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Emlékek Jósvafő múltjáról (VIII.) - Nevezetes személyek 

látogatásai, emlékek Fodor Géza ref. lelkészről és 
családjáról 

(beszélgetés Dely Jánossal)

SZ,P,; 1997.november 27*én Bözsi Néniéknél beszélgetünk délelőtt Deli 
Jánossal. Arról, hogy milyen emlékei vannak a Horthy Miklós itteni 
látogatásairól. Mi barlangászok, tudjuk, hogy a barlangban (Baradla) akkor róla 
nevezték el az Óriások-termét, itt közel volt Szelce-puszta, ami kedvenc 
vadászterülete volt, tudjuk, hogy egyéb emlékek is fűzték Jósvafőhöz, ha ezekről 
mondanál valamit?

D.J.: Hát kérem szépen, 1934-ben jött ide Horthy Miklós, akkor építették a 
makadám utat, végig a színi állomástól felfele, azután ide szeretett járni vadászni, 
a Szelce-pusztán volt neki egy vadászkastélya* azután volt ott neki egy 
medvéskertje, nem tudom hány darab medve; azt tudom* hogy az egyik Kázmér 
volt, a másik meg Dorka volt, annak hívták, így ki-ki szöktek a medve kerítésen, 
de ide szeretett járni vadászni, Amikor vadászni jött, akkor a csendőrség 
megszállta már jó előre a tájékot, ugye közel volt a szlovák határ, de olyan is 
volt, amikor inkognitóba jött a Horthy Miklós , egyedül a sofóijével, civilbe, és 
akkor még nem volt meg a Színtől a Szelcére vezető makadám út, hanem itt 
kellett kimenni az úgynevezett új úton. Akkor is éppúgy' mint most ilyen 
csöpörgős, marc sás idő volt és nem tudott kimenni az autó* egy darabon kiment* 
de nem tudtak tovább menni, oszt összeszedtek bennünket gyerekeket, oszt toltuk 
az autót. De hát nem tudott kimenni. Jött az öreg Dely Lajos bácsi, szekérrel be, 
két lóval, a Rusznyák Viktor * Színben ő volt a tanácsos úr, koronaurad alomnak 
nevezték akkor, és ő volt a tanácsos, aztán ő is itt volt, majd a Lajos bácsit 
megállította a Rusznyák ur, és megkérte, hogy vigye ki őket a Szelcére. 
Megfordult az öreg, és mondta, hogy Tanácsos úr, tessék ide ülni mellém, az urat 
nem ismerem* Ő meg üljön a szekér derékra! Hát Horthy megkérdezte* hogy' a 
Bácsi nem ismer engem? Nem! Fényképről megismerne e? Adott neki egy 5 
pengőst. Az egyik oldalán a Horthy képje volt. Azután még egyet adott neki, 
úgyhogy az öreg azután megismerte. Azután felvitte őket a Szelcére a trágyás 
szekérrel. Majd amikor jött a barlangba látogatóba, akkor úgy emlékszem rá, 
hogy lovas legények várták a falu végén az autóját, akkor volt bent a barlangban, 
a mai Óriások termét róla nevezték el Horthy-teremnek. De még érdekessége az 
volt, hogy oda szolgálták fel neki a paprikás csirkét, de mire hozzájutott volna, 
hogy megegye, akkorra felszólították, hogy menni kell, ott kellett hagynia a 
paprikás csirkét neki.
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Járt ő ide sokat vadászni, mert direkt még medvére is jött vadászni, mert 
kiengedték a medvét a kertből, és voltak ilyen kosarak fonva, és a mögül lőtték a 
medvét. Majd azután én már nem is találkoztam Ővele, de így az egy személyes 
találkozásom volt, amikor az autóját tolni kellett. Örömmel toltuk alatta, csak hát 
gyerekek voltunk, nem bírtuk kitolni a nagy parton. Majd azután itt akarták ők a 
műutat építtetni, fel a Szelce-pusztára, Jósvafőtől, de hát a jósvafői 
parasztemberek nem adtak nekik födet az útépítéshez, területet. így épült meg 
Szin felől a mostani makadám út fel Szelcére. O sok évig járt ide, én azután nem 
találkoztam Övele.

SZ*P*: Most, hogy kint voltunk a temetőben és végignéztük az itt szolgált 
református lelkészek síremlékeit, akkor megtaláltuk a Fodor házaspárét is. Fodor 
Gézáét és a feleségéjét. Úgy tudom, hogy O abban az időben volt itt pap, amikor 
Te már olyan kort gyermek voltál, hogy jól vissza tudsz emlékezni rá, felidéznél 
valamit a vele kapcsolatos emlékeidből?

D.J.: Hát annyit tudok erről, mert hát ő jóval korábban került ide, papnak, 
Szádellőből hívták meg, úgy választották be, és de én nem is tudom, talán még 
nem is éltem, amikor ez történt. Nagyon sok mindent tudok róla, hallottam róla, a 
családot ismertem, gazdálkodtak, a felesége postamester volt, az idősebb fia 
Budapestre került a Nyugati Pályaudvarra, állítólag Ő volt a főnök a Nyugati 
Pályaudvaron, Fodor Zoltán; Fodor Lajos lelkész lett Miskolcon, Dr Enyedi 
Andor püspöknek volt a titkára, a húga az folytatta az édesanyja után a 
postamesterséget, majd de a Fodor nagytiszteletű úr, Ő volt az egyház feje, és az 
iskola is református iskola volt, kántor tanító volt mindenkor, az volt a tanító, 
mert nem osztott állami iskola volt, de sokszor Ő tanitott, úgy hallottam 
emlegetni, hogy ő bizony a kampós bottal le-le csapott a gyereknek, ha nem jól 
viselkedett, saját gyerekeinek is, mert azok is oda jártak iskolába. Négyszólamú 
énekkart tanított, szerették Jósvafőn különben az egész családot, majd volt ez a 
nyelvhibája, nem tudott már úgy prédikálni se, káplánt fogadott maga mellé, de 
csak tovább is Ő volt az egyház feje. A tanító úr bevonult katonának , akkor a 
mindenkori káplán járt az iskolába. De a tanító úr, az is színdarabokat, énekkart 
tanított, szavalókórust, úgyhogy mindennel foglalkoztak a gyerekekkel. Úgy 
körülbelül 80-83-an jártunk egy iskolába, elsőtől hat osztályig. Általában ennyi 
volt a létszám. De ott minden nemzeti ünnepre, különböző dalokat kellett tanulni, 
színdarabot, szavalókórust, általában kétszer évente, karácsonyra és többször 
húsvétra is három felvonásos színdarabot tanítottak, utána reggelig tartó bál volt, 
utána még volt egy ebéd, ez volt a szokás annak idején.
Még volt egy érdekes eset, mikor így a kórus vizsga volt, hát ugye akkor 
mindenkinek termett szőlője, bora, és összevittek bort, ilyen bankettet tartottak. 
Itt volt az öreg Szakáll Zsígmond bácsi, amikor az 6 borára került a sor, a 
Tisztelendő úrnak mondja: Tessék megkóstolni ez az én borom. Megkóstolták. 
Azt kérdezi: Na milyen? Milyen?Milyen bor? Azt mondja a Tisztelendő Úr: Hát
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Zsigmondi nekem mindig az a jó, amelyik előttem van. Nem akart se dicsérni, se 
megsérteni senkit,

SZ.P.: Említetted, hogy a Fodor Géza lánya volt a postamester háború előtt és a 
posta nem ott volt* ahol ma van, hanem a parókia épületében.

D.J.: Igen. A parókia épületében volt a posta. Mivel a Fodor Gézáné volt a 
postamester. A kézbesítő alkalmazott volt ott, a jószágot is etette, meg 6 látott el 
mindent a portán. Akkor még Színbe kellett járni a postáért, hol gyalog, hol 
biciklivel, és délután kézbesített a postás mindig, este pedig még ellátta a jószág 
körüli dolgokat. No majd, hogy megszűnt a parókia használata Őnekik, 
megvették a Túróczy Endre jegyző féle portát, ahol most a Garan Imréné lakik, a 
Kulturház mellett* az volt a Túróczy Endre portája. Utána ott lett a posta, de 
folytatta a Fodor Ilonka* jósvafóísesen Ilike* mert úgy hívta mindenki, még
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amikor O elment utána is ott volt a posta, O férjhez ment Miskolcra, de a férje 
nevét se tudom, nem is olyan regen halt meg. Ők azután eladták a portát, de 
tovább is abban az épületben volt a posta.

SZ.P.: Telefon az mikortól volt itt Jósvafon?

DJ.: Emlékezetem előttöl. Nem tudok visszaemlékezni, amikor ne lett volna. A 
postán volt, később lett azután a jegyző irodán, a Tengerszem Szálló az 43-ban 
lett átadva, ott is volt telefon,

SZ.P.: Még egy nevezetes emberről beszéltünk, aki sok időt eltöltött itt Jósvafon, 
Szekíö Gyuláról*. Ő hogy került ide?

D.J.: Volt egy Szabó Gyula nevű házaspár, Betyár Sárinak hívták a feleségét, ők 
ott voltak a Kék Duna vendéglőben, Budapesten vendéglősök, és a Szekfö 
Gyuláék jártak oda gyakran. Majd jött a Rákosi mizéria* kitelepítették Őket, és 
ide kerültek Jósvafóre* a Tengerszem Szállóhoz. Szálloda vezető volt a Szabóné* 
a férje pedig adminisztrátorként dolgozott mellette. Majd meghívták a Szegfű 
Gyula házaspárt ide, és neki valahogy nagyon megtetszett a hely, a táj minden, de 
volt Színben egy orvos* a körorvos * Dr Márkus Róbert, és ő kezelte és nagyon 
eltalálta a kezelési módját Szekfu Gyulának, gyakran visszajártak ide. 48-ban, 
49-ben* így történt valahogy, majd volt itt egy kislyány, azt felhívták dolgozni a 
Szekfíí Gyula házaspár, illetve a Szabó Gyula házaspár* hát én meg 
szórakozgattam a kislyánnyal Azután kellett ott dolgozni, fűmagot vetni, ezt- azt, 
rózsát metszeni* azt engem hivtak oda dolgozni. Azután Szekfíi Gyula nagykövet 
úr meghallotta, hogy ott dolgozik egy János nevű fiú, azután megkérdezte: 
Rozika* ez nem a maga Jánosa véletlenül? Mondja meg neki, hogy este felé 
várom, jöjjön fel! Hát én meg is ígértem, hogy felmegyek, de ellógtam* nem 
mentem.
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Másnap megelőzött engem a nagykövet úr, hamarébb ért az ajtóhoz, mint én, 
leültünk beszélgetni* így kerültem én Szekfiö Gyulával ismeretségbe. Majd ők 
elég gyakran* egy hónapra* két hónapra kijöttek ide a Tengerszem Szállóhoz* a 
Márkus doktor úr igen jól tudta kezelni, én hordtam a postát, nem a posta, én 
hordtam a postát kerékpáron a doktor úthoz, meg vissza. Én kaszálni voltam a 
mezőn, vagy a szőlőben, jöttem haza, a követségi kocsi már ott várt a kapuban. 
Átöltöztem, aztán vitek engem a Tengerszem Szállóhoz. Majd 49 novemberében 
elvitték a kislyányt magukkal Budapestre, Ábrányi Emil út 9/a-ban laktak, a TI. 
kerületben, és hát én ötven őszén bevonultam katonának* úgyhogy ritkán 
találkoztunk* de ha ők idejöttek, mindig találkoztunk. Mondta a kegyelmes 
asszony* hogy: Rozika, Jánosnak enni adni! Katona mindig éhest Már amikor 
szabadságra mentem a katonaságtól így hát én elég gyakran megfordultam a 
Szekfíí Gyula lakásán, Budán, majd ötvenhárom októberében leszereltem* mi 
többet nem találkoztunk.

Sz.P.: Szekfu Gyula közvetlen ember volt* szeretett beszélgetni az emberekkel, 
milyen volt a kapcsolatotok?

DJ.: Nagyon egyszerű ember volt A felesége bécsi születésű, úgyhogy 6 törte is 
a magyar szót, nem tudta teljes egészében mondani, amit akart, néha félre sikerült 
neki* aranyosak voltak mindenkivel szemben, itt a faluban is, sokan ismerték, 
szerették is őket,

SZ.P.: Köszönöm a beszélgetést!

* Szekfű Gyula (1883-'1955)* a magyar polgári történetírás egyik legnagyobb 
alakja, 1925-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja* az újkori magyar 
történet tanára a budapesti egyetemen. A Szent István Akadémia tagja. Fő műve a 
Hóman Bálinttal együtt írt 7 kötetes Magyar Történet, továbbá A száműzött 
Rákóczi, Bethlen Gábor* Történetpolitikai tanulmányok, Három nemzedék és ami 
utána következik, A forradalom után, A magyar állam életrajza* a Magyar Élet c, 
folyóirat szerkesztője, A Szálasi féle hatalomátvétel után bujkál 1945-ben 
rektorhelyettesnek nevezik ki a budapesti tudományegyetemen. 1946. januárjától 
1948, szeptemberéig moszkvai nagykövet, ezt követően fokozatosan félreállítják, 
1953-tól egyre súlyosabb beteg, 1954-től az Elnöki Tanács tagja.


