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A tájház vendégkönyvéből 

„Örömmel tölt el ez a csodálatos kiállítás, valóban a gyerekkori és nagyapá-

ink világát tárja a szemünk elé és ez jó érzés, de sajnos már kihalóban van. 

Gratulálunk az eszmei szerzőknek, látszik, hogy ez igazán szívből van mű-

ködtetve. Iván László 2012. márc. 9.” 

 

„Örültem, hogy egy kis betekintést kaphattam Jósvafő történetébe. nagyon 

gazdag a régi tárgyak gyűjteménye, ami bizonyítja, hogy régen milyen le-

leményesek voltak az emberek (pl. fagylaltkészítő gép). Köszönöm a tájé-

koztatást is! Oswald Lórántné 2012, márc. 16.” 

 

„Szép és érdekes ez a múzeum. Ha itt járunk legközelebb, akkor is ellátoga-

tunk ide. Köszönettel: Bokorligeti Dorottya, Nagy Tibor 2012.03.17.” 

 

„Csodálatos a tájház, az emlékek megelevenednek, és életre keltik a régmúl-

tat. Sok boldogságot kívánunk az egész falunak, és hosszú boldog jövőt. Dr. 

Sós Nándor 2012. 04.08.” 

 

„Nagyon-nagyon sok szeretettel köszönjük ezt a szívéjes idegenvezetést. 

Boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk. Sok szeretettel a Józsa család Szlo-

vákiából. 2012. 04. 09.” 

 

„Sosem gondoltam volna, hogy élnek még olyan emberek kis országunkban, 

akik időt, fáradtságot, pénzt nem sajnálva összegyűjtik őseink, nagyapáink 

hagyatékát, azok eszközeit, használati tárgyait. 

Köszönjük ezt a gyönyörű élményt, ehhez hasonló élményben régen volt ré-

szünk. Még egyszer köszönet érte és kívánunk további kitartást, jó egészsé-

get Önnek! Királdról a Balogh család, akik szintén megszállotjai ennek a 

szenvedélynek. Balogh András, 2012. 04. 30.” 

 

„Köszönjük a szíves vendéglátást, a jó bort! Minden nagyon tetszett, az 

„amerikás ládától” a régi gépekig. Köszönettel: Németh Kinga, Vágner 

Mária, Göbölyös András Buci, Göbölyös Géza. 2012. 04. 30.” 

 

„Ilyet sem láttunk még, valóban két kis bagoly költözött a tiszta szobába. 

Köszönjük a részletes, kedves és nagyon-nagyon tartalmas falusétát és ide-

genvezetést! Veres Péter Gimnázium 7/a, 2012. 05. 07.” 

 

„Fiatalságunkat idézte ez a szépen berendezett, összeszedett múzeum a régi 

falusi életről. nagyon tetszett. További szép munkát és sok látogatót kívá-

nunk! Hanák Judit, Horváth Béláné Budapestről, 2012. máj. 12.” 
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„Sok régi emléket felidézett bennem a tájház gyermekkoromból. Az 1960-as 

években több nyarat itt töltöttem az apai rokonaimnál. 2012. V. 18. Hubai 

Péterné (sz. Bak Olga) Miskolc” 

 

„Hosszú idő után visszakerülve Jósvafőre élveztük a táj szépségét és lakói 

vendégszeretetét. megcsodáltuk a régi jósvafői lakosok tárgyi emlékeit. Kö-

szönettel és buzdítva a további örökségvédelemre. 2012. 05.27-én, Pünkösd 

napján, Dr Szécsényi Nagy István és családja.” 

 

„Nagyon különleges és szép hely, sok érdekességet megtanultunk a népi 

életből és sok bölcsességet és természetszeretetet. A természetben és a ter-

mészettel kell élni. Béla bácsi nagyon sok érdekes dolgot mutatott nekünk. 

A Váci utcai Ének-zene Általános Iskola (Bp. 5. ker.) 6. zenei osztálya; 

2012. 06. 07.” 

 

„Nagyon szép és jó volt minden. Részletes történelmi és földrajzi előadást 

hallottunk. Visszarepültünk az időben. reméljük még visszajövünk valaha! 

Budapest, XVII. kerületi Aprófalva óvodából; 2012. június 8.” 

„Nagyon szép itt minden. Szívesen kipróbálnám egyszer, hogy milyen itt 

lakni”. 2012. június 9. Bné” 

 

„Imádjuk ezt a helyet! Magyarország egyik legszebb falujában Magyaror-

szág legszebb tájházát! Voltunk már és még visszajövünk! Molnos Család + 

Emma, Anna, Misi. 2012. június 19.” 

 

„A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja 

és a Múzeumi Koordinátori Hálózat munkatársai nevében gratulálunk a 

Tájház kiállításaihoz és a jósvafői kulturális örökség megőrzése érdekében 

végzett munkához! 

2012. június 27-én, László napján    Dr. Bereczki Ibolya” 

 

„Nagyon tetszett ez a hely, itt  táboroztunk 5 napon át a mezőkövesdi Szent 

István Katolikus Általános Iskola 3/a és 4/a osztályos tanulói: Pap Katalin 

Tünde, Pap Máté, Egyed Botond, Hajdú Attila, Tóth Csanád, Marczis Dó-

ra, Ignácz Botond, Agócs Ágoston, Hajdu Ivett, Kis Hanna Róza, Molnár 

Károly Gábor” 

 

„Köszönjük szépen, nagyon tetszett nekünk a tájház és a hallottak. Szol-

nokról Angi Tamara Veronika, Marosán Dávid Mihály és Marosán Ingrid 

Hilda, Tiszaszőlősről Anginé Szőnyi Eszter, Angi József.; 2012. 07.04. „ 
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T a r t a l o m 

Újabb részletek a jósvafői születésű Dely László „Magyarországi kapitá-

nyoknak és királyoknak historiájok” című 1779-ben kelt művéből 

 

Papp Ferenc professzor és Jósvafő 

 

Dr. Papp Ferenc 

1901-1969 

 

A közelmúlt történelme I. – Kaland a Kutatóállomáson 

 

60 éve fedezte fel a Béke-barlangot Dr. Jakucs László 

 
Újabb irodalmi adatok a jósvafői református templomról 

 

A közelmúlt történelme II. 

 

A Holocaust jósvafői áldozatainak nyomában 

 

Pogány Sámuel pipája 

 

Egy régi újságcikk nyomán 

 

Ahol a jósvafői harang készült 

 

Emlékek a jósvafői önkéntes tűzoltó szervezetről 

 

A közelmúlt történelme III. 

 

Hajdani árjegyzékek szerepe a tájházak tárgyainak azonosításá-

ban 

 

Egy régi fénykép 
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