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Kedves Uram!  

Kissé elkésve, de őszintén kívánom, hogy Jósvafővel kapcsolatban (is) további 

sikerekben gazdag újév következzen és ehhez jó egészség és kitartás társuljon! 

A Füzetek legújabb számát köszönöm, ismét sok érdekes dolgot találtam benne, 

hogy csak néhányat említsek. Dely László 18. századi költeménye meglepően jó 

történeti ismereteket árul el. Lénárt László postatörténeti tanulmánya, bár Jósva-

főre koncentrál, az általános postatörténeti adatai is igen tanulságosak. Bizony 

nem gondoltam volna, Jósvafővel kapcsolatban milyen sok alkalmi bélyegző ke-

rült forgalomba, ezek áttekintése egy kicsit a falu kulturális eseményeit is adja. 

Jó, hogy a tragikus sorsú jósvafői zsidóság tagjainak legalább a névsora megma-

radt, bár tudom, korábban már sor került részletesebb ismertetésekre is. Igen 

megható Bodó Éva visszaemlékezései. A garaguly fogalma nekem új volt, víz-

hordó fát gyakran látni a TV-ben távol-keleti országokból, de hogy Magyaror-

szágon is használatban volt, nem tudtam. A barlangok gyógyászati hasznosságá-

ra az 1950-1970-es években sokat áldoztak, vajon miért maradt ez abba? Vagy 

továbbra is gyakorlatban van? 

Egy kicsit pesszimista hangú részletekkel is találkoztam a Füzetekben. A műem-

léki épületek rossz állapotban vannak, a falu idegenforgalma visszaesett, még a 

vendéglő is bezárt, egy kicsit mintha a Tájház Szövetségben is csalódott volna. 

Lehetne említeni a mai nehéz gazdasági helyzetet is. De azoknak, akiknek mód-

jukban áll és rendszeresen kirándulnak, üdülnek, változott a szokásuk. Ma Spa-

nyolország, Olaszország, a görög szigetek, Kanári szigetek, Thaiföld, stb. a cél! 

Sajnos a magyarországi szállások, vendéglők árai gyakran magasabbak, mint 

néhány távolabbi országban. A TV-ben, a számítógépen töméntelen szebbnél-

szebb képsorokat láthatunk csodálatos tájakról, műemlékekről. Mindez hozzájá-

rul ahhoz, hogy az utazni vágyók nagy része messzebbre tervezi útjait. 

A 37. Füzetet átnézve, azt hiszem, Önnek jól esik visszagondolni a teljes soro-

zatra, Jósvafő története, természetrajzi és kulturális környezete igen sok szem-

pontból van megörökítve. Ez a Füzetek nagy jelentősége, biztos alapot jelente-

nek Jósvafő jövőbeli fejlődéséhez. 
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