeti értékek felmérése, propagálása
 kézműves hagyományok tovább éltetése
 helyi gasztronómiai értékek megismeréséhez tartozó vendéglátáshoz kapcsolódó
fejlesztések
Szervezeti háttér összefoglalása, önkormányzati, vállalkozói és civil szervezetek helyi
turisztikai együttműködői:
 Buják Község Önkormányzata
 Roma Kisebbségi önkormányzat
 Glatz Oszkár Művelődési Ház és Könyvtár
 Buják Jövőjéért TDM Egyesület:
 Bujákért Közalapítvány
 Buják Népművészetérét Szociális Szövetkezet
 Római Katolikus Egyház, Bujáki Plébánia Hivatal
 HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt budapesti és helyi szervezete
 Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, a”HM
Üdülő vezetését ellátó állami szervezet, a budapesti, illetve a helyi üdülő vezetése
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5.4. Térségi együttműködők köre és együttműködési lehetőségek
Térségi turisztikai együttműködők:
 Cserhát Mátra TDM Egyesület – Kozárd
 Felső-magyarországi Várak Egyesülete - Füzér
 Szlovák Magyar Vadászati Erdészeti Klaszter – Salgótarján
 Nógrádi Geopark Egyesület,
 Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.
 Salgótarjáni helyi TDM Közhasznú Egyesület,
 Mátra Jövője Turisztikai Egyesület,
 Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület,
 Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület.
Elsősorban a Cserhát Mátra TDM Egyesület (Kozárd) a térségi turisztikai
együttműködésben vezető szervező erőt kifejtő szervezet. Ezen kívül a fejlesztések
támogatásában partner Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport 100 tagú partneri köre és
munkaszervezete, valamint a világörökségi helyszínen, Hollókőn működő TDM Egyesület
és tagjai az együttműködésben érintett lehetséges partnerek.
Az együttműködést szükségessé és lehetővé tevő tényezők közül kiemelhető a
gasztronómiai turizmust is erősítő „lassú turizmus” nemzetközi fejlődésére alapozott
fejlesztési és tematikus út kialakítására alapozott együttműködés
A lassú turizmust a rövidebb távolságon belüli utazások jellemzik, az élményszerzés kap
nagyobb hangsúlyt.
A lassú turizmus: olyan utazás, amelynek során a desztinációt körülvevő területet is
felfedezik az oda utazók, gyalogosan vagy kerékpárral, bár más közlekedési eszközt is
használhatnak. A lassú utazáson részt vevők utazásuk során nagyobb mértékű
kölcsönhatásban vannak a körülöttük lévő emberekkel, a helyekkel, a kultúrával, az
ételekkel, a kulturális/helyi örökségekkel és a környezettel, mint más turisták. Általában
önellátó szállásokon szállnak meg, érkezhetnek vonattal, autóval, busszal.
A lassú utazások száma Európában feltűnő mértékben megnőtt a 2010-es izlandi
vulkánkitörés hatásaként, hiszen azok, akik Európán belül szerettek volna repülővel utazni,
kénytelenek voltak más közlekedési eszközt választani, így nőtt a vasúti közlekedés iránti
igény. A lassú utazás népszerűsége, hosszú távú növekedése a felelősségteljes turizmus
népszerűbbé válásával együtt fejlődik.
A lassú utazás elvileg minden társadalmi réteg és csoport számára megfelelő utazási mód,
az egyéni utazóktól kezdve a párokon és családokon át, az idősebb generációkig.
Az okok, amiért a lassú utazás mellett döntenek, nagyon különbözőek: a közlekedési
eszköz igénybevétele, a desztináció felfedezése, a környezetvédelmi aggályok, vagy az
utazásra szánt költségvetés mértéke.
A leggyakrabban igénybe vett közlekedési eszköz a lassú utazásoknál a vonat, a kerékpár,
vagy éppen egyszerűen gyalogolnak a turisták. Európában a fenntartható közlekedés és a
környezetkímélő turizmus egyik legnagyobb potenciálját az EuroVelo kerékpáros hálózat
hordozza magában, amely jelenleg 66 ezer kilométer hosszú és kulcsfontosságú előnye,
hogy könnyen kombinálható más környezetbarát közlekedési eszközökkel.
Még nem specializálódtak erre, de néhány tour operátor egyedi, különleges utazási élményt
szervez. Mások speciális programokat, például művészi alkotásokra fókuszáló tematikus
utazás (art-viewing holiday), meghagyva a turistáknak a szabadságot, hogy ezen túlmenően
önállóan fedezzék fel a választott desztinációt.
A lassú utazás a fejlett országok középosztálybeli rétegének piaca. A szegmens növekedni
fog, elsősorban a fenntartható turizmus iránti növekvő érdeklődésnek és a „slow
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movement” erősödésének köszönhetően. Az utazni vágyók keresni fogják ezeket az
utazásokat, olyan úti célokat fognak választani, amely közelebb esik az otthonukhoz,
illetve a helyi ételeket és italokat fogják fogyasztani az adott desztinációban.
A „Slow Life” mozgalom tartalmasabb életre buzdítja az örökké rohanókat. Állítják:
semmi értelme az állandó rohanásnak, a kapkodó étkezéseknek, hiszen csak az
egészségünket emésztjük fel.
Londonban 2009 tavaszán rendezték meg az első „Slow Down” (Lassíts!) fesztivált a
lassítás jegyében, amelynek egyik programja így szólt: visszavezetés a kézírásba. A
szájbertérben szocializálódó Y-generációnak külön kurzuson próbáltak kedvet csinálni a
betűvetéshez, vitákat, borkóstolókat, lassú sétákat szerveztek, sőt jelképes büntetőcédulát
osztottak azoknak, akik túl gyorsan közlekedtek, még ha gyalog tették is ezt.
A „Slow Life, Slow Food” a rohanva evés helyett a hagyományos ízek, a helyi
gasztronómia elsőbbségét hirdették, követőik mára világszerte komoly gasztronómiai
trendet építettek fel.
A „Slow Travel” (Utazz lassan!) mozgalom arra buzdít, hogy az ipari turizmus építése
helyett hagyjunk időt a barangolásra, egy-egy országgal való ismerekedésre, arra, hogy
elvegyüljünk a helyiek között. Ne kipipálni akarjuk az élményeket, gyorsan és sokat
kattintgatva a fő látványosságok előtt, hanem merüljünk el a részletekben. Akár saját
országunkban, városunkban is lehetünk turisták, nem kell mindig más kontinensre utazni
az élményszerzéshez.
Az értelmiségi aktivisták spontán megnyilvánulásai az idő előrehaladtával folyamatosan
egyre mélyebb értelmet kaptak, így mára a „Slow Life” fő üzenete így szól: „Fékezz! Élj
tartalmasabb életet!” A mozgalom ma a hétköznapok taposómalma és a fásultság
ellenpólusaként lép fel és arra nevel, hogy az állandó rohanásból kilépve nyílik igazi
lehetőség az apró örömök felfedezésére – ezzel valóban egy másik életminőség
alternatíváját kínálhatja.
A „Slow Life” legszervezettebb formában a „Slow City”, azaz nyugodt város fogalmában
épült be a köztudatba, 1999-ben négy olasz kisváros: Bra, Greve in Chianti, Orvieto és
Positano alapította. 16 ország 120 városa csatlakozott és viselheti büszkén a címet, amelyet
egy csiga képe jelez. Ezekben a városokban mindig van idő a helyi hagyományok
ápolására, a kulturális, gasztronómiai értékek megőrzésére és a zöld felületek arányának
növelésére. Hódmezővásárhely csatlakozott hazánkban elsőként az élhető városok
közösségébe.
Nógrád megye közepe, az erdők, dombok, a Cserhát vidéke – Hollókő kivételével szinte
nem jelenik meg a turisztikai térképen, egyre több szervezet foglalkozik turisztikai és
ehhez kapcsolódó tevékenységekkel, amelyek fejlesztése az összehangolás, a versengő
együttműködés keretei között eredményesebb lesz, mint egyedileg, a szervezett tervezés és
a közös költségcsökkentési, fejlesztési lépések nélkül. A különböző turisztikai szolgáltatók
a forgalom növekedésében, a termelő cégek a szállásadás és vendéglátás kapacitásainak
növelésében, a tudományos, civil és önkormányzati szervek a minőség emelésében, a
foglalkoztatás bővítésében, a helyi termelők a szállásadók és vendéglátók piacára való
bejutásban érdekeltek.
A felismert közös érdekek:
 szükséges egyedi arculatot teremteni a desztinációk versenyében, az adottságokat
érdemes kihasználni, úgy, hogy a térség erősségeinek fejlesztésén keresztül valóban
speciális desztinációs kínálat alakuljon ki
 az egyébként jelenleg is ösztönösen a slow turizmusra szervezett helyi turisztikai
szállásadás, vendéglátás még gyengén fejlett a régióban, de tudatosítása eredeti
arculatot és turisztikai termékeket, szolgáltatásokat jelenthet
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 a tagok a helyi turisztikai piacon (és a külső piacokon is) új fejlesztések
tervezésében és megvalósításában érdekeltek
 a tagok mindegyike érintett közös fejlesztésekben, költségcsökkentési
megoldásokban
 a tagok mindegyike érintett a térségi közös piaci megjelenésben, közös külső
kapcsolatok építésében
 a TDM szervezetek nem elsősorban a közös beruházásokat, hanem a közös
marketinget tekintik feladatuknak, ezért a közös fejlesztések külön szervezetet
(klaszter) igényelnek
 a térségben konkrét lehetőségek vannak az egészség, az aktív és ökoturizmus,
valamint a kulturális turizmus fejlesztésére
 a helyi, térségi termelő cégek érdekeltek és képesek más régióbeli hasonló
megrendelések kielégítésében.
Térségi termékek, szolgáltatások:
 az egészségturisztikai élménycsomagok kialakítása és értékesítésének
megszervezése és más új egészségturisztikai szolgáltatásokat segítő eszközök
fejlesztése, gyártása, forgalmazása
 innovatív egészségügyi termékek, szolgáltatások kialakítása, piaci bevezetése
 új funkcionális kifejlesztése, közös gyártása, forgalmazása
 helyi (bio)élelmiszerek felhasználása az egészségturisztikai és általában a turisztikai
szolgáltatóknál, ehhez kapcsolód közös élelmiszeripari fejlesztések
 funkcionális élelmiszerekre alapozott vendéglátás kereteinek kialakítása, illetve
ezen élelmiszerek más régióbeli közvetlen forgalmazása.
 Marketing és kommunikáció, a marketing stratégia kialakítása részét képezi a
projektmenedzsment és külső szakértők munkájaként kialakítandó módszereknek,
megoldásoknak, amelyek bevezetésére létrejött klaszter.
 A legfontosabb törekvés: olyan vertikális együttműködések szervezésével,
turisztikai célú egészségügyi szolgáltatások fejlesztését, ezen szolgáltatók
termékekkel, berendezésekkel és élelmiszerekkel való kiszolgálását célozzuk meg,
amely vertikális együttműködés tartós beszállítói, termelői és szolgáltatói
kapacitások erősítését jelenti az egészség-ipari, turisztikai palettán.
Területileg a Budapest, Szolnok és Miskolc-Kassa, Tátrától délre eső terület elsősorban a
célterületünk, de esetenként német és más hazai partnerekkel is együttműködésre, piaci
megállapodásokra törekszünk. Ehhez jól illeszthető a klaszter tagjainak ezen is túlnyúló
széles körű közép-kelet európai partneri és érdekeltségi háttere (horvát, szerb, román,
ukrán stb. vegyes vállalataik) illetve nyugat-európai üzleti kapcsolataik.
A tervezett térségi közös projektek:
 új típusú élelmiszerek gyártásának előkészítése
 funkcionális élelmiszerek: magas flavonoid, antioxidáns tartalmú élelmiszerek,
ivólevek, bio-élelmiszerek, (több projekt)
 új gyógyászati és életmód csomagok a turisztikai szolgáltatóknál (több projekt).
 Közös projektek hatása a klasztertagok működésére:
 közös gyártó kapacitások kialakítása
 közös értékesítési tevékenység megszervezése
 régióbeli bio-élelmiszerek beszállítói csoportjait, termékpályákat alakítanak fel
 új funkcionális élelmiszereket gyártó kapacitások, közös vállalatok létesítése.
A tervezett közös projektek célja, várható haszna (pénzügyi és egyéb) és fenntarthatósága:
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 összességében a klasztermenedzsment, mint vállalkozásszervező, inkubátorként és
önálló piaci megjelenéssel tervezi projektjeit
 pénzügyileg a klasztermenedzsment nonprofit jelleggel, de ha lehetséges haszonnal
kívánja a termelést, értékesítést kialakítani, (nyereség esetén új projekteket indít)
 fenntarthatóság szempontjából a tagok és a menedzsment együttműködése,
egymásra utaltsága (első évek) után a további új projektek új közös szereposztásra
késztetik a tagokat
 pénzügyileg a projekt célja a tagoknál lecsapódó többletforgalomban is
számszerűsíthető, de a klasztermenedzsment számára is előnyösnek kell lennie, a
fenntartás egyesületnek, vagy új közös cégnek történő átadása is a kölcsönös
előnyökre alapozódhat.
Fenti feladatok fizikai megvalósításának és pénzügyi lebonyolításának tervezését
javasoljuk minden évben a különböző szervezetekkel való éves akcióprogramok, illetve
eseménynaptár kialakítása formájában megtenni.
Ezeket a feladatokat a helyi TDM egyesület akkor tudja elvégezni, ha szervezeti, személyi
apparátusát, technikai felszereltségét, belső és külső kapcsolatainak ápolására és
fejlesztésére megfelelő erőforrásokat képes összpontosítani, a foglalkoztatottak és
önkéntesek „egészséges arányát” ki tudja alakítani.
Ehhez jó pályázati lehetőségeket és tehetős adományozókat, forrásokat mobilizálni képes
helyieket, visszajáró elszármazottakat és betelepülő lokálpatriótákat, ezen szereplők
együttműködését szervezni képes vezetők részvételében bízunk.
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6. Összefoglalás
A számos felfedezetlen turisztikai értékkel bíró Buják meghatározó látogató célpontja
lehetne a helyreállított és hasznosított vár. Ehhez a jelentős számú érdeklődőt vonzó
helyszínhez hozzá kapcsolható mindazon falun belüli élményszerzési helyszín, mely
kiegészítheti a vár megtekintését. A zarándok turizmus és a falusi turizmus kiaknázatlan
lehetőségei adottak Bujákon is és a környező településeken is egyaránt. A turisztikai
fejlődési folyamat „beindító szikrája” is lehet a romvár újra élesztése, mely a kutatásfeltárás-helyreállítás időszakában is a településre irányítaná a közfigyelmet. A helyben már
működő civil szerveződések megfelelő bázist teremtenek a bemutatott fejlesztések
elindítására és koordinálására. Mindazonáltal szükséges olyan térségi és országos
szervezettekkel való kapcsolatteremtés, mely a települést, a várat bekapcsolja egy tágabb
vérkeringésbe.
A helyi TDM egyesület az önkormányzattal, más civil és hatósági szervezetekkel kész a
vár és más helyi értékek régészeti és más irányú (pl.: népművészeti) feltáró fejlesztési
munkáit is a külső és belső szakemberek, önkéntesek bevonásával, turisztikai jellegű
programokon keresztül való elvégzésével – szakértők irányításával - szervezni,
lebonyolításában részt venni.
Célok:
A tanulmány elkészítésének célja olyan feltáró és javaslattevő dokumentum létrehozása,
amely a további vármentő és turisztikai szervező munka alapja lehet. A helyi turisztikai
fejlesztések sarokpontja a Bujáki Vár, melynek romjai jelenleg is napról napra tovább
pusztulnak. A távlati turisztikai hasznosítás céljából számba vettük a felmérés-kutatáshelyreállítás-hasznosítás lehetséges módozatait és várható eredményeit. A történeti
hitelesség szem előtt tartása mellett fejlesztési alternatívákat fogalmaztunk meg. Ezen
alternatívák megvalósíthatóságát értékeltük a turisztikai környeztet adó további helyi
látnivalók, együttműködő partnerek és a legújabb turisztikai fejlesztési trendek tükrében.
A tanulmány elkészítése során a cél teljesült, hiszen a fontos befolyással bíró szervezetek
és szereplők körének meghatározása mellett a régészeti feltáró, az építészeti tervezői, a
vármentő munkák, a turizmus és a helyi együttműködés szervezésének alapjai
megteremtődtek.
Az anyag és módszer:
A feladat jelentős számú korábbi dokumentum áttekintését, illetve hazai és nemzetközi
példa feltárását és elemzését kívánta meg. Mivel a rom nagyon nehezen hasznosítható
jelenlegi formájában ezért a turisztikai hasznosítást megelőző, megalapozó feladatok
összefoglalása után kerülhetett az építészeti tervezői koncepció kialakításra, amelyre a
turisztikai hasznosítás felépülhet.
Az irodalom, a példák történetének áttanulmányozása során a hasonló (nagyon kevéssé
megmaradt, romos és régészetileg sem feltárt) esetek keresése, elemzése mellett a végső
állapotában jól hasznosított hazai és külföldi várak eseteit is elemeztük.
Az eredmények:
Az ezeddig régészetileg feltáratlan várról csupán szűkszavú leírásokkal, kezdetleges
ábrázolásokkal rendelkeztünk. Tanulmányunk szerves része a vár jelenlegi állapotának
felmérése. A forrásokból kiindulva, a helyszíni felmérésünket a régészettudományban
gyakran használt várfejlődési analógiával kiegészítve három várrekonstrukciós alternatívát
vázoltunk fel, bemutatva az alternatívák megvalósítási esélyeit.
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A tanulmány második részében feltártuk a helyi turisztikai fejlesztések lehetséges irányait,
szereplőit, közreműködőit. Megrajzoltuk a helyi turisztikai fejlesztésekre vonatkozó
jövőképet. Mindeközben:
 megfogalmazásra kerültek a vár és környezete turisztikai hasznosíthatóságának
lépései
 a döntéshozók számára alternatívákat tartalmazó döntési javaslatok kerültek
megfogalmazásra
 hosszútávon használható koncepció jött létre, mely megalapozza a helyi turisztikai
fejlesztéseket, illetve a vár fizikai állagmegóvó, rekonstrukciós munkáit
Az elemzésből levont következtetések:
 az adottságoknak megfelelő, talán egyetlen reális megvalósítási alternatíva
(fokozatos, az alternatívák egymásra épülő megvalósítása) rendkívül sok tervezői,
kivitelezői munkát, minden bizonnyal szakaszolt megvalósítást követel meg
 a tervezési és megvalósítási szakaszok elsősorban a régészeti feltárásra épülő
építészeti munka egyes elemeinek, különböző forrásokra épülő, folyamatos tervező,
kivitelező munkálatait jelentik majd, ezt az első lépések után lehetséges majd
fokozatosan előre tervezni
 a bujáki turizmus fejlesztésének e hosszú távú programja mellett az egyesület (és
az önkormányzat, a helyi szervezetek) számos más kiegészítő, önmagában is
vonzerőt jelentő akcióval, attrakcióval tudják a helyi marketing munkát erősíteni, a
várral kapcsolatos fejlesztő munkát segíteni.

A vár nyugati látképe a XX. század 50-es éveiből.
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7. Felhasznált irodalom és forrásjegyzék
Nyomtatott források és irodalom:
- Belitzky János: Nógrád megye története I. 896-1849 Salgótarján. 1972.
- Burchardt von Birkenstein, A.E.: Ertz-Hertzogliche Handgriffe des Zirkels und Linials.
Wien, 1686. (Legközelebbi elérhető, részben utólag színezett példánya Magyar Nemzeti
Múzeum Palóc Múzeuma, Balassagyarmat, Nagy Iván könyvtár)
- Dr. Borovszky Samu: /szerk/ Nógrád vármegye, Országos Monográfia Társaság,
Budapest, 1911.
- Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest 1890,
788.
- Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1660-1664, Budapest, Gondolat
Kiadó, 1985
- Feld István: Ágyúvédművek a 16. század első felének erődítményépítészetében. In: Studia
Agriensia 27. 2008. 175-196.o.
- Genthon István: (szerk) Nógrád megye műemlékei. Magyarország műemléki topográfiája
III. Bp.1954. 155-158.
- Gerő László: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955.
- Gerő László (szerk.): Várépítészetünk. Budapest, 1975.
- Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. Akadémiai kiadó,
Budapest, 1998.
- Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága I-III. kötet, Budapest, 2007.
- Hernádi Károly: Nógrádi várak. Harmadik, javított kiadás Nógrád Megyei
idegenforgalmi Hivatal, 1982
- Kisari Balla György: Karlsruhei térképek a török háborúk korából, Budapest (2000.)
p.142.
- Dr. Ladányi Miksa: Nógrád és Hont vármegye, Budapest, 1934.
- Magyarország Kistájainak katasztere; MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Bp.; 1990
– 2010.
- Magyarország Műemlékjegyzéke Nógrád Megye, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
2005.
- Mocsáry Antal: Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai, és Statistikai
Esmertetése, Pesten, 1826.
- Patay Pál: A bujáki vár Műemlékeink. Budapest, 1959.
- Simon Zoltán: A várak szerepének változása a középkori Nógrád megyében. In: A
Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján, 1988.103-131.
- Magyarország Kistájainak katasztere; MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Bp.; 1990 –
2010
Digitális források és irodalom:
- A második katonai felmérés-HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, DVD,
Arcanum, 2004.
On-line források és irodalom:
- Dr. Tóth Géza- Schuchmann Péter: A Budapesti agglomeráció területi kiterjedésének
vizsgálata http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/05/toth_schuchmann.pdf
- Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálataPásztói
Kistérség
Fejlesztéséért
Közalapítvány,
Pásztó,
2004.
január
http://www.paszto.hu/files/doksik/kisters_helyzetelemzes.pdf
- http:// www.bujak.hu/bujaktortenete
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- http://www.detail.de
- http://www.devin.sk
- http://www.dregelypalank.hu
- http://epiteszforum.hu
- http://www.geocaching.hu
- http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_13_2011.pdf
- http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/beruh.html
- http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/gazdsz.html
- http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/idegenf.html
- http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/munkan.html
- http://www.sirokivar.hu
- http://www.szadvar.hu
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