
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hollókő - Utóhúsvét 
Látogatás Palócföld ékszerdobozában 

 

2020. április 15. 
 
Program:  
 
Úti célunk Hollókő, a Magyarországon egyedülálló Világörökségi kis falu, amely több mint száz éves házacskáiról 
ismert, de csöppet sem hasonlít skanzenre, vagy múzeumra, elevenebb, mint néhány kisváros. A falu határában nagy 
fekete holló jelzi, jó helyen járunk. Elsőként a már messziről látható, falu fölé magasodó, a vidék nyugalmát büszkén 
vigyázó 13. századi várat tekintjük meg. A dombtetőre keskeny út vezet az ófaluból, kellemes sétával megközelíthető. 
A külső várudvaron, ahova csak felvonóhídon lehetett egykor bejutni, sok kincskeresőt vonzott egykor a sziklába vájt 
ciszterna, ahova a monda szerint Csák Máté és a törökök is sok kincset rejtettek el. A hűvös, vastag falak között a vár 
első urát és családját bemutató panoptikum, 11-16. századból származó fegyvereket kiállító fegyverterem és meghitt 
hangulatú várkápolna várja a látogatókat. De a legizgalmasabb mégis az a kilátás, amely a toronyba felkapaszkodva elénk 
tárul, a Cserhát lankáival és a falu kedves panorámájával. 

 
Várlátogatás után lesétálunk a faluba. A palóc ízeknek sokan a csodájára járnak, mi is így teszünk, és megebédelünk 
a hagyományos, tájjellegű fogásokat kínáló Muskátli Vendéglőben. A Palóc levest, a sztrapacskát, a tócsnit, a 
kemencében sült kenyérlángost, a túrós lepényt és a házi húzott réteseket, na meg a mindenki nagy kedvencének számító 
tejes pitét, a görhét hamisítatlan, évszázados, anyáról lányára hagyományozott receptúra alapján készítik a tűzhelyeken, 
úgyhogy a faluban ebédelni élményszámba megy. 

 
Az ízletes ebéd után közös séta, majd szabadidő a faluban. Az Ófalu 67 védett, mesebeli házacskáját 1987 óta az 
UNESCO is jegyzi, hazánkból elsőként került fel a világ legértékesebb örökségeit felsoroló listára, ráadásul az első falu 
volt az egész világon, amely kiérdemelte ezt a címet. A település szívében áll a fatornyos, zsindelytetős katolikus 
templom, amely a falu emblematikus épülete, története 1889-ig nyúlik vissza. Körülötte keskeny nadrágszíj-telkeken 
sorakoznak a jellegzetes, fehérre meszelt, tornácos, deszkamellvédes, kontyolt palóc parasztházak. Néhányukban 

kézműves műhelyek, múzeumok, 
bemutatóházak kaptak helyet. Kipróbálhatjuk itt a 
fazekasságot, vagy a szövést, de akad olyan is, 
amelyikben megszállhatunk, eredeti bútorok között. 
Hollókő és lakosai életének része a tradíció, amit 
őriznek és adnak át generációról generációra. Ilyen 
például a húsvétolás, amelyet nagy érdeklődés övez. 
 

        
 
 

   

 

Kellemes, élményekben gazdag kirándulást kívánunk! 

Kérdés 

1. Honnan kapta a nevét Hollókő, mi Hollókő 

legendája? Írd le röviden. 
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