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Jósvafőn (is) megszívlelendő gondolatok Hollókőről 

 

Az azóta megszűnt (Béke poraira!) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiváló 

gyűjteménnyel rendelkező (reméljük, túléli a mostani csapást?!) könyvtárában 

lapozgatva bukkantam Kovács Dezső: Hollókő-dosszié című cikkére (MŰEM-

LÉKVÉDELEM, XLVIII. évf., 5. szám, 2004., 283-296. p.). Idézet a cikkből: 

 

”Hollókő esete mintapéldája a szektorális gondolkodásnak. A műemlékvédelem 

csak az épületeket látja, a turizmus csak a vállalkozásokban és a turistákban 

gondolkodik, a természetvédelmet csak a természeti értékek és a környezet ér-

dekli, a mezőgazdaságot csak az agrártermelés, a néprajzosok már csak az el-

múlt, letűnt értékekre figyelnek. Eközben kimarad az az egység, amit a helyi 

emberek és az általuk formált környezet egysége alkot, kimaradnak a családok, 

az emberek, akik megélik, fenntartják, fejlesztik vagy elhagyják ezt a települést. 

Pedig a kulturális örökség általuk válhat élővé és hitelessé. Nélkülük a Világ-

örökség-falu lélek nélküli, szellemfalu.” 

 

Immár két évtizede gondolkodunk, vitatkozunk azon, hogy Jósvafő miért nem 

jut egyről kettőre? Az ide látogatók rendre megkérdezik, hogy ez a gyönyörű, 

egyedülálló adottságokkal rendelkező település miért nem gazdagodik, miért 

nem használja ki a „tálcán kínált” lehetőségeket?  Nem nagyon találjuk a vá-

laszt, bár rész-elemeit már meg tudjuk fogalmazni. 

 

Mert ennek a Hollókőre vonatkozó eszmefuttatásnak a lényege nagyon igaz Jós-

vafőre is… Csak mi még ebben a szektorális gondolkodásban is halmozottan 

hátrányos helyzetben vagyunk, mert 

 a műemlékvédelem már nem látja az épületeket, a lakó- és melléképületek 

katasztrofális állapotban vannak, hamarosan összedől a falu mértani kö-

zéppontjában álló „MJT által védett” lakóház (cserép már nincs rajta!), 

 se vállalkozások, se turisták (a Tengerszem étterem egy éve bezárt, hét-

főn-kedden meleg étel elérhetetlen a faluban…); 

 a természetvédelmet leginkább a lovak érdeklik (igaz, ŐK is részei a ter-

mészetnek és védeni kell őket, csak hát nem miattuk lett ez a karsztvidék 

a Világörökség része?!); 

 mezőgazdaság nincs, nyomai is inkább vadkár formájában?! 

 tájház MÉG van, de sorsa borotvaélen… 

 

IGEN! A „lélek” kezd távozni Jósvafőről. Aki este végigsétál a falun, egyre in-

kább egy szellemfaluban érzi magát! Én is! Egy darabig még próbálok kísérteni! 
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