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Egy családfa Jósvafőn 
 

 

Történetünk egy régi kis háznál, a Rákóczi utca 1. szám alatt kezdődött. Ebben az 

öreg házban, illetve az elődeiben, több száz éve a Dely család lakott. Az 1860-as 

évek után a családban öt fiú és két lány nevelkedett. A fiúk közül ketten az akkor 

még Magyarországhoz tartozó falvakba – András Csoltóra, József Szilicére – 

nősültek. István itthon házasodott és a nagy háború alatt egy lánya született, Piroska, 

aki a ma is itt élő Rózsika édesanyja volt. András és István meghalt az I. 

világháborúban. Józsefnek Szilicén négy fia és egy lánya született, sok leszármazott-

ja él ma is. Egyikük, Dely Gyula 3 évvel ezelőtt eljött Jósvafőre, a böllérfesztiválra, 

és gondolta megnézi a nagyapja szülőházát. Az akkor hazalátogató Jergelné Dely 

Piroska, Rózsika testvére éppen bejött a kapujukon, amikor megszólította Dely 

Gyula, hogy nem tudja-e ki lakik ebben a régi kis házban? „Már nem laknak benne” 

válaszolta Piroska. Az idegen még megkérdezte, hogy nem ismerte-e Dely Piroskát, 

aki régen itt lakott? „De, az édesanyám, Dely Piroska lakott itt, és én is itt születtem, 

és én is Piroska vagyok” volt a válasz. 

A megismerkedés és a beszélgetés után Gyula elhatározta, hogy utánajár a család 

származásának, mert érdekelte, és friss nyugdíjas lévén ideje is volt rá. A család 

birtokában volt Szilicén egy régi címer, ami egy ismerősükön keresztül került 

hozzájuk. Dely Gyula elkezdte a kutatást, és az anyakönyveket nyomozva eljutott a 

gyöngyösi felmenőkig. Az egyik régi anyakönyvi bejegyzés utalt rá, hogy a 

Gyöngyösön élő egyik családtag Jósvafőre került. Kb. másfél-két évig tartott a 

kutatás az anyakönyvekben, levéltárakban, és a személyes utánajárás a 

leszármazottak lakóhelyein. Szilicén, Jósvafőn és később Gyöngyösön is a 

református lelkészek segítettek sokat a „nyomozásban”. Piroskát is érdekelte a 

származásuk, és az interneten keresve talált rá egy 1477-ben Mátyás király által 

adományozott címerre, amit szolgálataiért kapott a legkorábbi ismert nevű ős, nemes 

Dely Péter. Az első címer adományozása után 100 évvel, 1581-ben a címerpajzsra 

rákerült egy vitéz ábrázolása, mert az egyik ősük a török elleni harcban érdemeket 

szerzett. Ez a második címer van a szilicei Dely család birtokában. A régebbi címer 

pedig most is látható a gyöngyösi családi síremléken. 

A családkutatást tevőlegesen Dely Gyula végezte, de többen is segítették őt a 

munkájában. A legtöbbet a lánya, Mezei Andrea segített, aki a számítógépes 

munkákat csinálta. A grafikát is ő készítette el, és a kutatás alatt folyamatosan 

bővítette és szerkesztette a családfát. Papíron egyre nehezebb volt megrajzolni, de a 

végeredmény, a számítógépes ábrázolás profi munka. 

Dely Gyula nem sajnálva időt, energiát, fáradságot, személyesen kereste fel a ma élő 

leszármazottakat, így jutott el Ózdra, Kistokajba, Edelénybe, Szögligetre, Jósvafőre, 

Kánóra, és természetesen Gyöngyösre, ahol élő családtag már nincs. A kutatás 

eredménye egy nagyon szép, nyomtatott családfa, ami 11 példányban készült. Az 

egyiket Jósvafőn, a Rákóczi u. 1. szám alatt helyezték el (érdeklődők megnézhetik). 
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A családfa a címerekkel és a gyöngyösi obeliszk 
(Fotó: Izápy Gábor) 

 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 43. 

 89 

2018. július 1-én Jósvafőn találkoztak egymással a család ma élő tagjai. Nagyon 

sokan, több mint harmincan eljöttek, és egész nap ünnepi hangulatban ismerkedtek 

egymással, megbeszélték a mai családi kapcsolatokat. Csak gratulálni lehet a 

kitartásukért, a családi összetartozás ápolása példaértékű! 

 

 
 

A családi találkozó ünnepi tortáján a második, Szilicén őrzött címer szerepelt 
(Fotó: Vizes Zoltán) 

 

 

 
 

A találkozón részt vett családtagok (2018) 
(Fotó: Vizes Zoltán) 

 

Izápy Zsóka 


