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Szelcepusztai mozaik 

 
Szelcepuszta közigazgatásilag nem tartozik Jósvafőhöz, mégis a történelmi múlt, 

az elmúlt századok tájhasználata Jósvafőhöz is kötik ezt a területet. 

 

Megnyugtatóan még mindig nem tisztázott az a felvetés, amelyet Pesthy Frigyes 

1864-ben közreadott összeírása tartalmaz Jósvafő vonatkozásában: 

 

„Nem tudatott – azonban monda szerint a jelen fennálló Jósvafő község, melly 

szűk torkolatban a völgyben áll, hajdan a felette magaslatán létesző, úgynevezett 

„Szelcze völgyön” volt a régibb de a mostani lakosok is azt onnét is gyanítják, 

mert az itt létező szántóföldeket művelvén gyakorta épület alapra és cserép 

edény  darabokra s egyébb tárgyakra akadnak, mellyből következtethető hogy a 

községnek hajdanla ott kellett állnia – ezt bizonyítja ugyan a helyen fekvő egy 

emelkedett domb, melly mai napig is templom dombjának neveztetik, gyanítva 

ebből, hogy ott a község templomának kellett lenni, ezen község gyanítható 

hogy a vízhiány miatt vitetett az aljba – Jósvafő községnek egyébiránt vannak 

okmányai, mellyek tanúsítják hogy ez már az 1500
ik
 évben a mostani helyén 

létezett.” 

 

 A mai korszerű légi-régészeti módszerek, talajröntgen alkalmazása, esetleg 

hagyományos módszerekkel végzett ásatások (Templom dombon) végre 

tisztázhatnák ennek a különleges területnek a múltját.  

 

Manapság a leggyorsabban az internet segítségével tájékozódhatunk.  

 A „Szelcepuszta „ szót beütve számtalan adalékhoz jutunk, ezek közül 

mutatóba, csak kettőt (a szerző sajnos nem derül ki a hozzászólásból): 
 

 

„Utána néztem egy kicsit a dolgoknak. A szelcepusztai vendégházat Andrássy 

Manó építtette, a birtok 1934-ben került az Államkincstárhoz, a vadászati jogot 

meg Horthyra szállt.  Egyből 34-ben lekerítettek egy-egy területet 

medvéskertnek és szarvasoknak. Két pár felnőtt medvét hoztak '35-ben, s 

számuk 43-ban meghaladta a húszat. A front közeledtével, 44 őszén kiengedték 

a medvéket, ivánék nehogy géppisztolyjal vadásszanak már medvére. 

Medvenyomokat utoljára állítólag '89-ben találtak a környéken.” 

 

Kevesen tudják, hogy a trianoni határokkal kapcsolatban nem csak Sopronban és 

a környező falvakban tartottak népszavazást a hovatartozásról, hanem máshol is. 

Az Ózd melletti Susán ( a magyar lakosságú falu természetesen Magyarországot 

választotta) valamint Derenken. A XVIII. században lengyelekkel (gorálok) 
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betelepített Abaúj-Torna-i község egyetlen utcájának közepén húzták meg  a 

határvonalat a térképrajzolók. Ezt követően a derenkiek dönthettek, hogy melyik 

országhoz szeretnének tartozni. Annak ellenére, hogy minden a 

Csehszlovákiához került Jabloncához kötötte őket, dacára szláv 

származásuknak, hűen az ezeréves lengyel-magyar barátsághoz Magyarországot 

választották. El is nyerték nem sokkal később "méltó büntetésüket", mert 1943-

ban Horthy medvés-kertje miatt lebontották a községet. Legalább posztumusz 

megérdemelnék Sopron analógiájával a  LEGHŰSÉGESEBB FALU címet. Meg 

egy kis emléktáblát.”  

 

Szelcepuszta  mítoszát az elmúlt 60 esztendő csak tovább táplálta. Beszéltek is 

róla, meg nem is. Önálló írásmű nem jelent meg róla, de az útikönyvek, turista 

kalauzok – az aktuális politikai elvárásoknak megfelelően – szűkszavúan ugyan, 

de szót ejtettek erről a különleges helyről, általában Derenk község tragikus 

sorsának árnyékában. 

 

Dr Jakucs László: Aggteleki Karsztvidék c. 1975-ben megjelent útikönyvében 

ezt olvashatjuk (SPORT Kiadó, Budapest; 315. oldal): 

„Ezt a vidéket a felszabadulás előtt a turisták elől a legszigorúbban elzárták, 

mivel az ország akkori urainak kedvelt vadászterülete volt. Óriási költséggel 

még medvecsaládokat is telepítettek ide. Azt remélték, hogy azok 

elszaporodnak, és még változatosabbá teszik a vadászatot. A felszabadulás a régi 

urakkal együtt a tilalmi táblákat is elsöpörte, és a természetbarátok az orsz. K 

túrát járva már akadálytalanul gyönyörködhetnek ebben a csodálatos vidékben.” 

„”Utunk erdészeti épületek, műhelyek és munkásszállások közt elhaladva az 

erdőszélen emelkedő vadászkastélyhoz vezet. A környező hatalmas erdőségek a 

két világháború között a kormányzó vadászterületét alkották, aki gyakran 

kereste fel ezt a vadászkastélyt külföldi vendégeivel.” 

„A mai Szelcepuszta helyén az Árpád-korban királyi szolgálónépek vasműves 

kozpontja volt. Egy évezreddel ezelőtt élt kovácsok, vagy ahogy akkor hívták 

őket, vasverők emlékét őrizték meg a környező hegyoldalak és völgyek nevei: 

Verő-oldal, Verő-tető, Patkós-oldal, Patkós völgy elnevezéseket olvashatjuk a 

térképeken, de megtaláljuk a közelben a Bánya-oldalt is. A középkori 

vasművesek kézzelfogható nyomai a Szelce-völgyben szántás közben felszínre 

bukkanó kohósalak-maradványok is.” 

 

A Jósvafőn legismertebb – Szelcepusztával kapcsolatos – történetet Bak Albert 

interpretációjában Magyar Zoltán: Torna megyei népmondák (Osiris Kiadó, 

Budapest 2001) c. könyvében olvashatjuk: 

 

„Hát itten más olyan esemény nem vót, mint a harmincas évekbe, hogy Horthy 

Miklós járt itt annak idején. Na azt a részét elbeszélem! Horthy Miklós 

Szelcepuszta területén az ő kénye-kedvére egy vadaskertet kialakított, 
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elkészítették és medvéskertet létesítettek. És erre időközönként járt ki vadászni. 

Egy alkalommal meglátogatta az aggteleki cseppkőbarlangot is. S abba az időbe 

Szelcepuszta felé ez a műút még nem volt kiépülve, az ott erdei kietlen, 

kegyetlen út vót, amit az akkori fuvarozó emberek használtak, ott fuvarozták a 

fát. S ott nem lehetett azt úgy megközelíteni. Hát Horthy erre jött fel Jósvafőnek, 

itt leszállt az ő szállító járművéről, gépkocsiról. Innen neki gyalog kellett 

elindulni Szelcepuszta felé, ami ide hat kilométer. Az őszi ködös, sáros időben. 

És abban az időben egy idős bácsi a feleségével jött haza, trágyát szórtak a 

földre, ugye. És az akkori erdészvezető, egy mérnök úr, amit nagyságos mérnök 

úrnak tituláltak, úgy kellett szólítani az itteni lakosságnak, az ismerte ezt a 

bácsit. Megállította, azt mondta: 

 

- Lajos bátyám – Deli Lajosnak hívták – Lajos bátyám, nem lenne szíves 

felvinni minket a Szelcepusztára? Horthynak egy deputációs kísérete. 

- Hát – aszongya – hova tegyem ezt az öregasszonyt? – hát ugye Jósvafőre 

mentek, körülbelül egy kilométerre vót a községtől – Gyalog menjen 

haza? mondja az öreg bácsi. 

- Hazamegyek én már gyalog is. Vidd föl az urakat! – azt mondja. 

 

No kérem szépen, azon a trágyás szekéren semmi más nem vót, egy ülés deszka, 

ahol a kocsis ült meg az ő felesége. Erre azt mondja az öreg bácsi: 

 

- A nagyságos mérnök úr tessék ide mellém ülni a deszkára, a többi 

tekintetes urak tessenek oda hátraülni a derékra, a szekérderékra! 

 

Hát ugye semmi más ülőeszköz nem vót. Persze hogy a mérnök úr a Horthyt 

ültette a kényelmesebb helyre, az ülődeszkára, a többiek meg aztán ahová fértek 

a szekéren. Felmentek ezen a hosszú, hat kilométeres úton. Mikor megérkeztek, 

azt mondja a Horthy, mikor leszálltak: 

 

- Na bátyám, tudja-e hogy kit szállított? 

- Hát tudom – aszongya -, az urakat. Az urakat szállítottam. 

-  

Hát abba az időbe, a harmincas évekbe az ötpengős érmének a címerjén 

Horthynak az arcképe vót rajta. 

 

- Na azt szállította, akinek az arcképe van ezen az ötpengősön! 

 

Az ötpengős az jó pénz is vót abban az időben, summás pénz vót. Ez vót a fuvar 

neki. No meg közbe még beszédbe is elegyedtek, a végén aztán kiderült, hogy 

még egyforma idősek voltak Horthyval, így történt ez a fuvar. Ennyit tudok 

Horthynak erről a legendájáról. De ez valóság, nem hogy legenda, ez valóban 

megtörtént.” 
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A Kossuth Könyvkiadó 1965-ben jelentette meg Szüts László: A kormányzó úr 

medvéi c. könyvecskét. Derenk felszámolását, lakosságának kitelepítését 

regényes formában feldolgozó, osztályharcos megközelítésű könyv fülszövegét 

idézzük most: 

 

„Kevesen tudják ma már – hiszen Horthy kabinetirodája az eset megtörténtekor 

is igyekezett titokban tartani – hogy a borsodi hegyvidéken a kormányzó úr 

parancsára a negyvenes évek elején egy kis falut elnyelt az erdő. A lakosságot 

szélnek eresztették, a parasztportákat munkaszolgálatosokkal földig 

romboltatták, s még tartott a kitelepítés, amikor a koronauradalom már ültetni 

kezdte a csemetéket a falu helyén, hogy a kialakuló hatalmas  

vadászparadicsomban medvéket is tarthassanak, és a kormányzó úr esetleg 

királyokat is meghívhasson egy-egy nagy vadászatra. 

 

E történelmi háttér előtt bontakozott ki Szüts László kisregényében Lestyánné 

tragédiája, amely végül is a falu tragédiájának szimbólumává válik. Horthy 

kabinetirodája persze egy mindenre kapható, korrupt ügyvédecskére bízza a falu 

felszámolását, hogy a főkolomposok, nem is a haszonélvezők, hanem csupán a 

passziózó urak, élükön Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltóságával, a 

háttérben maradhasson. 

 

Ám egy falut még az „úri bitangság” sem tudott egykönnyen eltüntetni. Vilcsek 

ügyvéd embereken, életeken, családokon gázol át, hogy megbízói kedvében 

járjon. Az ő áldozata lesz Lestyánné is, akit szinte megtébolyít a megaláztatás, 

családjának és falujának elvesztése. És ma is áll még a ház, amelyben az 

asszony haláláig, mindvégig kitartott, még akkor is, amikor már a romokat is 

benőtte a bozót.” 

 

Szederjei Ákos erdőmérnök a „Gyökerek és lombok” (Országos Erdészeti 

Egyesület, 2003., szerk.: Pápai Gábor; 263. oldal) című kötetben így emlékszik 

vissza szelcei tartózkodására: 

 

„De Kállay (a miniszterelnök Szerk.) elérte, hogy mielőtt az oroszok bejöttek, 

azelőtt már elhelyeztek Szinbe. Mégpedig úgy helyeztek oda, hogy Szzinbe nem 

sikerült Nemeskérynek a medve-betelepítés. Kiváló vadász volt, aki rengeteg 

telepítést végzett Magyarországon. Muflont telepített, bölényt telepített. De nem 

sikerült a medve-telepítés, ugyanis olyan medvéket hoztak oda, amelyek már 

voltak állatkertben vagy cirkuszban, és az emberektől nem féltek. Ezeket a 

medvéket nem lehetett  kiereszteni, mert nekimentek az ottani lakosságnak, és 

sokszor kitörtek e bekerített területről, és nagyon sok kárt csináltak Szin 

környékén. Betörtek a falvakba, bementek a méhesbe, vagy pedig a disznóólban 

megölték a disznót. Úgyhogy odahelyeztek, hogy csináljak valamit a 
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medvékkel, hogy rendszabályozzuk meg. Megbeszéltük a Nemeskéryvel, hogy a 

szaporulatot fogjuk kiengedni, őket már nem ketrecben neveljük, hanem kint az 

erdőn, és amikor már önállósítani tudják magukat, akkor a mezőségre telepítjük 

ki őket. Gyümölcstől kezdve makkot, mindent fogunk nekik adni, és 

rászoktatjuk a természetes életre, és így nagyszerűen sikerült a medvetelepítés. 

Ha a háború nem jön közbe, Szinben gyönyörű, nagy állomány lett volna. Akkor 

ugyanis s Felvidék visszacsatolódott Magyarországhoz, és akkor az egész 

vadászterület ide került.” 

 

A 2001-ben a pécsi Krónika Kiadó kiadásában megjelent „Millenniumi 

Vadászati Almnach” című kötet „Érdekességek és valóság” című fejezetében, 

melyet Báthori Gábor írt, a következőket olvashatjuk: 

 

„A vadaskert 

 

A szini területen már annak megvásárlása évében, 1934-ben vadaskert 

létesítésébe fogtak. Az erdőgondnok akkor Bisztrika Géza erdőmérnök volt, aki 

Smalkó József erdőőr, hivatásos vadász segítségével irányította a munkákat. 

Két, egyenként tíz hektáros területet kerítettek be, az egyiket Szelcepuszta felett 

a Sárog-kertben a medvék (a legendákban Sárogné kertjének mondják, aki 

boszorkány volt, képes arra, hogy férfiakat megrontson), a másikat a Köpüs kút 

környékén a szarvasok számára, alig másfél kilóméterre az előzőtől kelet felé, 

mintegy négy kilóméterre Derenktől. A Sárog-kert a Ménes-patak forrásánál 

van, ahol a patak szurdokszerű kis völgyben folyik, meredek oldalakkal, 

sziklákkal. A völgy felett a Lizina forrásnál kis platón volt a kert vége. Innen 

már alig 500 m az országhatár. Az erdő tölgyes, bükkös, fenyvesekkel tarkítva 

amely a határ felé szálbükkösben folytatódott a 30-as években. A határ 

túloldalán Szádalmás község (Silická  Jablonica) amely már az Aggteleki 

karszthegységhez csatlakozó Silicei fennsíkon fekszik, alig több mint 10 km-re 

Krasznahorkától. A medvéskertnek kiválasztott terület nagy erdőtömb 

háborítatlan közepében, forrásaival, kristálytisztán csörgedező patakjával, 

medvegaurának kiválóan alkalmas sziklahasadékaival, jó makktermő 

tölgyerdejével arra vall, hogy akik létesítették, jól ismerték a medve életmódját, 

szokásait és talán még emlékeztek az I. világháborút megelőzően itt rendezett 

vadászatokra. A több kilométer hosszú, legalább 2,5 méter magas kerítést 

faoszlopokra feszített, különlegesen erős kettős acéldrót hálóból készítették. 

Szabados Istvánné (sz:1919) Terike néni, volt derenki lakos mesélte, hogy a 

kerítést a derenkiek és szögligetiek építették. A férfiak ásták le az oszlopokat, 

ami a sziklás talajban nem volt könnyű, a lányok, asszonyok pedig a mélyen 

leásott dróthálót  visszahajtva  arra nagy köveket raktak, majd erősen 

ledöngölték földdel. Ennek ellenére megtörtént, hogy az etetésre szánt, kívülről 

a kerítés mellé készített lóhúst a medve a kerítés  alatt behúzta. Az 1935/36. évi 

fakitermelési tervben a következő olvasható: 
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„a 43 A,B,C erdőrészletben (a Ménes völgy jobb oldala) a medve kerítés mellett 

gyéríteni nem kell.”  

A kerítés ekkor tehát már megvolt. A kerítés elkészültével 1935-ben történt a 

medvék telepítése, két pár kifejlett medvét hoztak, valószínűleg 

Lengyelországból. A még élő helybeliek emlékeznek arra, hogy a medvék nagy 

ládákban érkeztek a szini állomásra, ahonnan az erdészet öszvér fogatai hozták 

fel őket a medvéskertbe. A falusiak a mackóknak csodájára jártak, hiszen jó 

húsz éve már nem volt medve arrafelé. A kerítésbe zárt medvék nevére is 

emlékeznek, a nagyobbik hímet Kázmérnak, párját Jázminnak hívták. A másik 

nőstény a Boba volt. 

 

A medvéket állandó személyzet gondozta, etette meghatározott időben. A 

kertnek két kapuja volt, észak és dél felé. A medvéket terménnyel, zabbal, 

kukoricával etették, de bőven kaptak gyümölcsöt is, hiszen a szűk, bekerített 

helyen nem sokat találhattak. Időszakosan lóhúst is kaptak, az öreg, beteg vagy 

sérült, lába törött jószágokat olcsón meg lehetett vásárolni. A kedvező élőhely  

és a jó bánásmód következtében a medvék néhány év alatt szépen elszaporodtak, 

a háború idején, 1943-44-ben számuk meghaladta a húsz darabot. 

 

Szederjei Ákos írta, hogy „a szini telep medvéi az első időkben szoktató-kertben 

voltak.” Bubenkó János (sz: 1914)  szögligeti lakos úgy emlékszik, hogy a 

medvéket korábban, 1934-ben hozták, és amelyik már itt született, később 

kiengedték, úgy hogy megjelentek a környező falvakban is, például Varbócon és 

Tornakápolnán is. Tény, hogy időnként a medvék kiszöktek a kertből. Szederjei 

Ákos írja, hogy egyik alkalommal a közeli falu (Szögliget) szilváskertjébe ment 

az egyik medve. A falu lakói nagyon haragudtak rá, mert előző nap is ott járt.  

Mikor észrevették a szilvafán trónoló mackót, a legények körülállták a fát. 

Egymást bátorítva vasvillával szuronyt szegezve álltak a fa körül. A medve 

ijedten pislogott, de a fáról semmi hajlandóságot nem mutatott a leszállásra. 

Először kővel dobálták, majd hosszú póznával kezdték szurkálni, 

eredménytelenül. Végül a pózna végére kötött égő fáklyával sütögették, mire a 

medve hirtelen leereszkedett. A legények szétfutottak, de a medve is elmenekült, 

nem támadott. 

 

Szomorúbb véget ért, legalább is a medvék számára az a kaland, amelyik 

Szögligeten esett meg 1943 vagy 44-ben. Két fiatal medve világos nappal jött le 

a faluba és a méhkaptárokat dézsmálta, természetesen úgy, hogy felborítgatták 

azokat. A kiszabadult méhekkel a medvék nem sokat törődtek, de a megvadult 

méhraj az emberekre veszélyes volt. Végül egy bányamérnök, akinek volt 

puskája, kénytelen volt lelőni a két medvét. 

 

Ezek az esetek bizonyítják, hogy az emberhez szokott medvék nem féltek 

betörni a falvakba, igaz, hogy nem is voltak agresszívek… A 9 év alatt, amíg a 
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medvéskert működött a helybéliek emlékezete szerint 3-4 ilyen eset történt. A 

medvés- és szarvaskert létesítésekor az volt szándék, hogy a néhány évig 

szoktatókertben tartott vadak részére nagy, több százhektáros vadaskertet hoztak 

létre. Erre azonban nem került sor, hiszen a felvidéket 1938-ban , a Kárpátalját 

és Erdélyt 1939-ben Magyarországhoz csatolták, megnyílt a medvevadászat 

lehetősége a kormányzó számára az ottani állami területeken. Gyertyánligeten 

például, ahol lőtt is egy nagy medvét 1941-ben. 

 

Nemeskéri Kiss Géza 1940-ben megjelent cikkében írja: 

 

„a m. kir. Koronauradalom Színi erdejében az uradalom megvásárlásakor, 

mintegy tíz évvel ezelőtt az ott honos néhány darab fővadhoz telepítettem 

Gödöllőről mintegy huszonöt darab, kiválasztottan első rendű tenyész anyagot 

képező fővadat. Ezen a területen tíz évig teljes kíméletet gyakoroltunk.”  A 

kímélet a medvékre ugyanúgy vonatkozott. 

 

Horthy Miklós, aki szárnysegéd korában Ferenc József mellett ismerte meg az 

udvari vadászatnak a császár által megkövetelt rendjét, maga is azon elvek 

szerint vadászott. Jó golyólövő volt, egyáltalán nem kapzsi vadász. 

 

A személyzettől azonban szigorúan megkövetelte a rendet. Trófeáit rendre 

bemutatta a Nemzeti Vadászati Védegylet évente megrendezett 

trófeakiállításain. Az 1935 és 43 között nyolc alkalommal megrendezett 

kiállításokon (1936-ban nem volt kiállítás) 3 db arany, 9 db ezüst és 15 

bronzérmes szarvasagancsot mutatott be, mind Gödöllőről. Az 1943. évi kiállítás 

szenzációja volt a Szinben lőtt hatalmas medve bőre, amely aranyérmet kapott. 

Míg Gödöllőn Horthy Miklós havonta megfordult vadászni, a szarvasbőgést 

pedig általában ott töltötte, Szinben évente 3-4 alkalommal járt…… 

 

….Mindössze egyetlen medve elejtéséről rendelkezünk adattal. A Nimród 

Vadászlap adja hírül: Kormányzó Urunk Őfőméltósága 1942. november 25-én 

egy feltörve 212 kilós vadkant, november 27-én pedig Szinben (Trianoni 

Magyarország területén) egy óriási kanmedvét ejtett el. A medve hossza orráról 

a farkcsíkja végéig 265 cm, súlya a MÁV hivatalos mérlegjegye szerint 317,5 

kg. A vadászaton részt vett a Kormányzó úr menye, özv. Horthy Istvánné is, aki 

könyvében (Becsület és kötelesség) így emlékszik: szeptember folyamán Miklós 

papa elment vadászni Szinbe, és kérte, hogy kísérjem el. Élveztem az erdőt, ezt 

a gyönyörű vidéket, de amikor megláttunk egy szép, hatalmas medvét és 

Miklóspapa lelőtte, nagyon fájt a szívem érte. …. 

 

…A medvéskert medvéit 1944-ben a front közeledtével szétengedték. 

Nyomukat 1950-ben még látták. Később, 1972-ben, majd 1989-ben is találtak 

medve nyomokat, az utóbbit meg is lőtték. A területen ezután nem észlelték a 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 33. 

 

2010. decemberében 
 

medve jelenlétét. Szlovákiában a Szepesi hegyekben ma is él, és korlátozott 

számban vadászható is a medve. 

 

A színi vadászterület ma is jó adottságokkal és értékes vadállománnyal 

rendelkezik. A területet a vaddisznók jó genetikai adottságai miatt különleges 

rendeltetésű területté nyilvánították. 

 

A terület legerősebb vadkanagyarai közül az első az 1941. évi trófeakiállításon 

mutatták be, ott 150,4 pontot kapott, lőtte dr. Saád Ferenc miskolci orvos, 

Szádalmáson. Ez az agyar az 1971. évi budapesti világkiállításon 128,80 IP-t ért 

el. 

 

Ugyancsak a kiállításon volt látható a dr. Scholcz Róbert által 1971-ben 

Szelcepusztán lőtt 120,85 IP-os kan. Az 1995. november 4-én a Szin-

Szelcevölgyben elejtett vadkan 28,15 cm hosszú nagyagyarával, 144,9 

nemzetközi ponttal 1995-2001 között magyar rekord volt. A kan súlya 

zsigerelve 164 kg volt, elejtője Bán Csaba budapesti vendégvadász. Jelenleg a 

magyar ranglista második helyén áll.” 

 

Néhány Jósvafő környéki medve-fotó Vásárhelyi (Porumba)  Jenő – Jósvafő II. 

világháború előtti jegyzője – gyűjteményéből 

 

 
 

Egy „szökött” medve…..és a Kormányzó a Baradla bejáratánál 


