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Jobb későn…. 
 

Egy szakcikk keresése közben bukkantam a MŰEMLÉKVÉDELEM c. folyó-

irat egy korábbi számában az időközben elhunyt Dr Román András kritikájára a 

2000-ben megjelent „Jósvafő – település a források és barlangok völgyében” 

című monográfiánkról. Az hiszem nem tanulság nélküli, így teljes terjedelmében 

közre adjuk: 

 
 

„Divatja van mostanában a községeket bemutató műveknek, hiszen jelen szá-

munkban is ez már a második Ivánc után, amit ismertetünk. Jó divat ez, hiszen 

nem csak a városok érdemlik meg, hogy tudományosan, vagy akár népszerűsítő 

módon foglalkozzanak velük, hanem a falvak is. Kicsi vagy nagy, mindegyiknek 

van annyi értéke, ismertetni valója, ami megérdemli mind a feldolgozást, mint 

az érdeklődést. 

 

A Jósvafővel foglalkozó kötet mindennemű sorozaton kívül jelent meg, minden 

bizonnyal a községi Önkormányzat kezdeményezésére, hiszen felelős kiadóként 

a polgármester van megjelölve. Az a benyomásom, hogy a művet elsősorban 

ajándékozásra szánták (magam is így kaptam egy konferencián), mert az 1000 

példány, amiben megjelent, nem nagyon lenne elég a Jósvafőre látogató érdek-

lődők igényeihez mérten. 

 

Mert, hogy látogató – hála istennek – van ott bőven. Nem ok nélkül, mert Jósva-

főre érdemes ellátogatni. Nem csak a híres-nevezetes Baradla-barlang miatt, 

amelyiknek itt van ez egyik bejárata, hanem a falu szépsége miatt is. Akik pedig 

megfordulnak Jósvafőn és arról is tudni akarnak, ebből a könyvből kielégíthetik 

tudásszomjukat. 

 

A kötet kézikönyv jellegű. Nem arra való, hogy végigolvassák, hanem arra, 

hogy megkeressék benne azt, amire az olvasó kíváncsi. 31 fejezetben, számos 

szerző közreműködésével dolgozták fel a szerkesztők a tudnivalókat, de ez a 31 

fejezet voltaképpen 36, mert a bevezető rész (Jósvafő környékének természeti 

viszonyai) önállónak is számító alfejezetekre oszlik. Lényegében mindent meg-
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tudunk a faluról, ami bárkit is érdekelhet: természetről, tájról, barlangról, építé-

szetről, néprajzról, a község történetéről a legkülönbözőbb aspektusokból tár-

gyalva. Összeállítást olvashatunk valószínűleg máshol soha nem közölt adatok-

ról is, mint pl. arról, hogy mikor és milyen jelentős személyiségek keresték fel a 

községet, mikor voltak alkalmi postabélyegzések, kik a falu felsőfokú végzett-

ségű szülöttei és díszpolgárai stb. 

 

A műemlékekkel foglalkozó recenzenst természetesen az a két fejezet érdekli 

leginkább, ami Jósvafő építészeti emlékeivel és a település műemléki jelentősé-

gű területével foglalkozik (Zsanda Zsolt munkái). Az első voltaképpen a máso-

diknak az indoklása: miért lett a legutóbbi időben a falu központja műemlékileg 

védett? Az említett előbbi fejezet felsorolja a műemléki szempontból jelentős 

épületeket, az utóbbiban közölt térképen, nyomon követhető, mi műemlék és mi 

van helyi védelemre javasolva. Örültem volna, ha a kettő rímelne egymásra és a 

felsorolt és ismertetett épületek a térképen visszakereshetők lennének.  Ez eset-

ben ez a két fejezet mintegy útikalauzként is használható lenne. Műemlékesként 

persze azt se bánnám, ha mindez részletesebb lenne. Az összesen 7 oldal részle-

tessége alig mérhető össze a pl. 10 oldalas ipartörténeti leírással.  

 

Jósvafő kettős védelem alatt áll: a műemléki területi védettség mellett része az 

Aggteleki nemzeti parknak, sőt a védelem mintegy háromszoros, hiszen ez 

utóbbi minőségében része a világörökségnek. Az a véleményem, hogy erről sem 

ártott volna némileg többet szólni. Mindez azonban legfeljebb hiány, de mind-

annak, ami benne van a könyvben, nem bírálata. Jó, hogy sokat meg lehet tudni 

most már egyetlen műből erről a szép faluról – még ha nem is mindent.” R.A. 

 

 

 


