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Lapértékelés 

Kevés visszajelzést kapunk a Füzetekben foglaltakkal kapcsolatban. Nemes ki-

vételt képez Dr. Nováki Gyula történész, aki rendre értékeli kiadványunkat, ha 

kell, helyre igazít, tanácsot ad. Köszönjük! Íme: a JHF 36-tal kapcsolatos levele: 

 

„Kedves Uram! 

 

Köszönöm a Jósvafő Helyt. Füzet 36. kötetét, mindig felüdülés, kikapcsolódás 

számomra átolvasni. Ismét sokoldalú a tartalom. Dely László verse a két király-

ról igazi romantikus írás. A korán elhunyt Papp Ferencen keresztül megismer-

tem egy kicsit az 1957-ben létesített Kutatóállomást. Egészen más témákkal fog-

lalkozom, de nagyon megértem az ott kutató szakembereket, önzetlen lelkesedés 

nélkül aligha volna ez lehetséges. Bálint Károly kis kalandja (hangulatos lehetett 

a magányban eltöltött ideje!) a légpuskával jellemző az akkori világra, sajnos 

hasonló esetekben részem volt nekem is néhányszor. A jósvafői ref. egyház 

1947. évi nehéz körülményei is annak a kornak a rajza. Igen jók ezek a "Közel-

múlt történelme" c. fejezetek (a 35. füzetben is az 1956-os eseményekkel kap-

csolatosak), nem árt megörökíteni a rosszat is, bár az ember idővel már csak a 

jóra gondol vissza. 

 

Jakucs László írásait sajnos nem lehet elolvasni, esetleg a következő számban 

lehetne lemásolni. A ref. templom 1989-es leírásában lőréses falat említenek. 

Emlékezetem szerint csak a kapu két oldalán van egy-egy lőrés, de azokat aligha 

lehetett volna használni, belül megtörnek. A Holocausttal kapcsolatos rész igen 

szomorú, 1944-ben 19 évesen tanúja voltam Sopronban a zsidók szörnyű, ke-

gyetlen  sorsának. Érdekes a nagyarányú útépítés az 1960-as években, nagy kár, 

hogy a szép kőhíd ennek áldozata lett. Az 1882. évi harang vajon szerepel-e 

Patay Pál harangtörténeti könyvében, nekem nincsen meg. Az önkéntes rend-

őrök "feladatai" is jól tükrözik az 1960-as éveket. A tájház tárgyainak gondos 

leltározását jelzik a hajdani árjegyzékek figyelembe vétele. Klein Károly egyko-

ri turistaháza eszembe juttatja az 1950-60-as évek egyszerű turistaházait, ma 

már csak drágább, igaz, komfortosabb szállásokat kapni.  

 

Minden téma igen érdekes, gratulálok az összeállításért! Köszönöm a Füzetet, 

remélem, továbbra is sikerülni fog újabbakat megjelentetni. 

 

Üdvözlettel 

Nováki Gyula 

Budapest, 2012. augusztus 1. 

 


