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Miért éppen Jósvafő? 
 

A most induló cikksorozatban vallomásokat szeretnénk közkinccsé tenni. Mindazok 

megnyilatkozásait közölnénk, akik meg szeretnék és meg is tudják fogalmazni, mi 

köti őket Jósvafőhöz, mi ejtette rabul, amikor beleszerettek a faluba. Várunk olyan 

véleményt is, ami esetleg az értetlenséget hangoztatja, mert ezt a kérdést egészen 

más hangsúllyal is fel lehet tenni. Meglátjuk, lesz-e ilyen is olyan is a 

következőkben. 

 

Tavaly kaptunk egy kedves levelet. Az alábbi sorokat Dr. Miklós Anna budapesti 

gyermekorvos vetette papírra. Párjával már tíz éve rendszeresen visszajárnak 

Jósvafőre. A doktornő Szablyár Anna általános iskolai osztálytársa volt, és itt 

Jósvafőn Péterrel is megismerkedett. 

 

Az alábbi levelet Istenes Judit bocsátotta rendelkezésünkre és a cikksorozat címe is 

tőle származik. 

 

„Az egész egy biciklitúrával kezdődött. 

Sok éven keresztül a fő nyári program egy tíz napos biciklitúra volt barátaimmal. 

Sok-sok volt Magyarországon, de sokat jártunk külföldön is. Így persze egész 

Magyarországot bejártuk és ezek közül az egyik a 2000-es évek legelején (2000-

2001-2002) nem emlékszem pontosan egy észak-kelet magyarországi túra volt. Az 

egyik nap Sárospatakról Aggtelekig tekertünk és közben megálltunk pihenni egy 

kicsit Jósvafőn. A társaság fagyizott egyet, én pedig körbejártam. Voltak homályos 

emlékeim, mert gyermekkoromban iskolai kiránduláson már egyszer voltam itt, de 

csak rémlett, hogy milyen. Felmentem a temetőbe, a haranglábhoz, végigsétáltam a 

patak mellett, újra visszamentem a haranglábhoz, leültem és valami olyasmit 

éreztem, amit eddig nem. Hogy ez jó!! 

Tovább kellett mennünk, de sokszor eszembe jutott ez az érzés. Nagyon próbáltam 

rájönni, hogy ez miért is lehet tulajdonképpen, de azóta sem sikerült. 

Talán két év múlva úgy alakult, hogy újra itt lehettem és ez azóta évente többször is 

így van. 

Eleinte a Malomban szálltunk meg, pár év múlva – és azóta is mindig – a 

Kisházban. És az azóta eltelt 10 év alatt az az érzés, amit akkor a harangláb előtt 

ülve éreztem, inkább csak erősebbé vált. 

Történt velem még valami. A lányom vejemmel és unokáimmal elköltöztek 

Londonba. Nemrég náluk voltam 10 napot és kétszer is azt álmodtam, hogy 

Jósvafőre költöztem. Fura volt fölébredni a londoni ágyban. 

Ha költözni nem is – bár ki tudja – de sokat-sokat Jósvafőre járni még nagyon 

szeretnék.” 

 

London, 2015. 09. 28. 

 


