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Hollókő felemelése és …? Tanulmányunk a Sikeres helyi társadalmak Magyarországon c. kötetben megjelent Hollókő  tanulmány bővített és átdolgozott változata.


SZIE Vidéki Turizmus Tanszék
2101 Gödöllő, Egyetem tér 4/b
tel.28-522900/1991, fax:28-410804, email:dezso@gtk-f1.gau.hu

A kutatás “UNESCO WORLD HERITAGE:  Blessing or Curse” CEU RSS 1163/1998 sz. nagylelkű támogatásában részesült. 

A hollókői népi építészeti együttes 1987-ben került fel az Unesco kulturális világörökség listájára. Ez megkoronázása volt annak a közel 3 évtizedes tevékenységnek, amely az ófalu megmentésért és helyreállításáért folyt.  A kilencvenes évek elejére a korábbi, több évtizeden keresztül folyó műemléki helyreállítás és infrastrukturális fejlesztés befejeződött, a központi figyelem, felelősség és forrás szinte teljesen eltűnt a Világörökség fenntartásával és menedzselésével kapcsolatban. A két évtizeden keresztül sokrétű és aktív tevékenységet folytató Hollókő Fejlesztésért Bizottság beszüntette működését, helyette más hatás- és feladatkörrel helyben létrejött a Hollókőért Közalapítvány. Kissé leegyszerűsítve, a rendszerváltás előtt a népi műemlék együttest majd  világörökséget elsősorban központilag menedzselték, a rendszerváltás után viszont szinte minden a helyi önkormányzatra hárult, anélkül, hogy a világörökség menedzseléséhez szükséges szellemi kapacitással, és pénzügyi forrással rendelkezett volna. 

Az elmúlt évtizedekben, a műemléki helyreállítással egyidőben  a helyi  társadalomban olyan demográfiai és gazdasági, szociális folyamatok bontakoztak ki, amelyek mára sürgős, de rendkívül körültekintő beavatkozás igényét vetik fel.  Úgy tűnik, az ezredforduló után a hollókői helyi társadalom olyan helyzetbe kerülhet az elöregedés, elvándorlás révén, mely veszélyeztetheti az örökség megtartását is. A 70-es évektől folyamatosan fogy a falu népessége. Fennáll az ófalu kihalásának, üdülőfaluvá válásának veszélye. A műemléki tevékenység és a Világörökség által generált kiránduló turizmust a helybéliek helyett elsősorban külső vállalkozók tudták kiaknázni. A falu környezetének állapota folyamatosan romlik. A 10-20 évvel helyreállított műemlék épületek egy része újból beavatkozásra vár. 

A világörökség faluban tudatos világörökség menedzselésről nem lehet beszélni, spontán folyamatok és alkalmak teremtenek pozitív vagy negatív helyzeteket. A világörökség menedzselésére Hollókő önkormányzata szakmai támogatást nem kap, források tekintetében pedig nem különbözik a töbi normatív költségvetési juttatásban részesülő kistelepüléstől. 

Hollókőt építészeti értékek szempontjából 1953-ban mérte fel Varga László műegyetemi tanár. Az 1960-as évek elején kezdõdött meg a falu néprajzi és mûszaki felmérése és a mûemlékek helyreállítása. Az épületek mûemléki védelem alá helyezését 1972-ben a településmag mûemléki, tájképi jelentõségû területté nyilvánítása követte. Ez volt az ország elsõ védett népi építészeti együttese. 1977-ben az ófalu teljes területét és természetes táji környezetét a keskenyparcellás zártkerteket, a várhegyet és a hagyásfás legelõt, összesen 141 ha-t tájvédelmi körzetté nyilvánították.
Hollókõ nevét a 80-as évekre a mûemlékes szakembereken kívül a kulturális és természeti értékekre figyelõ szélesebb közösség is megismerte. Hollókõ ófaluja 1987-ben felkerült az Unesco Kulturális Világörökség listájára, 2 évvel azután, hogy az Elnöki Tanács aláírta az Unesco 1972-es Világörökség egyezményét. Hollókõ a címet népi építészeti emlékeiért és az épített környezet és a táj összhangjáért, a hagyományok õrzéséért, élõ falu jellegéért kapta. E listán Hollókő volt az első falu, 2000-ben 2 kínai falu felvételével a világörökség falvak száma 7-re emelkedett. 1996-ban 30 évi feltáró és helyreállító munka után a vár is átadásra került és látogathatóvá vált. 
Hollókõt  nem a helyiek “találták ki”, értékeit külsõ szakemberek ismerték fel és külsõ hatóságok biztosították az értékõrzés módját és eszközeit. A megmentett értékhez párosuló elismerésért és címért sem a helyiek küzdöttek meg. A magyar hatóságok “szerezték meg “ a címet e kistelepülésnek és az országnak. A világörökség listára kerülés  a hollókõiek számára büszkeséget, elismerést hozott, de valójában számukra nem sokat jelentett. 

Hollókõ nagy ellentmondása, hogy miközben a mûemlékes beavatkozások az egész világon ismertté tették a falut, az ismertség növekedésével párhuzamosan fogyott  a falu “ereje”. Hollókõ lakónépessége ma már 400 fõ alatt van, ami nagyjából a századeleji Hollókõ lélekszámának felel meg. A mai népesség az 1960-asnak alig több mint a fele. Lassan 40 éve tart a népességfogyás. Az ófaluban ma már alig 30, többségében idõs hollókõi él. Másutt találnak megélhetést  a helyi fiatalok, a védett faluban egyre kevesebb hollókői birtokol házat. 
Hollókõ egyszerre viseli magán az elöregedõ, népességét vesztõ aprófalvak, és a turisztikai szempontból kiemelkedõ, nemzetközi  vonzerõvel bíró települések jellegzetességeit.

Tanulmányunk a magyar világörökség falu, Hollókő sorsával kapcsolatban kíván néhány kérdést fölvetni, nem csupán elméleti közelítésből. Hollókőt a Világörökség cím és a média nemzeti jelképpé emelte.  A világörökség falu, elválva közösségétől, egyfajta nemzeti árucikk lett. A falu képei legrangosabb kiadványok címlapját foglalják el. A televízió 2000-ben a világörökség sorozatban külön filmet szentelt Hollókőnek, mely többször bemutatásra került. Hollókő évtizedek óta iskolai kirándulások, jelesebb ünnepeken pedig családi kirándulások célpontja. A Világörökség cím jelentős külföldi látogató tömeget is vonz, közöttük művészeket, politikusokat, királyi, hercegi családok képviselőit a világ minden tájáról. Egy helyreállított szegényparaszti palóc falurész, a hollókői ófalu világhírre tett szert, sorsát viszont legkevésbé azok képesek befolyásolni, akik ott élnek. A hivatalos szervek még a közelmultban is csak Hollókő “elbazárosodása” Lásd az 1999 decemberi sajtóvisszhangokat Német Ferenc interjúja nyomán a Világörökség Bizottság Japánban tartott ülése után.  miatt aggódtak és közben nem vették, nem akarták észrevenni, hogy a magyar világörökség falu a megmaradásáért küzd. Ebben nem különbözik töbszáz magyar aprófalutól.  Hollókőt mi egy elképzelt hazai veszélyességi listára helyezzük, és addig nem is szándékozzuk onnét levenni, amig a jelenlegi negatív folyamatok nem fordulnak pozitív irányba. 

Főbb társadalmi-gazdasági változások Hollókőn 

Az 1900-as népszámlálás adatai szerint  Hollókõ 440 lelkes falucska volt. A keresõk 94%-a mezõgazdasággal foglalkozott, akik zömmel kisbirtokosok, bérlõk, napszámosok, mezõgazdasági munkások, cselédek és azok segítõ családtagjai voltak. Csupán egyetlen 100 kat. holdnál nagyobb földdel rendelkezõ önálló birtokost számlált a falu. Ezen kívül a keresõk táborában találhattuk még a falu kovácsát, négy vendéglõst négy házi cselédet és két közszolgálati alkalmazottat. 
35 évvel késõbb két társadalomkutató, Szabó Zoltán és Tomori Viola, bár eltérõ közelítésbõl és látásmóddal vizsgálva, még a századelõhöz hasonló állapotokat talál. 
Tomori Viola írja Hollókõrõl 1935-ben: “... lakossága három bányászcsalád és néhány pásztor kivételével földmûvelõkbõl áll. Az emberi és állati munka képviselik a mindenki által egyaránt elismert értéket. Tomori Viola 1935: Hollókő egy palóc falu lélekrajza Budapest Akadémiai Kiadó 1992  10. p. ...a hegyektõl s erdõktõl  körülvéve, a csupa domboldali fekvésû földek mûvelése fokozott fáradságot és körültekintést igényel.” Tomori Viola 1935: Hollókő egy palóc falu lélekrajza Budapest Akadémiai Kiadó 1992  11. p..A magyarázatot Tomori egyrészt a falu földrajzi helyzetében látja: “a legközelebbi vasúti állomástól 11 kilométerre van, járhatatlan utakkal inkább elválasztva mint összekötve.” Másrészt a falu kulturális és gazdasági helyzetére az is rányomja bélyegét, hogy “a falunak se jegyzõje, se papja. A jegyzõ hetenként, a pap évenként egyszer jön ki a faluba. Így a városi hatás tartósan és rendszeresen csak a falu osztatlan iskolájának egyetlen tanítóján keresztül éri a parasztokat. Ilyen körülmények között a modern  iparosodás szellemétõl csaknem teljesen érintetlenek. ..Ehhez járul továbbá, hogy a falu birtokmegosztása olyan, mely egyrészt csaknem mindenki számára lehetõvé teszi a maga földjén való gazdálkodást (csak három családnak nincs földje), másrészt pedig a viszonylag egyenletes birtokmegoszláson belüli ingadozások nem elegendõek ahhoz, hogy egyeseket mentesítsenek a személyes munka szükséglete alól (a gazdák 51%-ának birtoka 5-20 hold között változik, 2%-é 20-40 hold között, 47% birtoka alulmarad 5 holdon,...). Kereskedelmi útvonaltól és így a gyáripartól is távol esve, még ma is csaknem minden használati cikket maguk állítanak elõ.”  Tomori Viola 1935: Hollókő egy palóc falu lélekrajza Budapest Akadémiai Kiadó 1992  12. p.

Szabó Zoltán  a “Cifra nyomorúság” című radikális társadalomkritikájában   “paszív nép”-nek jellemezte a palócföld parasztságát. “…a parasztság e tájban nem csinálja ,hanem elviseli a történelmet”. Szabó Zoltán 1938 Cifra Nyomorúság Akadémiai Kiadó reprint 1986 47p. “E csöndes, bölcs és  a magyar viszonyokhoz reálisan illeszkedõ passzivitás legjellemzõbb tulajdonsága ennek a vidéknek és nem jelenti azt, hogy e nép elégedettebb lenne, mint a többi.” u.o.  48p.
A harmincas években a földhiány, a nagybirtok ölelése, a “jogi ölelés”- ahogy Szabó Zoltán nevezi -   kilöki a faluból és a  mezõgazdaságból a szaporodó lakosság férfi részét  a közeli bányákba, illetve távolabbi vidékekre. Hollókõről csak  Pest megyébe  120-an járnak el fakivágásra. u.o.  53p.    A nehéz helyzetből való kilábalást -  mivel a falu “...körül a nagybirtok határa merevebb és áttörhetetlenebb minden sziklafalnál.” u.o.   53-54p.  -  kissé talán csúfondárosan és szkeptikusan a turizmusban  jelöli meg. A harmincas évek válságában mintha  megsejtett volna valamit az író a jövõbõl?
“Nem reménykedhetvén gyökeres megoldásokban, már csak a mai magyar koreszme: az idegenforgalom ad nekik némi reményt sorsuk jobbrafordulására. Itt Hollókõn talán nem is egészen alaptalanul; a falu szép a várrom alatt s legutóbb még hegyi strand is épült. Házai tiszták és kedvesek az úri szemeknek, a nép barátságos és vendéglátásra termett.” u.o.  54p. Az említett koreszme feltehetõen a Gyöngyösbokréta mozgalomhoz és a falusi fizetõvendéglátást szervezõ OMVESZ OMVESZ. Országos Magyar Vendégfogadók Szövetsége melya harmincas években meszervezte a falusi fizetővendéglátást és kiadta az Utas könyve c. kitünő forrásmunkát az akkori turisztikai kínálatról. tevékenységéhez kapcsolódott.
Amit Szabó Zoltán akkor felvázolt az idegenforgalommal kapcsolatban, az 50-60 évvel késõbb kezd megvalósulni. De a 80-as 90-es évek Hollókõje már nem hasonlít 60 évvel korábbi önmagára. 

Hollókõn 1920-30 között intenzív népességgyarapodás kezdõdött el, amely egészen 1960-ig tartott. Ekkor a falu lélekszáma 751 fõ volt. Az agrárnépesség egy részét már a II.világháború elõtt is, azt követõen pedig egyértelmûen a kitermelõ- és építõipar szívta fel. 
1960-ra alapvető változások történtek a kistelepülés életében. A háború előttihez képest  az aktív keresõk foglalkozási szerkezetében jelentõs átalakulás ment végbe. A mezõgazdaságban ekkor a keresõknek már csupán 59%-a dolgozott és zömmel a nõknek nyújtott munkalehetõséget, akik szinte kizárólag a mezõgazdasághoz kötõdtek (96%). A kitermelõipar (Nagybátony, Petõfibánya, Kisterenye stb) a magasabb jövedelmek ígéretével magához vonzotta az aktív keresõ férfiak  nagyobbik hányadát (51%). Az ipari-építõipari szektorban foglalkoztatottak száma az 1960-as statisztika szerint az összkeresõk 34%-át tette ki. A fennmaradt 7 % a  közlekedésben, a kereskedelemben és az egyéb munkahelyeken dolgozott.
Az ötvenes évek elején kezdõdött az újfalu építése R. információja szerint korábban már épültek ONCSA házak az ófalu fölött. az ófalu fölött, melyben már a városról ellesett igényeknek próbáltak megfelelni azok a fiatalok, akik elköltöztek az ófaluból és az újfaluban telepedtek le.
A hagyományos agrárfalu másfél évtized alatt átalakult egy sajátos agrár-vegyes funkciójú faluvá, melyben a nõknek változatlanul a mezõgazdaság - ugyan már kollektivizált formában – adott munkát a családi teendõk mellett, a férfiak többsége pedig foglalkozást váltott és a környékbeli bánya- és építõiparba került, mely a nehéz körülmények ellenére jobb és biztosabb keresetet nyújtott a mezõgazdaságnál. 

Az 1970-es népszámlálás már kis mértékû népességfogyást mutat. A falu az 1960-as 751 fõvel szemben ekkor 741 lelket számlált, a lakónépesség viszont már csak 708. Ez a statisztika által regisztrált népességcsökkenés nem tûnik látványosnak, interjúalanyaink szerint azonban a 70-es évek elején indul meg erõteljesen a fiatalok elvándorlása elsõsorban a környezõ városokba: Pásztóra, Szécsénybe, Balassagyarmatra, Salgótarjánba. Ez összefüggésben van az Országos Településhálózat Fejlesztési Koncepció hatásaként a 70-es évek kistelepüléseinek elnéptelenedési folyamatával, a falusi építési tilalmakkal, a városi munkáslakási akciókkal.  Hollókõ 1973-ban elvesztette közigazgatási önállóságát és Nagylóc társközsége lett. 
A foglalkoztatás szerkezetének átalakulásában folytatódott az a korábban már megfigyelt tendencia, hogy a mezõgazdaság továbbra is veszít a jelentõségébõl, míg az ipar-építõipar szerepe nõ. 1970-ben az aktív keresõk foglalkoztatása a mezõgazdasági szektorban az 1960-as 59%-hoz képest már csak 51% volt. Az iparban-építõiparban az aktív keresõk 37 %-a, a szállítás-kereskedelem-egyéb szférában a fennmaradó 11%-a dolgozott. A mezõgazdaság változatlanul fontos volt a nõk foglalkoztatásában, bár az 1960-as 98 %-kal szemben a nõi aktív keresõknek csupán 66 %-át alkalmazta e szektor. Mellette megnõtt a nõi munkaerõ esetében is az ipar és az egyéb nem anyagi szféra foglalkoztatási szerepe. A mutatók alapján az derül ki, hogy a falu egyre inkább eltávolodni látszott hagyományos mezõgazdasági jellegétõl.

Az 1980-as népszámlálás már mutatja a 70-es években végbement elvándorlási és átrétegzõdési folyamatokat. A lakónépesség 1980-ban  csupán 582 fõ volt, az 1960. évi lakónépességnek háromnegyede. A mezõgazdasági szektor folyamatos háttérbe szorulása is tovább tartott: 1980-ban a mezõgazdasági foglalkoztatás az aktív keresõk 34%-át jelentette. 
1979-ben hat évvel a közigazgatási összevonások után a tsz-ek összevonására is sor került. A hollókõi Petõfi Sándor Mgtsz elõször Zsúnypusztával egyesült, majd végül a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Mgtsz része, annak egyik kerülete lett. A hollókõi szövetkezet ugyan a mezõgazdasági termelésben nem járt élen  gyenge adottságú földjei miatt, viszont jó idõben felismerték a kõbányászatban rejlõ lehetõségeket és annak révén sikeres gazdálkodást folytattak. 
Az ipar-építõipar részaránya a foglalkoztatásban  42%-ra nõtt. Sajátosan fölerõsödött a nem anyagi ágazatok, a kereskedelem-vendéglátás, a szállítás- hírközlés jelentõsége is. Ez utóbbi jelenség szintén tetten érhetõ a korábbiakban, de igazán látványossá ekkorra vált. E szektornak az aktív keresõk foglalkoztatásában betöltött szerepe 1960-hoz képest megháromszorozódott (az 1960-as 7 %-ról 24%-ra nõtt). Különösen fontos ez a késõbbi turisztikai vállalkozások megjelenése szempontjából. Csak a kereskedelemben és a vendéglátásban az aktív keresõk 11%-át találjuk 1980-ban.
1980-ra Hollókõn a mûemléki rehabilitáció is jelentõsen elõrehaladt, a védett, helyreállítás alatt levõ ófalu egyre nagyobb  idegenforgalmat vonzott  a településre. 

Mindezek ellenére 1990-ben a falu már csupán 471 fõt számlált, 1997-ben pedig 410-et. Ez utóbbi az 1960-as legnagyobb regisztrált lakónépességnek alig több mint a fele. A falu fölött csakugyan megszólalt a vészharang, hisz aktív keresõinek aránya az összlakosságból ezidáig az össznépességnek felét mindig kitette. 1990-ben viszont ez az arány már csupán 35 % volt. A lakosság nagyobbik hányada nyugdíjas, inaktív keresõ, vagy jövedelempótló támogatásból él. Torz a koreloszlás; az évtizedek óta tartó elvándorlásnak köszönhetõen magas az idõsebb korcsoportok aránya. A munkanélküliség is magasabb (9,7%) az 1996-os adatokat számítva a saját kistérségi átlagánál (6,7%), noha a megyei átlagot nem éri el (13,1%). 
A kilencvenes években a falu demográfiai helyzete válságosra fordult. Szinte minden demográfiai jellegű mutató kedvezőtlenül alakul. A népesség száma továbbra is csökken, 1993 és 1997 között évente átlagosan négy százalékkal. A születések száma rendkívül alacsony, a halálozások száma rendkívül magas. A vizsgált öt évben öten születtek és ötvennégyen haltak meg. A népesség fogyásában az imént említett kedvezőtlen jelenségek mellett a népesség elvándorlása ugyanolyan súlyos tényező. 

A magas halálozási arányszámok mögött rendkívül kedvezőtlen korstruktúrát láthatunk. A következő korfa diagram jól mutatja, hogy Hollókő mennyire elöregedett a Nógrád megyei lakossághoz képest is. Harminc éves kor alatt minden korcsoportban alacsonyabb a fiatalok aránya Hollókőn. 45 éves kor felett – éppen ellenkezőleg – szinte minden korcsoportban a hollókői korcsoportok aránya magasabb. A 60 év felettiek aránya rendkívül magas, még a nógrád megyei aprófalvakhoz képest is. A legszembetűnőbb különbséget az 55-70 éveseknél találjuk. Ők ma a legidősebbek közé tartozó, 65-80 éves emberek.
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Munka1

				Hollókő		Nógrád megye						Hollókő		Nógrád megye

		0-4		22		13394				0-4		4.7		5.9

		5-9		20		14290				5-9		4.2		6.3

		10-14		20		18187				10-14		4.2		8.0

		15-19		11		15499				15-19		2.3		6.8

		20-24		24		13844				20-24		5.1		6.1

		25-29		25		13785				25-29		5.3		6.1

		30-34		35		16837				30-34		7.4		7.4

		35-39		21		17837				35-39		4.5		7.9

		40-44		21		15014				40-44		4.5		6.6

		45-49		35		15501				45-49		7.4		6.8

		50-54		37		14478				50-54		7.9		6.4

		55-59		53		14639				55-59		11.3		6.4

		60-64		51		13054				60-64		10.8		5.7

		65-69		48		12104				65-69		10.2		5.3

		70-74		20		6278				70-74		4.2		2.8

		75-79		12		6924				75-79		2.5		3.0

		80-84		12		3738				80-84		2.5		1.6

		85+		4		1734				85+		0.8		0.8

		összesen		471		227137				összesen		100.0		100.0
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90-98 korfa

						1990		1998		Változás 1998 és 1990 között				férfi		nő

				0-4		4.7		1.23		-3.44				0.4926108374		0.7389162562

				5-9		4.2		5.17		0.93				3.2019704433		1.9704433498

				10-14		4.2		3.69		-0.55				1.4778325123		2.2167487685

				15-19		2.3		3.69		1.36				2.2167487685		1.4778325123

				20-24		5.1		3.94		-1.15				1.724137931		2.2167487685

				25-29		5.3		4.43		-0.87				2.2167487685		2.2167487685

				30-34		7.4		5.17		-2.26				2.4630541872		2.7093596059

				35-39		4.5		6.65		2.19				3.6945812808		2.9556650246

				40-44		4.5		7.14		2.68				5.1724137931		1.9704433498

				45-49		7.4		5.91		-1.52				2.9556650246		2.9556650246

				50-54		7.9		5.17		-2.68				1.4778325123		3.6945812808

				55-59		11.3		8.62		-2.63				2.7093596059		5.9113300493

				60-64		10.8		11.33		0.50				5.4187192118		5.9113300493

				65-69		10.2		10.10		-0.09				3.4482758621		6.6502463054

				70-74		4.2		10.34		6.10				3.4482758621		6.8965517241

				75-79		2.5		5.67		3.12				2.4630541872		3.2019704433

				80-84		2.5		0.49		-2.06				0		0.4926108374

				85+		0.8		1.23		0.38				0.4926108374		0.7389162562
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A népesség arányainak változása Hollókőn, 1990 -1998 
Population change by age groups in Hollókő, 1990-1998
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				N¢gr d		Balassagyarmat		B tonyterenye		P szt¢		R‚ts g		Salg¢tarj n		Sz‚cs‚ny		Als¢pet‚ny		Als¢told		B rna		Becske		Bercel		Berkenye		B‚r		Bokor		Borsosber‚ny		Buj k		Cered		Cserh thal p		Cserh tsur ny		Cserh tszentiv n		Csesztve		Cs‚cse		Csit r		Debercs‚ny		Dejt r		Di¢sjen”		Dorogh za		Dr‚gelypal nk		Ecseg		Egyh zasdengeleg		Egyh zasgerge		Endrefalva		Erd”k�rt		Erd”tarcsa		Etes		�rsekvadkert		Fels”pet‚ny		Fels”told		Galgaguta		Gar b		Herencs‚ny		Holl¢k”		Hont		Horp cs		Hugyag		Iliny		Ipolytarn¢c		Ipolyvece		Jobb gyi		Karancsalja		Karancsber‚ny		Karancskeszi		Karancslapujt”		Karancss g		Kaz r		K ll¢		Keszeg		Kisb gyon		Kisb rk ny		Kisecset		Kisharty n		Koz rd		Kutas¢		Leg‚nd		Litke		Lucfalva		Lud nyhal szi		Magyarg‚c		Magyarn ndor		M rkh za		M tramindszent		M traszele		M traterenye		M travereb‚ly		Mih lygerge		Mohora		Nagyb rk ny		Nagyl¢c		Nagyoroszi		Nemti		N‚zsa		N¢gr d		N¢gr dk”vesd		N¢gr dmarcal		N¢gr dmegyer		N¢gr ds p		N¢gr dsipek		N¢gr dszak l		N”tincs		™rhalom		™sag rd		Palot s		Patak		Piliny		Pusztaberki		Rim¢c		Romh ny		S g£jfalu		S msonh za		S¢sharty n		Szalmatercs		Szanda		Szarvasgede		Sz tok		Szendehely		Szente		Sz‚cs‚nke		Sz‚cs‚nyfelfalu		Szilaspogony		Szir k		Szuha		Szurdokp�sp”ki		Sz�gy		Tar		Tereske		Ter‚ny		Vanyarc		Vars ny		Vizsl s		Zabar		H‚halom

		0-4		13394		1248		978		717		307		2632		446		37		18		74		44		113		35		30		8		65		155		64		15		56		7		14		67		34		5		88		157		69		90		81		35		45		95		23		41		80		218		71		12		39		1		43		22		30		12		45		9		44		61		155		87		51		116		192		114		94		112		32		17		18		19		36		11		4		36		57		61		74		74		63		16		48		50		204		108		46		59		48		114		156		37		76		70		35		37		121		67		36		45		53		72		27		106		55		55		3		127		201		34		18		94		28		33		21		47		95		19		18		21		26		90		28		107		97		116		43		14		95		107		84		28		56

		5-9		14290		1254		1050		813		316		2910		411		43		30		73		48		135		41		37		3		63		148		83		22		68		4		18		74		27		10		93		189		66		107		85		39		52		93		26		42		69		279		76		13		37		3		38		20		30		37		72		10		31		55		128		98		56		129		187		104		116		116		34		25		18		6		56		11		5		42		70		64		82		65		88		19		48		63		248		120		44		55		57		106		158		49		75		107		49		27		144		51		37		31		65		61		23		92		62		43		10		105		166		39		21		85		31		34		34		62		113		26		14		26		22		88		40		136		96		140		39		26		91		112		72		26		59

		10-14		18187		1877		1419		1048		379		4169		601		38		20		95		63		165		43		37		14		64		194		94		28		88		9		24		77		21		12		95		227		77		118		101		36		53		91		33		38		98		291		58		12		63		4		40		20		33		24		65		12		32		60		186		128		76		163		237		116		157		117		41		28		16		16		42		9		6		34		68		76		81		74		89		13		83		74		253		188		42		78		55		106		186		48		90		120		55		26		164		76		43		52		86		68		29		119		74		41		10		139		197		67		15		83		32		56		38		53		123		25		11		32		20		97		44		160		115		144		51		27		107		139		95		37		81
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Munka1

				Hollókő		Nógrád megye						Hollókő		Nógrád megye

		0-4		22		13394				0-4		4.7		5.9

		5-9		20		14290				5-9		4.2		6.3

		10-14		20		18187				10-14		4.2		8.0

		15-19		11		15499				15-19		2.3		6.8

		20-24		24		13844				20-24		5.1		6.1

		25-29		25		13785				25-29		5.3		6.1

		30-34		35		16837				30-34		7.4		7.4

		35-39		21		17837				35-39		4.5		7.9

		40-44		21		15014				40-44		4.5		6.6

		45-49		35		15501				45-49		7.4		6.8

		50-54		37		14478				50-54		7.9		6.4

		55-59		53		14639				55-59		11.3		6.4

		60-64		51		13054				60-64		10.8		5.7

		65-69		48		12104				65-69		10.2		5.3

		70-74		20		6278				70-74		4.2		2.8

		75-79		12		6924				75-79		2.5		3.0

		80-84		12		3738				80-84		2.5		1.6

		85+		4		1734				85+		0.8		0.8

		összesen		471		227137				összesen		100.0		100.0
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90-98 korfa

						1990		1998		Változás 1998 és 1990 között				férfi		nő

				0-4		4.7		1.23		-3.44				0.4926108374		0.7389162562

				5-9		4.2		5.17		0.93				3.2019704433		1.9704433498

				10-14		4.2		3.69		-0.55				1.4778325123		2.2167487685

				15-19		2.3		3.69		1.36				2.2167487685		1.4778325123

				20-24		5.1		3.94		-1.15				1.724137931		2.2167487685

				25-29		5.3		4.43		-0.87				2.2167487685		2.2167487685

				30-34		7.4		5.17		-2.26				2.4630541872		2.7093596059

				35-39		4.5		6.65		2.19				3.6945812808		2.9556650246

				40-44		4.5		7.14		2.68				5.1724137931		1.9704433498

				45-49		7.4		5.91		-1.52				2.9556650246		2.9556650246

				50-54		7.9		5.17		-2.68				1.4778325123		3.6945812808

				55-59		11.3		8.62		-2.63				2.7093596059		5.9113300493

				60-64		10.8		11.33		0.50				5.4187192118		5.9113300493

				65-69		10.2		10.10		-0.09				3.4482758621		6.6502463054

				70-74		4.2		10.34		6.10				3.4482758621		6.8965517241

				75-79		2.5		5.67		3.12				2.4630541872		3.2019704433

				80-84		2.5		0.49		-2.06				0		0.4926108374

				85+		0.8		1.23		0.38				0.4926108374		0.7389162562
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Hollókő korcsoportjai 1990-ben és 1998-ban - Age groups in Hollókő 1990-1998
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A népesség arányainak változása Hollókőn, 1990 -1998 
Population change by age groups in Hollókő, 1990-1998
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Hollókő és Nógrád megye korcsoportjai, 1990
Forrás: KSH Népszámlálás, 1990

A településen az aktív korúak közül csökkent a gyermekvállalásra leginkább hajlamos 20 és 35 év közötti korcsoportok aránya, emiatt csökkent az 5 év alatti gyermekek száma is. Az aktív korban lévők közül csak a 35 és 45 év közöttiek aránya nőtt, a további korcsoportokban csökkenés tapasztalható. Az idősebb korcsoportokban nőtt a 70 és 80 év közöttiek aránya, de csökkent a még náluk is idősebbek aránya.
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				N¢gr d		Balassagyarmat		B tonyterenye		P szt¢		R‚ts g		Salg¢tarj n		Sz‚cs‚ny		Als¢pet‚ny		Als¢told		B rna		Becske		Bercel		Berkenye		B‚r		Bokor		Borsosber‚ny		Buj k		Cered		Cserh thal p		Cserh tsur ny		Cserh tszentiv n		Csesztve		Cs‚cse		Csit r		Debercs‚ny		Dejt r		Di¢sjen”		Dorogh za		Dr‚gelypal nk		Ecseg		Egyh zasdengeleg		Egyh zasgerge		Endrefalva		Erd”k�rt		Erd”tarcsa		Etes		�rsekvadkert		Fels”pet‚ny		Fels”told		Galgaguta		Gar b		Herencs‚ny		Holl¢k”		Hont		Horp cs		Hugyag		Iliny		Ipolytarn¢c		Ipolyvece		Jobb gyi		Karancsalja		Karancsber‚ny		Karancskeszi		Karancslapujt”		Karancss g		Kaz r		K ll¢		Keszeg		Kisb gyon		Kisb rk ny		Kisecset		Kisharty n		Koz rd		Kutas¢		Leg‚nd		Litke		Lucfalva		Lud nyhal szi		Magyarg‚c		Magyarn ndor		M rkh za		M tramindszent		M traszele		M traterenye		M travereb‚ly		Mih lygerge		Mohora		Nagyb rk ny		Nagyl¢c		Nagyoroszi		Nemti		N‚zsa		N¢gr d		N¢gr dk”vesd		N¢gr dmarcal		N¢gr dmegyer		N¢gr ds p		N¢gr dsipek		N¢gr dszak l		N”tincs		™rhalom		™sag rd		Palot s		Patak		Piliny		Pusztaberki		Rim¢c		Romh ny		S g£jfalu		S msonh za		S¢sharty n		Szalmatercs		Szanda		Szarvasgede		Sz tok		Szendehely		Szente		Sz‚cs‚nke		Sz‚cs‚nyfelfalu		Szilaspogony		Szir k		Szuha		Szurdokp�sp”ki		Sz�gy		Tar		Tereske		Ter‚ny		Vanyarc		Vars ny		Vizsl s		Zabar		H‚halom

		0-4		13394		1248		978		717		307		2632		446		37		18		74		44		113		35		30		8		65		155		64		15		56		7		14		67		34		5		88		157		69		90		81		35		45		95		23		41		80		218		71		12		39		1		43		22		30		12		45		9		44		61		155		87		51		116		192		114		94		112		32		17		18		19		36		11		4		36		57		61		74		74		63		16		48		50		204		108		46		59		48		114		156		37		76		70		35		37		121		67		36		45		53		72		27		106		55		55		3		127		201		34		18		94		28		33		21		47		95		19		18		21		26		90		28		107		97		116		43		14		95		107		84		28		56

		5-9		14290		1254		1050		813		316		2910		411		43		30		73		48		135		41		37		3		63		148		83		22		68		4		18		74		27		10		93		189		66		107		85		39		52		93		26		42		69		279		76		13		37		3		38		20		30		37		72		10		31		55		128		98		56		129		187		104		116		116		34		25		18		6		56		11		5		42		70		64		82		65		88		19		48		63		248		120		44		55		57		106		158		49		75		107		49		27		144		51		37		31		65		61		23		92		62		43		10		105		166		39		21		85		31		34		34		62		113		26		14		26		22		88		40		136		96		140		39		26		91		112		72		26		59

		10-14		18187		1877		1419		1048		379		4169		601		38		20		95		63		165		43		37		14		64		194		94		28		88		9		24		77		21		12		95		227		77		118		101		36		53		91		33		38		98		291		58		12		63		4		40		20		33		24		65		12		32		60		186		128		76		163		237		116		157		117		41		28		16		16		42		9		6		34		68		76		81		74		89		13		83		74		253		188		42		78		55		106		186		48		90		120		55		26		164		76		43		52		86		68		29		119		74		41		10		139		197		67		15		83		32		56		38		53		123		25		11		32		20		97		44		160		115		144		51		27		107		139		95		37		81

		15-19		15499		1708		1093		909		266		3771		602		49		8		77		39		111		41		19		4		66		131		69		25		74		5		24		56		13		6		99		177		80		98		70		25		58		78		32		39		72		257		52		13		52		6		46		11		30		16		77		10		30		26		145		125		66		121		178		97		129		91		49		24		16		6		37		16		9		45		62		93		66		48		103		20		41		48		182		157		49		53		42		97		120		50		67		77		41		36		124		43		62		47		74		64		15		81		62		32		7		126		157		55		12		57		38		59		19		41		86		25		15		33		24		79		35		119		85		129		57		19		77		125		92		32		66

		20-24		13844		1157		880		725		320		2802		416		50		11		67		43		131		40		37		4		61		167		80		34		68		20		22		56		35		8		110		176		68		97		95		35		55		86		32		32		84		221		43		13		42		5		51		24		32		17		60		7		39		45		134		86		61		121		180		88		106		89		43		40		15		11		33		22		9		50		71		63		85		54		85		33		63		62		250		127		40		76		49		128		156		46		94		109		39		46		130		78		57		56		77		48		23		103		53		40		5		148		187		45		17		52		24		46		26		47		88		29		18		32		17		75		41		120		94		124		45		33		80		134		82		41		62

		25-29		13785		1099		982		730		345		2696		482		48		25		71		46		141		34		31		8		51		159		75		25		78		12		14		77		25		9		89		180		71		91		90		30		47		91		38		39		95		246		50		17		29		2		39		25		31		16		55		10		38		57		127		92		71		112		169		113		110		85		36		24		24		10		49		16		5		44		65		58		89		70		74		16		67		59		239		117		58		62		42		114		157		42		81		86		45		41		118		55		51		36		73		68		34		116		66		53		1		135		181		42		15		74		34		50		31		44		104		18		18		29		27		75		47		131		83		142		41		16		102		95		80		30		62

		30-34		16837		1495		1238		961		369		3346		526		48		26		83		57		195		34		38		14		88		181		88		32		53		15		29		88		37		12		90		229		74		116		107		36		53		102		39		51		109		302		49		16		61		6		68		35		43		10		58		8		42		69		152		127		79		178		217		115		154		92		35		28		20		14		52		10		6		46		66		64		132		56		111		21		76		86		297		151		57		89		52		116		171		48		89		97		67		39		156		52		53		31		88		69		34		140		90		60		8		118		225		55		21		73		31		40		42		27		112		43		18		35		18		108		50		190		119		144		51		23		110		134		102		39		92

		35-39		17837		1777		1239		1000		388		3923		557		44		29		97		39		163		48		29		8		55		208		106		25		54		14		24		70		24		12		112		261		98		126		87		43		57		65		47		54		126		291		48		15		53		5		37		21		41		17		55		15		31		64		199		147		75		146		239		96		158		77		43		40		15		20		55		14		6		41		69		80		116		49		117		19		75		70		332		163		53		77		45		134		189		75		89		129		54		30		114		65		50		32		88		73		22		136		63		38		10		123		256		72		19		57		29		59		41		22		106		25		18		32		25		88		65		176		102		185		65		32		115		129		135		36		96

		40-44		15014		1361		959		823		326		3560		471		49		11		85		41		135		33		31		4		61		182		89		28		51		8		20		46		21		3		96		208		90		97		96		47		59		66		53		29		101		213		50		12		59		5		33		21		31		7		61		10		21		43		157		127		63		118		167		61		146		91		51		38		14		16		35		14		6		32		55		52		88		45		96		14		67		74		315		156		52		59		31		105		128		43		66		116		51		38		91		58		47		21		82		65		19		137		56		32		11		115		182		43		19		41		46		52		24		18		77		21		12		27		29		86		40		133		94		141		34		29		85		133		104		41		76

		45-49		15501		1252		958		833		237		3594		450		61		14		80		39		138		48		32		8		62		161		93		28		74		13		24		75		34		7		116		198		112		117		95		29		52		63		40		29		94		222		61		14		48		8		63		35		41		23		59		14		40		41		167		103		90		140		188		96		145		67		46		41		13		17		46		25		13		45		62		67		103		57		97		21		90		72		283		154		53		75		39		135		89		77		74		118		58		38		88		70		71		40		76		61		20		113		63		37		5		151		202		49		18		55		43		62		33		29		96		30		24		40		35		66		66		133		91		164		56		36		104		124		104		49		64
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Munka1

				Hollókő		Nógrád megye						Hollókő		Nógrád megye

		0-4		22		13394				0-4		4.7		5.9

		5-9		20		14290				5-9		4.2		6.3

		10-14		20		18187				10-14		4.2		8.0

		15-19		11		15499				15-19		2.3		6.8

		20-24		24		13844				20-24		5.1		6.1

		25-29		25		13785				25-29		5.3		6.1

		30-34		35		16837				30-34		7.4		7.4

		35-39		21		17837				35-39		4.5		7.9

		40-44		21		15014				40-44		4.5		6.6

		45-49		35		15501				45-49		7.4		6.8

		50-54		37		14478				50-54		7.9		6.4

		55-59		53		14639				55-59		11.3		6.4

		60-64		51		13054				60-64		10.8		5.7

		65-69		48		12104				65-69		10.2		5.3

		70-74		20		6278				70-74		4.2		2.8

		75-79		12		6924				75-79		2.5		3.0

		80-84		12		3738				80-84		2.5		1.6

		85+		4		1734				85+		0.8		0.8

		összesen		471		227137				összesen		100.0		100.0
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%

Hollókő és Nógrád megye korcsoportjai, 1990



90-98 korfa

						1990		1998		Változás 1998 és 1990 között				férfi		nő

				0-4		4.7		1.23		-3.44				0.4926108374		0.7389162562

				5-9		4.2		5.17		0.93				3.2019704433		1.9704433498

				10-14		4.2		3.69		-0.55				1.4778325123		2.2167487685

				15-19		2.3		3.69		1.36				2.2167487685		1.4778325123

				20-24		5.1		3.94		-1.15				1.724137931		2.2167487685

				25-29		5.3		4.43		-0.87				2.2167487685		2.2167487685

				30-34		7.4		5.17		-2.26				2.4630541872		2.7093596059

				35-39		4.5		6.65		2.19				3.6945812808		2.9556650246

				40-44		4.5		7.14		2.68				5.1724137931		1.9704433498

				45-49		7.4		5.91		-1.52				2.9556650246		2.9556650246

				50-54		7.9		5.17		-2.68				1.4778325123		3.6945812808

				55-59		11.3		8.62		-2.63				2.7093596059		5.9113300493

				60-64		10.8		11.33		0.50				5.4187192118		5.9113300493

				65-69		10.2		10.10		-0.09				3.4482758621		6.6502463054

				70-74		4.2		10.34		6.10				3.4482758621		6.8965517241

				75-79		2.5		5.67		3.12				2.4630541872		3.2019704433

				80-84		2.5		0.49		-2.06				0		0.4926108374

				85+		0.8		1.23		0.38				0.4926108374		0.7389162562
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A népesség arányainak változása 1990 és 1998 között
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Munka1

				Hollókő		Nógrád megye						Hollókő		Nógrád megye

		0-4		22		13394				0-4		4.7		5.9

		5-9		20		14290				5-9		4.2		6.3

		10-14		20		18187				10-14		4.2		8.0

		15-19		11		15499				15-19		2.3		6.8

		20-24		24		13844				20-24		5.1		6.1

		25-29		25		13785				25-29		5.3		6.1

		30-34		35		16837				30-34		7.4		7.4

		35-39		21		17837				35-39		4.5		7.9

		40-44		21		15014				40-44		4.5		6.6

		45-49		35		15501				45-49		7.4		6.8

		50-54		37		14478				50-54		7.9		6.4

		55-59		53		14639				55-59		11.3		6.4

		60-64		51		13054				60-64		10.8		5.7

		65-69		48		12104				65-69		10.2		5.3

		70-74		20		6278				70-74		4.2		2.8

		75-79		12		6924				75-79		2.5		3.0

		80-84		12		3738				80-84		2.5		1.6

		85+		4		1734				85+		0.8		0.8

		összesen		471		227137				összesen		100.0		100.0
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Nógrád megye

korcsoportok

%

Hollókő és Nógrád megye korcsoportjai, 1990



90-98 korfa

						1990		1998		Változás 1998 és 1990 között				férfi		nő

				0-4		4.7		1.23		-3.44				0.4926108374		0.7389162562

				5-9		4.2		5.17		0.93				3.2019704433		1.9704433498

				10-14		4.2		3.69		-0.55				1.4778325123		2.2167487685

				15-19		2.3		3.69		1.36				2.2167487685		1.4778325123

				20-24		5.1		3.94		-1.15				1.724137931		2.2167487685

				25-29		5.3		4.43		-0.87				2.2167487685		2.2167487685

				30-34		7.4		5.17		-2.26				2.4630541872		2.7093596059

				35-39		4.5		6.65		2.19				3.6945812808		2.9556650246

				40-44		4.5		7.14		2.68				5.1724137931		1.9704433498

				45-49		7.4		5.91		-1.52				2.9556650246		2.9556650246

				50-54		7.9		5.17		-2.68				1.4778325123		3.6945812808

				55-59		11.3		8.62		-2.63				2.7093596059		5.9113300493

				60-64		10.8		11.33		0.50				5.4187192118		5.9113300493

				65-69		10.2		10.10		-0.09				3.4482758621		6.6502463054

				70-74		4.2		10.34		6.10				3.4482758621		6.8965517241

				75-79		2.5		5.67		3.12				2.4630541872		3.2019704433

				80-84		2.5		0.49		-2.06				0		0.4926108374

				85+		0.8		1.23		0.38				0.4926108374		0.7389162562
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A népesség arányainak változása 1990 és 1998 között
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A férfiak és nők közötti arány egyenlőtlen a teljes népességben is. A nők aránya több mint tíz százalékkal magasabb a férfiakénál. 
A különböző korcsoportokban Hollókőn sem egyforma a férfiak és nők aránya. Az 50 év feletti korcsoportokban jóval magasabb a nők , a 40-45 évesek között a férfiak aránya. 

Mivel 1989 után a gazdasági-társadalmi  rendszerváltást követõ strukturális átalakulás Nógrádot különösen súlyosan érintette, így Hollókõ helyzete is sok szempontból megrendült. A munkalehetõség itt a faluban és környékén nagyon korlátozott. Különösen helyben nehéz elhelyezkedni. 1990-ben az aktív keresõknek csupán 48%-a talált munkát Hollókõn. Sokan járnak el Szécsénybe vagy Pásztóra.  
A szécsényi tsz 1992-ben történt felszámolása után a mezõgazdaság foglalkoztatási szerepe minimálisra csökkent a faluban.  Az ipar-építõipar az aktív keresõknek 43%-át foglalkoztatja,  nagyjából ugyanúgy, mint az 1980-as népszámlálások idején, csak a munkalehetõség lett korlátozottabb. Kereskedelemben az aktív keresõk 19 %-át foglalkoztatták, többet mint amennyit a mezõgazdasági szektorban. A közlekedés, posta távközlésben az aktív keresõk 10%-a, az egészségügyi szociális és kulturális szolgáltatásban 7%-a, a fennmaradó 5 % pedig a közösségi, közigazgatási, személyi-gazdasági illetve vízgazdálkodási szférában dolgozott. 


Kulturális örökség, Unesco konvenció, műemlékvédelmi koncepció

A kulturális örökséget a fejlett világban általában fontos lehetőségként, “erőforrás”-ként kezelik, melyből a helybeliek, az erőforrás tuladonosai előnyre tehetnek szert, vagy ledogozhatják öröklött hátrányaikat. A kulturális és természeti értékek felismerése, felfedezése és megfelelő értékelése sokszor későn történik meg, amikor az adott érték már eltűnőben van, veszélyeztetett, vagy az értékek hordozói már távoztak az élők sorából. A kései vagy utólagos felfedezés és elismerés miatt az értékek, az örökség további fennmaradása, védelme, helyreállítása, bemutatása, közkinccsé tétele nem egyszerű kérdés. Különösen akkor, ha ellentétes érdekek is megjelennek, vagy valakinek az érdekei sérülnek esetleg üzleti és egyéb érdekek is megjelennek az értékek körül. 

Unesco Világörökség egyezmény  “kulturális örökség”-nek tekinti a következőket:

-az emlékművek: építészeti alkotások, nagyméretű szobrászati és festészeti alkotások, régészeti jellegű elemek vagy szerkezetek, feliratok, barlangok, és ezek alkotórészeinek olyan csoportjai, melyek történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból kiemelkedő, egyetemes értékűek,
-épület-együttesek: egyedülálló vagy összefüggő építménycsoportok, melyek építészeti stílusuknál, egységes jellegüknél fogva, vagy a környezetbe való beilleszkedésük folytán történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból kiemelkedő egyetemes értékűek, 
-helyszínek: emberi alkotások, vagy ember és természet együttes alkotásai, valamint régészeti lelőhelyeket is magukba foglaló olyan területek, amelyek történelmi , esztétikai, etnológiai  vagy antropológiai szempontból kiemelkedő egyetemes értékűek.

“természeti örökség”-nek tekintendők a következők:

-fizikai és biológiai alakulatok, vagy ezen alakulatok csoportjaiból álló olyan természeti alkotások, melyek esztétikai vagy tudományos szempontból kiemelkedő, egyetemes értékűek,
-geológiai és fiziográfikai alakulatok, valamint veszélyeztetett állat- és növényfajok lakó-, illetve termőhelyéül szolgáló pontosan körülhatárolt területek, melyek a tudomány vagy megóvás szempontjából kiemelkedő egyetemes értékűek,
-természeti tájak vagy pontosan körülhatárolt természeti területek, melyek a tudomány, a megőrzés vagy a természeti szépség szempontjából kiemelkedő, egyetemes értékűek.

Az Egyezmény 5.cikke pedig megfogalmazza,hogy az Egyezményt aláíró államoknak a természeti és kulturális értékek megóvása érdekében mire kell törekedniük:

	olyan általános politikát alakítsanak ki, mely a közösség életében a természeti és kulturális örökséget jelentőségének megfelelően kezeli és ezen örökség védelmét beépíti az átfogó tervezési programokba,

	saját területükön – ott ahol ilyenek még nincsenek – létrehozzanak egy vagy több, a természeti és kulturális örökség védelmére, megóvására és bemutatásra szolgáló szervezetet olyan személyi állománnyal, amely rendelkezik a rá háruló feladatok ellátását biztosító eszközökkel,
	tudományos és műszaki tanulmányokat és kutatásokat fejlesszenek ki, valamint dolgozzanak ki olyan operatív módszereket, melyek alkalmassá teszik az Államot a kulturális és természeti örökséget fenyegető veszélyek elhárítására,

megtegyék a megfelelő jogi, tudományos, műszaki, igazgatási és pénzügyi intézkedéseket, amelyek ezen örökség kijelöléséhez, védelméhez, megóvásához, rendbehozatalához és helyreállításához szükségesek,
	elősegítsék a természeti és kulturális örökség védelmi, megőrzési és bemutatási területén működő nemzeti vagy regionális képzési központok alapítását és fejlesztését és ösztönzik a kutatásokat ezen a területen.


Hazánkban a műemlékek védelme mintegy 120 évre tekint vissza, a népi építészeti emlékekkel való foglalkozás azonban csak az elmúlt 50 évre nyúlik vissza. (Mendele 1979:43).  Az ötvenes évek elején a szakértők  egy része felismerte, hogy ezen a területen sürgős cselekvésre van szükség, mert a modern élet rettenes gyorsasággal alakítja át a falu arculatát és törli el a föld színéről a régi népi lakóházakat és gazdasági épületeket. Abban az időszakban  “…a kézirat gyanánt megjelentetett Műemlékjegyzékben a 2300 építmény között mindössze 26  népi és ipari épület szerepelt. 1960-ban a 10.785 védett építmény között már közel 1000 népi épület volt található,... 1966-ra a védett népi épületek száma 1510-re emelkedett.”  Ez a nagyléptékű feltáró munka 1971-ben befejeződött, “ az akkori értékelés szerint a Hollókőn és Tihanyban megkezdett rekonstrukciós munkák mellett még további 9 településnél volt lehetséges falusi műemléki együttest védeni.” Mendele Ferenc 1979 Műemléki jelentőségű területek - Népi építészeti emlékek Egri Nyári Egyetem 43p.(Mendele 1979:43)

A műemléki beavatkozások lényege a népi építészeti együttesekkel kapcsolatban két elvi módon összegezhető. “Az egyik során az emléket kiszakítva környezetéből - mintegy múzeumi tárgyként  kezelve - védett,  múzeumi együttesekben, “skanzenekben” helyezik el. Erre példa a szentendrei, szombathelyi, zalaegerszegi, nyíregyházi skanzenek, Szabadtéri Néprajzi Múzeumok felépítése. A másik út, melyet a műemlékvédelem művel - és mindenképpen hasznosságát nem tagadva a skanzen elé helyez - a helyszíni védelem.” Komjáthy A 1979 Hollókő védett faluközpontjának rekonstrukciója, népi épületeinek hasznosítása és helyreállítása. Egri Nyári Egyetem előadásai , Népi Építészeti Emlékeink Védelme konferencia 1979 73 p. Heves Megyei TIT és OMFB (Komjáthy 1979:73). Erre jó példaként említi többek között Tihanyt, Szigligetet, Fertőrákost, Szalafőt, Villánykövesd és Palkonya pincéit, Csongrádot, Tarpát és természetesen ide tartozik Hollókő is.
A helyszíni védelem a magyar népi épületek esetében azért került előtérbe, mert e házak többsége vályogból épült, és ezek szétszedése, új helyen történő felállítása igen komoly nehézség elé állította volna a szakembereket. Külföldön ugyanakkor, ahol a vidéki házak többsége fából épült, viszonylag egyszerű volt szétszedésükről, majd egy új helyen,  skanzenben történő fölállításukról  gondoskodni. (Román A , Dümmerling Ö)

Az értékvédő tevékenységgel kapcsolatban a műemlékes szakértők három fontos akadályozó tényezőt említenek. A első a megmentésre váró épületek szociális szempontból kifogásolható, egészségtelen, rossz állapota,  melyből e házak tulajdonosai “…menekülni, szabadulni kivánnak…”, a második elszórt elhelyezkedésük az egyes településeken, melyhez nehéz új funciót biztosítani és megóvni. Dümmerling 1967 A hollókői népi rezervátum.  Műemlékvédelem 1967. 1. 31 p. (Dümmerling 1967 :31p). A harmadik akadály pedig a tulajdonosok személyi és értékfelfogása. “ A népi műemlék sorsa ma még - függetlenül a törvényes rendelkezésektől - gyakorlatilag a tulajdonos személyétől függ. Legtöbbjük a szegénység jeleként  értékeli régi házát és környezetük megbélyegzettjeként viseli sorsát. Házait így akkor is lebontják, ha ezt sem funkcionális, sem a műszaki haladás nem indokolja. Ennek a szemléletnek a megváltozásáig -  jó esetben is egy-két évtizedig - fokozottabb aktivitással kell népi műemlékeink megmentését biztosítanunk.” Mendele 1979 Műemléki jelentőségű terüeltek -Népi Építészeti Együttesek  44p. (Mendele 1979: 44).

Ezért e házak megmentéséhez  alapfeltételnek tartották, “ hogy olyan nem állandó tartózkodásra szolgáló célt biztosítsunk számukra, ami mellett az épület külső megjelenése és alaprajzi beosztásának lényege ne változzék meg.” Dümmerling 1967 A hollókői népi rezervátum.  Műemlékvédelem 1967. 1. 31 p.
Érdekes, hogy a tulajdonosról a dokumentumokban sehol sem történik említés. (Dümmerling 1967: 31). 

E gondolatok jelzik a műemlékvédők felfogását és dilemmáját, továbbá azt a szűk játékteret, melyben cselekedni lehetett. Az államszocialista rendszer logikája nem tette lehetővé, hogy a nem állami tulajdonú vagyontárgyakhoz, lett légyen bármilyen értékes, az állam komolyabb támogatást adjon. Tehát, a megőrzés érdekében az államnak kellett tulajdonosnak lennie, amivel az értéket létrehozó családokat ‘felmentették’ az érték további fenntartása, védelme feladata alól.
Ugyanakkor a védendő épületek állapota,  a funkcionális leértékelődés vagy éppen funkcióvesztés, melyet a modernizáció és mezőgazdaság kollektivizálása eredményezett, szintén korlátozta a beavatkozási lehetőségeket. (Nemcsak régi lakóházak, hanem gazdasági épületek, istállók sokasága is áldozatává vált  ennek a folyamatnak). A műemlékvédő hatóságnak a fizikai romlási, vagy technikai avulási folyamatok mellett szemléleti, tudati és a helyi értékfelfogással is szembesülnie kellett. Az akkori műemlékvédő felfogás - a védendő érték tulajdonosát is számításba  véve - leegyszerűsítve, nem a ‘velük együtt’ hanem az ‘inkább nélkülük’ felfogás jegyében működött. A hatóság szempontjai közé a család, a tulajdonos szempontjai és szerepe nem fértek be. 

Hollókőn a műemléki értékmentés az utolsó pillanatban indult. A hollókői ófalut műemléki szempontból még megmenthető állapotban találták a hatvanas évek elején az akkori szakemberek. (1953-ban Varga László felmérése még fehérre meszelt, rendben tartott házakat mutat, a templom keresztje mozdult el a fényképek szerint és a zsindely elég rossz állapotban volt.) Mire a műemlékesek elkezdték az értékmentést, a hollókői örökség alapja, a kisparaszti gazdálkodás már eltűnt. Épp, hogy lecsengett a második szövetkezet szervezési kampány, a férfiak többség már az iparban dolgozott. Lehetett akkor kisparaszti életformát is menteni? Hisz aki nem ment be a szövetkezetbe, azt a politika szinte kirekesztette az akkori társadalmi életből. Amikor a műemléki beavatkozások elkezdődtek, minden a régi eltüntetésén munkálkodott. A műemlékesek akkor a régi házak megmentésével talán szembeszálltak a döntéshozókkal is. Nyilván, az akkori teljes fronton indított szocialista modernizáció ellen nem sokat lehetett tenni. Aligha lehetett volna kisparaszti életformát megtartani, ami ideológiailag elfogadhatatlan volt. 

A hollókői műemlékvédelmi tervek és beavatkozások néhány szakasza

Hollókő népi építészetének jelentőségére 1954-ben, a Nógrád megyei műemléki topográfiai feltárása és közzététele után figyeltek fel a szakemberek. Magyarország Műemléki Topográfiája III. kötet. Nógrád megye műemlékei Budapest. Akadémia 1954 215-223p. Konkrét műemléki védelem pedig a hatvanas évektől indul Hollókőn, melyet európai jelentőségű  emlékegyüttesnek tartottak a szakértők. Komjáthy. 1979 77 p.  A visszaemlékezések  és a korabeli irodalom  szerint az OMF vezetői és a megyei tanács megállapodtak 17-20 ház állami tulajdonba vételéről és közcélú hasznosításáról (múzeum, turistaszállók, háziipari műhelyek) egy  “gentleman agreement” formájában, melyet mindkét fél végig betartott Román András információja. A helyi lakosokkal csak közölték az elképzeléseket, a tanács csak tájékoztatást adott a lakosságnak, de véleményüket nem kérték. Kovács Pál visszaemlékezése 
Az 1962-es ‘részletes rendezési terv’ megzavarta  az műemlékvédelmi értékmentő folyamatot, mert “... a terv az Ófalu, elsősorban pedig az ún. “szigeti rész” házai egy részének lebontását írta elő.” Mendele 1969 Hollókő műemléki jelentőségű terüelteinek védelme Műemlékvédelem 207 p.  (Mendele 1969:207) Ez váltotta ki, hogy a műemlékesek még alaposabb feltárást végeztek a házakról és 1968-ra elkészült a további feladatokat meghatározó tanulmányterv. 
Dümmerling a 60-as években zajló műemléki beavatkozások leírása során már feljegyzi, hogy az 1964-65 -ben megvásárolt két házban turistaszállást rendeztek be, amelyekbe már vendégek is érkeztek abban az évben. Dümmerling 1967 A hollókői népi rezervátum Műemlékvédelem 1. 31-32 p.  
Hollókőn tehát a 60-as években beindul egy akkor még nem belátható értékmentő és átalakulási folyamat, mely a Mendele által készített 60-as évek eleji tervekben , majd az 1968-ban készített műemléki rendezési tervben fogalmazódott meg és a hosszútávú  műemléki beavatkozások alapjául  szolgált. 

A 70-es végek végére már jól körvonalazódnak az 1968-as tervet követő műemléki beavatkozás eredményei Hollókőn. Mendele 1979-ben összefoglalóan is bemutatja Hollókőt, leírja  a műemléki jelentőségű terület fekvését és felsorolja az addigi bevatkozásokat: 
A védelem akkor 54 lakóépületre terjedt ki, melyből 15-öt már helyreállítottak. Az új funkciókat érdemes felsorolni: 5 házból turistaház lett, egyből-egyből községi tanács, posta, múzeum, óvoda, orvosi rendelő, háromból szolgáltatóház, kettőből vendéglő. 
Négy épületre elkészültek a kiviteli tervek, és megindultak a helyreállítási munkák, ezek szintén középület funkciót kaptak, öregek napközi otthona, szolgálati lakás, kismesterségek háza, és Idegenforgalmi kirendeltség. További öt épülettel kapcsolatban tervezték a köztulajdonba vételt és helyreállítást. (Lehetséges funkcióként pedig  továbbképző központot, turistaházat, háziipari szövetkezet műhelyeit és árusítóhelyeit és klubházat jelöltek meg.) Mendele F 1979 Műemléki jelentőségű területek - Népi építészeti együttesek. Egri Nyári Egyetem  (Mendele 1979 :47)

“A többi épület  - az alaprajz korszerűsítésével - lakásnak tartandó fenn, illetve házvásárlási igénnyel jelentkező betelepülők és művészek pihenő és alkotóházai lehetnének. Utóbbiak - örömünkre - egyre fokozódó igényét a templom mögötti szigeti részen, valmint a Petőfi u. és a Hollókő patak közötti házsorral javasoljuk elsősorban kielégíteni.” (Mendele 1979 : 47)

1979-re tehát  tulajdonképpen kiteljesedett az a koncepció, amely behatárolta Hollókő, mint műemléki együttes szerkezetét és a tényleges beavatkozások is előrehaladott állapotban voltak. Az állami kezelésbe vett műemléki házak jelentős részébe- a helyi tanács igénye alapján is -  turisztikai, közintézményi funkciókat telepítettek, a fennmaradó házakra pedig elsősorban külső betelepülők,  művészek közreműködésére számítottak. Nekik egyébként jogszabályilag is elsőbbséget biztosítottak 

A Mendele terv kritikája - talán az eltelt két évtized tapasztalataira alapozva - részleteiben is olvasható egy Komjáthy cikkben, melynek elsősorban a turizmus szempontjából fontos elemeit emeljük ki. Bár a 60-as években még nem fogalmazódott meg  turizmus koncepció, a műemléki beavatkozás számolt  a turizmussal, hisz a házaknak ennek megfelelő új - bemutató, vendégfogadó, szolgáltató - funkciókat jelöltek meg. 
Szakmai dilemmára és a turizmussal kapcsolatos számításokra utal az alábbi mondat is a hatvanas évekből. “A hagyományok szerint földút lenne indokolt, viszont az idegenforgalom feltétlenül a por-, és sártalanított út megvalósítását kívánja.” Dümmerling (1967:32).

A helyreállítás során előjönnek a 68-as terv hiányosságai, amelyeket Komjáthy  röviden az alábbiakban foglalt össze és melyek egy részét később “az idő részben feloldotta” (1979:75).
“...hiányzott a műemléki építészeti feldolgozás mellett az infrastrukturális, információs rend lehetséges útjainak meghatározása,
nem készült út, csatornázási, elektromos ellátási terv,
nem határoztuk meg a lehetséges jelek, táblák feliratok formáit,
nem adtunk az új beépítésekre javaslatot.” Komjáthy 1979 75 p. 

A fenti összegzéssel és kritikával egyidőben, a 70-es évtized végén formálódik  a második terv, “mely  magában sűríti az eddigi összes feltárás jellegű munkát és meghatározza a tág környezettel együtt (vár, védett természeti terület és gazdálkodási forma) az elkövetkező időszakra vonatkozó feladatokat.” Ekkorra a műemlékvédelmi koncepció már kibővült a táj és a természet védelmével. “… az egyik legfontosabb feladatunknak az épületek védelmén túl a táj és a gazdálkodási forma - mely egyben tájformáló erő is - védelmét, fenntartását  tartjuk.” Komjáthy 1979 75 p.  Komjáthy (1979 :75)  E feladat megoldását akkor “ egy tájgondozó gazdaság, illetve szövetkezet alakításával, valamint a helyi tsz ilyen jellegű munkavállalásával, akár egyedi megbizásos forma létrehozásával mintegy, az évenkénti támogatási rendszert alapul véve” képzelték el. Komjáthy (1979:76).
Összességében az 1981-es műemléki rendezési terv több szempontból túllépett a korábbi elképzeléseken. Ebben  már egyértelműen kijelölték, hogy  a település jövője a turizmusban keresendő, Hollókőt üdülő-és lakóövezetté nyilvánították.  Másrészt a védelmi koncepció és felfogás kitágult, “nemcsak az épületek védelmével foglalkozik, hanem a tágabb környezettel: a Várral, a Várheggyel, továbbá az Öreg szőlők-Puszta szőlők területével is.... A tervet az OKHT-val együttműködve készítettük el, mivel a hollókői ófalu az 1977-ben megalakult Hollókői Tájvédelmi Körzet területére esik.” Komjáthy 1984  65p. Komjáthy (1984: 65) 
1981-ben már az is egyértelmű lehetett a tervezők számára, hogy a településen demográfiai szempontból talán visszafordíthatatlan, vagy ahhoz közeli folyamatok figyelhetők meg. Az alább idézett megállapításokból  legalábbis erre lehet következtetni:
“-portánként végeztünk vizsgálatot és ennek következménye több szempontból vált felhasználhatóvá. Ma már egyértelmű, hogy az Ófalut, a védett együttest - igyekezetünk és célkitűzéseink ellenére - egyre öregebbek lakják, az Ófalu elnéptelenedik. Ugyanakkor az újfalut állandó lakosszám lakja. Lakásonként 1,87 fő él az ófaluban, a 99 lakos korfája pedig 50-60 év, 70-75 év körül csúcsosodik ki. A védett területen 57 lakóház van, míg az önállóan számozott porták száma, a foghíjakkal együtt 98 db.” Komjáthy (1984: 66).
A középületek számának ily mértékű növekedése már a tervezőknek sem nyerhette meg a tetszését. Helyette a ‘műemléki házakból családi üdülőt’ elképzelést javasolták, melyet az épületek használata szempontjából kevésbé terhelő megoldásnak tart és az állami költségeket is csökkenti. Komjáthy (1984:66) .

A tervezők részletes célokat is kitűznek az elkövetkező időszakra:
“-Szeretnénk szorgalmazni, hogy a megmaradó lakóházak korszerűsödjenek, szeretnénk, ha a lakosszám is növekedne 2,5 fő/lakásra. Így az öregfaluban kb. 100 ember élne.
-Feladatunk a turistaszálló férőhelyek számának növelése. Jelenleg 48 férőhely van, ezt szeretnénk kb. 100-ra emelni. A camping kapacitását - ezzel is szorgalmazva a falu látogatottságát - 200 főben határoztuk meg. Lehetőség van arra is, hogy egy-egy turistaszálló udvarán is sátorozzanak. Ezzel összesen 350 turista egyidejű elhelyezését lehet biztosítani.
-A középületek számának növelésével egyben a munkahelyszámot is növeljük, így a falu megtartóképessége nő.
-A falut a Hollókői Tájvédelmi Körzet részeként kezeltük. Már az első terv készítése során szorgalmaztuk a környezet védettségét is, pl. a szalagtelkes gazdálkodás fenntartását.”Komjáthy (1984: 66).
A tervezési és helyreállítási munkákkal párhuzamosan az OMF és Nógrád megye vezetői egy társadalmi szervezetet -Hollókő Fejlesztésével Foglalkozó Bizottság - is életre hívtak azzal a céllal a 70-es évek elején, hogy a Bizottság új lendületet adjon a lelassult műemléki tevékenységnek és segítse a műemlékvédelmi munkát.  Az életrehívás 10 éves évfordulójára készített jelentés a további rehabilitációval kapcsolatban a műemléki jelentőségű területnek három funkciót fogalmaz meg: 
“- a község alapfokú intézményhálózatának befogadása...
-a község iránt támasztott idegenforgalmi igény (szállás, étkezés, vásárlás stb)  kielégítése...
-a lakásfunkció fenntartása a közösségi célokra felhasználásra nem kerülő épületekben.”3 p.
“A lakásfunkció fenntartására” szolgált a jelentés szerint 39 személyi tulajdonban levő épület, melyek helyreállításához 2 időtávot jelöltek meg. 
A Bizottság is megerősítette a tervezők elképzelését, mely szerint “nagyon kívánatos, hogy Hollókőn művészek, írók, építészek és általában népi műemlékeket kedvelők üdülési céllal épületeket vásároljanak, és tartsanak fenn, ezeket a törekvéseket támogatni kell.” Román A 1983 Tájékoztató. Hollókő fejlesztésével foglalkozó bizottság. kézirat 

A tervezők a nyolcvanas évek elején még egy évtizedet  prognosztizáltak a munkák befejezéséig. “...kb. 10 év alatt befejezzük műemlékhelyreállító tevékenységünket Hollókőn. A tervezett programmal, az új, műemléket védő funkciókkal olyan együttest mentünk meg és adunk át környezetünknek, amely képes - mint egy történelemkönyv, történelmi regény - tanítani, eredeti tudást tud környezetének, az odalátogatóknak adni.” Komjáthy(1984:67)

Hollókő jövőjét a tervezők a 70-es évek végén már egyértelműen a turizmusban, az üdülőjelleg kiépülésében látják. A tervezők ugyanakkor a turizmussal kapcsolatban arra a kényelemes álláspontra helyezkednek, hogy azt oldja meg a megye és a falu. K visszaemlékezése Az a kapacitás viszont, amit kiépíteni szándékoztak,  alapvetően meghatározta a később megvalósuló turisztikai kínálatot és formákat és láthatóan meghaladta egy demográfiailag törékeny falu teherbíró képességét. Arról nincs említés, hogy a helyi lakosságnak milyen szerepet szánnak ebben a folyamatban, amellett, hogy külsők, írók, művészek betelepülését erősen szorgalmazták. Kérdés persze, hogy megmaradhat e egy falu csendje, alkotásra ösztönző légköre, ha egy helyi lakosra négy turista jut és bárki, a nap minden szakában  bebámulhat az udvarokba, kertekbe). 
Különös fintora a sorsnak, hogy Hollókő egyik megálmodója Mendele (1979:64)  Tihany és a turizmus példáján már figyelmeztet a falusi települések kényes egyensúlyára, de erre akkor talán senki nem figyelt kellőképpen.  “...A terv ellenére a település, de az egész félsziget is - teherbíró képességét meghaladó igénybevétel miatt napról napra veszít műemléki és természeti értékeiből és ezt a folyamatot csak az eddigieknél is intenzívebb anyagi -szellemi beavatkozással lehet megállítani.”

Hollókőn 3 nagy demográfiai és társadalmi váltás történt az elmúlt 80 évben. Az első a huszas-harmincas évek demográfiai “robbanása”, melyet az új generáció új falu építése és ófaluból történő kiköltözése követ az ötvenes években. A harmadik váltást pedig a 70-es évektől az 50-es években született generáció elköltözése jelenti. Az intenzív műemléki beavatkozás a harmadik időszaktól számítható. Műemléki bevatkozás szempontjából az elmúlt 50 év modelsszerűen három nagy szakaszra bontható. A folyamat mindhárom szakaszában érdemes a helyiek és a külsők szerepét vizsgálni. A külsők között meg kell különböztetni az állami és magánszereplőket 

50-60-as évek 			felfedezés, adminisztratív értékmentés szakasza

70-80-as évek. 		beavatkozások, híressé válás szakasza

90-es évek, 			hírből élés, a kihasználás szakasza 

A felfedezés szakasza a szakértők felismerését, feltáró munkáját jelenti egyrészt, egy életforma feladását, Erdei F. szóhasználatával a paraszti életforma csődjét másrészt a helyiek szempontjából 
A második szakasz a külső beavatkozás majd híressé válás szakasza, , mely kulcsfontosságú az ilyen települések számára. Ekkor dől el, hogy a helyi lakosság a kihasználás szakaszában mennyire tud részt venni a megteremtett visszaállított értékek kiaknázásában.
A harmadik szakasz már a fenntartás és menedzselés szakasza. A korábbi beavatkozások eredményei ebben a szakaszban mutatkoznak meg igazán és a “hasznokat” is ebben a szakaszban lehet learatni.
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nincs rájuk szükség, nem érdekelt,
későn jövő, nem tud vállalkozni, érdektelen,

Állam
nem érdekelt,

beavatkozik, felvásárol, helyreállít,
kiszáll a fenntartásból,
saját dicsőségére
 
Külső magánszereplők
nem érdekelt,

felvásárol, erőteljes megjelenés, saját célra vásárlás,
Kihasználás




Hollókő és a Világörökség

1985-ben  Magyarország is csatlakozott az Unesco Világörökség egyezményhez, létrejött az Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága a különböző tárcák és Országos szervek képviselőiből. A  Bizottság  14 helyszín javaslatba hozását mérlegelte a világörökség  kulturális listára kerülésre, de csak 5 javaslatot terjesztett elő. Ebből kettőt fogadtak el, Budapestet, a Duna két partjának panorámájával és a budai várnegyeddel továbbá a hollókői népi építészeti együttest. (lásd Kovácsi 1988  83p.)  Kovácsi B.1988 A világ kulturális és természeti örökségének védelmére létrehozott Unesco-Konvencióról. Műemlékvédelem 2. 83p. 
A világörökség pályázat  indoklásában a helyi  viszonyokat némileg megszépítő érvelés olvasható, mely az idilli falu bemutatása mellett harmonikus képet sugall a helyi és a helyreállítási folyamatokról is. 
“A tervezésnél a műemléki érdekek elsődlegessége mellett figyelembe vették az idegenforgalom szempontjait és a helyi lakosság igényeit. ...A falusi lakosság érzékenysége a tájra Hollókőn igen magas szinten ragadható meg, itt talán jobban érezhető, mint bárhol másutt Magyarországon. Egyidejűleg a falu jó példája annak, hogy a turizmus igényei nem ellentétesek a műemlékek megóvásának programjával. Sőt a helyi lakosság alapfokú ellátását is sikerült Hollókőn a műemlékek helyreállítási programja révén magasabb szinten kielégíteni.” (Kovácsi 1988 :89 p.) 

Hollókőt a Világörökség listára kerülés világhírnévhez juttatta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Hollókő problémái egycsapásra megoldást nyertek volna. A világörökségi listára kerülés évében fogalmazza meg az egyik helyi asszony máig érvényesen Hollókő dilemmáját. “…ha mi idősek kihalunk, jönnek a pestiek ide lakni; de aztán rájuk is kiváncsi lesz a világ?” Világörökség Hollókő 1987 dec.31. Nógrád c. napilap A falu alapvető problémájára, az ófalu elnéptelenedésére azóta sem körvonalazódik megoldás. 1999 elején az ófaluban  27 házban 42 helyi lakos - többnyire idős ember - lakik. Ugyanakkor a hétvégi házak száma már 19, és további 9 turistaház is van az ófaluban. 
Olyan javaslat, amely elsősorban a helybelieknek kínálna lehetőséget megélhetésre, hogy a fiatalok ne menjenek el, hanem helyben találják meg boldogulásukat, nem született.  Ez a probléma azért is hatványozott, mert ide jön az ‘egész világ’. Sőt, mindarra, ami az övék, ami körülöttük van, annak megóvására, a magyar állam is garanciát vállalt. lásd a Világörökség egyezmény 4. 5. Cikkelyét a mellékletben 
A faluban az élénkülõ turizmus egyre nagyobb teherként jelent meg, elsõsorban az infrastruktúra terén. Szaporodtak a “hollókõi hiányok”, ahogyan azt a Nógrád címû napilap hasonló címû cikkében 1988 február 17-én  is olvashattuk :gyakori volt a faluban a vízhiány, hiányzott a külsõ megjelenésében a környezetéhez illeszkedõ nyilvános illemhely kiépítése, megoldatlan volt a vár rendbe tétele, nem voltak idegenforgalmi tájékoztató táblák sem a falu felé vezetõ utak mentén, sem magában a faluban, hiányoztak a térképek és hiányzott az idegennyelvi fogadókészség is.
Hollókő lakossága nem kérte, hanem megkapta a Világörökség címet. A javaslat előtt nem kérték ki véleményüket erről, a döntés után pedig nem készítették fel őket, mit is jelent ez a cím, milyen felelősséggel és lehetőséggel jár mindez számukra, hogy ez mit jelenthet majd e település lakóinak, mi lenne a feladatuk, hogyan változtathatja meg  az életüket hosszú távon, azzal igazából senki nem foglalkozott. A hollókőiek pedig 1998-ban sem igazán tudják, mit jelent a cím,  büszkék rá, de igazán egyéb hasznot többségük számára nem hoz. Interju Sz-el. 

A szabadság édes - keserű gyümölcse?

Hollókő röviddel a rendszerváltás előtt ‘kiszabadult’társközségi helyzetéből, a választásokkal egyidőben a köztársasági elnök önálló községgé nyilvánítja. Az önkormányzatisággal a falu megszabadult  a felső gyámkodástól, problémáival viszont méginkább “magára maradt”.  Legelső feladatként létre kellett hozni a hivatalt, amely már helyben intézhette a holókőiek ügyeit. A rendszerváltással az állami tulajdon szentsége és elsőbbsége megszűnt és a korábban erre épülő koncepciónak máig ható következményei vannak.  Az állami források erősen megcsappannak a 90-es évek elején.  A kormány 1992-ben egy rendeletben ugyan 50 millió ft- t jelölt Hollókő további fejlesztésére,.de ez a támogatás kisebb összegben, késve és jórészt a vár helyreállítás befejezésére fordítódott. Ebből az összegből fordítottak 10 millió Ft-ot a Mátyás templomnál bekövetkezett robbantás helyreállítására.
Elsősorban az állami tulajdon, az állam fenntartó szerepe került kritikus helyzetbe, a források elapadása miatt  az épületek rendbentartása, fenntartása egyre több gondot jelentett.  (Az  egyes turistaszállások és az infrastruktúra, víz, út, építési és tervezési hibáit a helyiek hosszan tudják sorolni.  Az egyik, milliomos háznak nevezett turistaszállón pl. a drága cserépkályha csak dekoráció, helyette a cserépkályán belül villanykályha fűt, igen tetemes fűtési számlákat produkálva a fenntartóknak. De érdemes lenne szembesíteni az úttervezőt és kivitelezőt az ófaluban lakó idősekkel, fájós lábú emberekkel,  vagy a babakocsit toló anyákkal, hogy a használók véleményét is megismerjék).
A 90-es évek elején az új önkormányzat tevékenységében Hollókőn két stratégiát lehet felismerni. Egyrészt a hollókőiek újból tulajdonosok szerettek volna lenni saját falujukban, tehát a falunak követelték a tulajdonosi jogokat az államtól és a megyétől, másrészt a Világörökség cím okán az elmaradt fejlesztésekhez a normatív támogatáson felül további anyagi támogatást kértek. 
Az első cél, a tulajdonba kerülés  1996-ra került egyfajta nyugvópontra, az ingatlanok fele a hollókőieké lett, a másik felét a megyei önkormányzat kapta az állami tulajdon szétosztásánál. A Hollókői önkormányzat 1996-ban létrehozta a Hollókőért Közalapítványt, mely a két tulajdonos megbízása alapján közösen működteti a megyei és települési tulajdonban levő  ingatlanvagyont. Az Alapítvány elnöke Hollókő polgármestere lett. Az ingatlanokért folytatott hosszú alkudozás nem tett jót az egyes épületek állagának, többet az összeomlás fenyegetett a 90-es évek derekán. Az OMF meg is bírságolta a megyei közgyűlés elnökét a megye tulajdonában levő házak karbantatásának elhanyagolása miatt, mely a megyei forráshiány következménye volt. N beszámolója alapján 
A második stratégiai cél elérése érdekében a  polgármester a 90-es évek során törekedett arra, hogy Hollókő olyan központi forrásokban részesüljön, amelyek lehetővé teszik számára a Világörökség címnek történő megfelelést, az infrastruktúra fejlesztés befejezését és a megfelelő turisztikai fejlesztéseket. Mivel az állam külön forrásokat nem biztosított rendszeresen a világörökség céljaira, a hollókőiek igyekeztek minden alkalmat megragadni fejlesztési források megszerzésére. Többek között az Expo szolgáltatta volna az egyik lehetőséget további fejlesztési pénzek megszerzésére. 
A helyi kezdeményezéseket jól mutatja az a levelezés, amelyet a polgármester folytatott 1993 őszén több minisztériummal. A különböző minisztereknek írt levélben a hatóságok segítségét kérte a felmerülő gondok megoldása érdekében. Kérése arra irányult, hogy Hollókő eleget tudjon tenni a Világörökség címnek. Azzal érvelt,  hogy települése “nem a szokványos 500 fős kistelepülés életét éli, mind látogatottságában, mind pedig a vele szemben támasztott elvárások terén. A község az itt élő 500 fő normatív támogatásából próbál megfelelni a világvédettség követelményeinek, de teljes eredmény önerőből nem képzelhető el.” Levél Schamschula Györgynek 1993 szeptember 30. 
A támogatás iránti igényt a megnövekedett turistaszámmal és érdeklődéssel indokolta:
“Egyrészről örömmel tapasztaljuk, hogy Hollókő, mint a világ kulturális örökségének egyetlen faluja szinte már minden hazánkba látogató külföldi utikönyvében megtalálható. Évente mintegy 100-120 ezer turista nézi meg ezt a gyöngyszemet. Másrészről szomorúan, de tudomásul kell vennünk, hogy eddigi erőfeszítéseink, melyet Hollókő fejlesztésén keresztül az egész ország image-nek az érdekében tettünk- ha nem kapunk anyagi támogatást - feleslegessé válhatnak....Tervezett elképzeléseink részint a világörökségi cím elnyeréséhez eltervezett, de elmaradt beruházásokat (szennyvíz, belső utak)  akarjuk pótolni, részint pedig a megnövekekdett idegenforgalomhoz szükséges fejlesztéseket (kerékpárút, telfonhálózat fejlesztés) kívánjuk megvalósítani.” ugyanott

A válaszok a minisztériumok részéről egyrészt nagyon udvarias és jogszerű formában gyakorlatilag elutasítóak, másrészt továbbhárítják, más tárcákhoz (egymáshoz) irányítják a problémát. Az indoklások bürokratikusak, néha semmitmondó evidenciák, vagy kioktató jellegűek. Kísérlet sem történik arra, hogy végiggondolják, mit jelent a megjelenített turista áradat a településnek, továbbá arra sem, hogy utána járjanak, Hollókő Világörökség címe milyen bevételt eredményez makro szinten az országnak és ebből mennyi illethetné meg Hollókőt.

Turizmus és vállalkozások Hollókőn

A hollókői népi műemlékegyüttes körül kialakult turizmus jól példázza a kulturális turizmusnak azt a problémáját, hogy a turizmus kínálat vonzerő elemei többnyire a közszférához, az államhoz, önkormányzatokhoz tartoznak és többnyire alulfinanszírozottak, gondot jelent a fenntartásuk. A kínálat szolgáltatási elemeit pedig többnyire a magánszféra,  azaz vállalkozások  működtetik. A vonzerők egységes, szabályozott,  rendezett kihasználására nincs közös koncepció, a szolgáltatások között pedig a piaci kereslet, a szabályozatlanság és a személyi konfliktusok miatt különös helyzeteket teremthet, mely nem teszi lehetővé az adottságok megfelelő kihasználását. 
Az avatatlan külső szemlélő azt feltételezné, hogy Hollókőn mindenki turizmusból él. A valóságban ez koránt sincs így. Hollókőn a turizmus 8-10 vállalkozót tart el egészben vagy részben és  mintegy 30-40 főnek nyújt alkalmi, szezonális munkát, amelyek alapvetően alacsony jövedelmet biztosítanak (parkőrök, múzeumfelügyelők, turistaházak gondozása, stb). Néhányan könyvjelzőkkel, más kézműves, házipari termékek értékesítésével szereznek még az esetek többségében kevés, nem legálisnak tekinthető jövedelmet, mely messze van attól, hogy egy családnak megélhetést nyújtson. A többi ottlakó számára a világörökség és az azzal járó turistaáradat anyagi hasznot nem hoz, sokkal inkább  személyi, környezeti terheket (szemét, virágok, fák leveleinek letépkedése, zaj, hangoskodás). 
Hollókőn a turizmus modellszerűen úgy működik, hogy a ‘hollókői’ vállalkozók fogadják az utazási irodák  által szervezett vendégeket, ők biztosítanak számukra programokat, idegenvezetést helyben, stb. Hollókő, mint település önállóan és szervezett módon csak a Hollókőért Közalapítvány megjelenésével tette meg az első kezdő lépéseket az idegenforgalmi piacon. 

Az elmúlt időszakban Hollókőn olyan kiránduló turizmus alakult ki, amelyből úgy tűnik, nem könnyű a továbblépés. A hollókői vállakozók egy része legalábbis így vélekedik.  A turizmus idényjellegű, húsvéttól nagyjából október közepéig tart. A szezon is hullámzó, május- júniusban és szeptember- októberben főleg diákcsoportok, nyugdíjasok, míg július- augusztusban a jobban fizető turisták, külföldiek, látogatják főként a falut. Így a turizmusból származó jövedelem is változó, megoszlik a túristák fizetőképessége szerint de szezonon belül is változó.
A helyi vállalkozások közös vonása, hogy félnapos kiránduló turizmus igényeire rendezkedett be. Az egyik vállalkozó szerint az élet  délelőtt 11-től délután 4-ig tart, utána be lehet csukni a boltot, elfogynak a látogatók. Hollókő és a térség nem nyújt olyan programot, mely a vendéget itteni, vagy környékbéli szállásfoglalásra ösztönözné. A szálláskínálat egyenetlen, jelenleg akár csak egy busznyi vendégsereg számára is komoly problémát jelentene, hogy azonos komfortfokozaton tudjanak szállást  találni a faluban. A szállások az alacsony árfekvésű turistaszállás szintjén vannak jelen a faluban. 

Hollókőn a turizmus megjelenésében rejlő üzleti lehetőségeket nem a helyben születettek aknázták ki. A turizmus területén vállalkozók (nem soroljuk most ide a boltosokat, akik a falu napi ellátását végzik, teherszállító fuvarosokat stb) egy kivételével nem Hollókőn születtek, hanem a turizmus komolyabb beindulásával kerültek Hollókőre. (Rimóc, Ecser, Pásztó, Nagylóc, Alsótold, Budapest, Debrecen.) Közülük néhányan letepedtek vagy itt alapítottak családot, egy részük viszont csak boltot üzemeltet, kétlakinak tekinthető. Az egyedüli  hollókői származású vállalkozó ugyanakkor a szomszédos faluba ment férjhez, de vállalkozása Hollókőn működik. Egyedül ő kötődik igazi gyökerekkel a településhez, a vállalkozók többsége, még az is, aki több, mint tíz éve lakik a faluban, nem érzi magát hollókőinek. 

A hollókői turizmusban számításba vett vállalkozók többsége a turizmus és vendéglátás területére más szakmai területről került át, eredeti szakmai végzettségük elég nagy szóródást mutat, ketten népművelő háttérrel rendelkeznek, a többiek más területről (vízvezetékszerelő, könyvelő, vasas vállalkozó, telefonműszerész) váltottak.  Valamennyien a lehetőséget látták meg és kezdtek el vállalkozni Hollókőn. A gyakorlatból tanulták meg a turizmus, vendéglátás, ajándékeladás csínját-bínját és az ottani piac igényeit. Mindössze egy fiatal vállakozó készült eredetileg is vendéglátó szakembernek. 
A vállalkozások  a turizmus tipikus szolgáltató szektorában jöttek létre, a vendéglátásban, folklórprogramokkal fűszerezve,   ajándék értékesítésben stb. Az értékesített termékek közül kevés a hollókői eredetű, hollókői védjegye egyiknek sincs. A nyugdíjas népművész fafaragót nem soroltuk a vállalkozók közé, az ő termékei nemzetközi elismertségnek örvendenek. Az éttermekben a tájjellegű ételek mellett a szokásos és hagyományos éttermi fogások is megtalálhatók. Az egyes vállalkozói ötletek hasonlítanak egymásra, ki-ki számon tartja, mit vett át tőle a másik. Hogy esetleg együtt találják ki jobban Hollókőt, az fel sem merül. Az egymás közötti konfliktusok néhányuk között oly mélynek tűnnek, hogy erre esélyt sem látnak a jövőben. Az elmúlt 10 év inkább a  vállalkozók egymás közötti versenyéről, mint az együttműködésről szólt. 

Dilemmák, kérdések örökségről, rekonstrukcióról, helyi részvételről,jövőről …

Hollókő annyiban különbözik sok más népességét vesztő magyar kistelepüléstől, hogy közel negyven éven keresztül műemléki beavatkozás célterülete volt. Miközben a falu a magyar közigazgatási rendszerben társközséggé fokozódott le a 70-es években, a műemléki beavatkozás révén egy külső védőernyő feszült fölé. Hollókőt a műemlékvédelmi hatóság államosító és paternalista koncepció alapján akarta megvédeni, a helyieknek nem biztosított beleszólást, vagy csak formális beleszólást tett lehetővé, de semmikép sem őket tartotta az örökség letéteményeseinek és hordozóinak. Hollókő története vidékfejlesztési közelítésben iskolapéldája a kívülről, fentről irányított fejlesztésnek, a helyi  érdekek és helyben történt változások  - tartalmi és érdemi közelítésű - figyelmen kívül hagyásának. 
Hollókő, gyakorlatilag úgy járt a turizmussal és világörökség címmel, mint sok olyan vidéki település, amely mezőgazdaságból, bányászatból élt és amikor a szolgáltatás felé kellett váltani a település lakóinak, nagy többségük képtelen volt erre.  Az egykor volt “megélhetési szintér”-ből, a kisparcellás gazdálkodás természetes keretéből, mely szép lassan leértékelődött, a helyiek nem tudtak váltani a műemlékesek által hozott és közvetített értékrendszerre, mely inkább “életstílus szintérré” jelölte ki az ófalut. Itt már szabadidőtöltés, rekreáció és népművészeti vagy más művészeti tevékenység gyakorlásának helyszíneiként és inspirálóiként szolgálnak az öreg házak. 
A turizmus fejlesztése és a vidékfejlesztés szempontjából Hollókő sok tanulsággal szolgálhat olyan települések számára, ahol a turizmust valamilyen kitörési pontnak jelölik meg. Egy falu élete, mint kulturális és turisztikai fogyasztás tárgya, nagyon kockázatos vállalkozás. A kulturális fogyasztás, ha csak a turisták bámuldozását jelenti is, szükségszerűen teher az ott élőkre. Az ilyen faluban élő állandóan ki van téve a bámulásnak, ami a helyi lakosságból sokféle reakciót válthat ki.  Állandóan kirakatban lenni,  bámészkodás tárgyának lenni nem könnyű. El kell viselni (?) azokat a terheket is, amelyek a turistákkal együtt járnak, a zaj, szemét, stb. Ez a szempont hangot sem kapott a korábbi koncepciókban.
A hollókői műemléki rekonstrukció közművekről, házak részleteiről, technikai építészeti megoldásokról, a természet védelméről szól, csak a hollókői örökség hordozóiról, magukról a hollókői emberekről nem. A műemléki koncepció semmilyen tekintetben nem épített a helyi lakosság részvételére, figyelembe sem vette a jelen generációk életét, értékeiket, problémáikat, pedig a védendőnek ajánlott népi műemlékegyüttesnek ők a valódi tulajdonosai, nagy és dédszüleik kulturális teljesítményének ők az  örökösei és folytatói. Minden döntés, ami Hollókő körül született, a hollókőiek részvétele nélkül zajlott. Ami hiányzik a műemlékesek anyagaiból, az annak a felvázolása, hogy mi lesz a következő nemzedékekkel, miből fognak megélni, ki fog örökölni, mire készüljenek a helyi  fiatalok, az újonnan jövők. 
Hollókő esetében a kulturális és természeti örökség értelmezése meglátásunk szerint egy korábbi szűkreszabott felfogásban történt, melyben a Hivatal, a Műemlékvédelem játszotta a főszerepet. Az örökség tág értelmezése a most élő nemzedéknek is szerepet kell adjon az örökség megőrzésében. A Műemlékvédelem és az UNESCO a régi falu helyreállításával fontos értéket, vagy annak egy részét mentette meg. Ezzel új anyagi értéket és külsődleges társadalmi tőkét hozott létre Hollókőnek a világörökség címmel. E külsődleges társadalmi tőke kötődik a faluhoz, és sok kultúrális érdeklődésű embert vonz szerte a világból. E külsődleges társadalmi tőke kihasználására azonban helyiek nem tudtak saját belső társadalmi tőkét generálni. 

Hollókőről nemcsak Hollókőn az új évezredben sok mindent újra kell gondolni. Az alábbi kérdésekkel ezt az újragondolást szeretnénk elindítani. 

Mit is jelent tulajdonképpen az élő falu koncepció? Próbálták- e ezt valaha tisztázni, lényegi, tartalmi jegyeit meghatározni? Ez annyit jelent, hogy emberek élnek benne? Vagy hogy sok egyéb mellett még állatokat is tartanak? Kik ezek az emberek? Akik a védett építészeti örökséget létrehozták? Vagy az ő leszármazottaik? Vagy lehetnek mások is? Pl. ha művészek kerülnek a szegényparaszti házakba, vagy turisták, üdülők, hétvégi háztulajdonosok. Élőnek tekinthető-e még az ilyen falu? Művészek megjelenése alkalmas-e arra, hogy élővé tegye a falut? Ez nincs összeütközésben a hitelesség elvével?  

Kit kell hogy szolgáljon az építészeti örökség? A tulajdonosokat és leszármazottaikat? Mindenkit? Esetleg mindenkit, kivéve a helyben élőket? 

Mit jelent az építészeti örökség szolgálata a helyiek számára? 

Mi történjék akkor, ha a helyiek nem akarják szolgálni, ápolni a világörökséget, mert zavarja őket, mert abból nem tudnak megélni, stb. Kérjenek érte kárpótlást a magyar államtól?  Megengedhető-e, hogy akkor azt mások, idegenek tegyék helyettük? Hiteles marad-e az építészeti együttes és a falu ebben az esetben?

Hogyan kell őrizni, védeni ezt az örökséget? Hogyan kell érdekeltté tenni a helybélieket a világörökség védelmében? Egyáltalán, számukra mit jelent az, amit a világ örökségként cimkéz és védeni óhajt? 

Kinek kell fenntartani a világörökséget? Az államnak? A helybeli lakosságnak? A védett házak tulajdonosainak? Az önkormányzatnak? A vállalkozóknak? Vagy mindenkinek? Ha igen, akkor milyen arányban és részesedésben? 

Az építészeti örökség megtartásában és az új igények kielégítésében a helyieknek milyen alkulehetőségeik vannak? 

Ha a világörökséget a helyiektől kell “megvédeni”, az hogyan történjen? 
Átképzéssel? Lefizetéssel? Felvásárlással?

Szolgálhat-e mindenféle díszletként a világörökség? (Film, szappanopera, Tv show stb.

Ha a Világörökség létrehozása során az állam, a megrendelő, a kivitelező hibákat követett el, kinek kell azt helyrehozni?  Lásd az utat.

Az épületek helyreállításán túl hogyan mutatható be  a századelő illetve a két világháború közötti életforma és paraszti gazdálkodás? 

Mit lehet tenni, ha a helyi közösségnek nem tud megélhetést biztosítani a világörökség?





