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Szekfű Gyula történész jósvafői nyaralásairól Dely János visszaemlékezéseiben 

hallottam először (Lásd: Jósvafői Helytörténeti Füzetek 1997. december; 22-23. 

oldal). Elmondta, hogy a II. Világháború után több alkalommal pihent a Tenger-

szem Szállóban feleségével. Úgy kerültek ide, hogy a budapesti Kék Duna ven-

déglő tulajdonosa-vezetője – Szabó Gyula és felesége Betyár Sári – a kitelepíté-

sek során Jósvafőre kerültek, Szabóné vezette a Szállodát, férje az adminisztra-

tív teendőket látta el. Meghívták Szekfűéket, hogy nyaraljanak itt. Szekfű Gyu-

lát itt tartózkodása idején Dr Márkus József színi körorvos kezelte, igen eredmé-

nyesen. Gyakran visszajártak, a hely nagyon megtetszett nekik.  Az akkor ott 

dolgozó Béres Rozáliát megismerve Szekfűék magukkal vitték háztartási alkal-

mazottnak Budapestre. Dely János ez idő tájt sorkatonai szolgálatát töltötte, és 

Béres Rozinak udvarolva többször megfordult az akkor moszkvai nagykövet, 

Szekfű Gyula rózsadombi lakásán (II. Ábrányi Emil utca 9/a). Dely János Szek-

fű Gyula segítségét kérte a Jósvafőről – politikai okokból – bebörtönzött fiatalok 

mielőbbi szabadlábra helyezése ügyében, aki azt meg is tette. 

 

Mindezek figyelembevételével javasolom, hogy Szekfű Gyula születésének 125. 

évfordulója alkalmából helyezzünk el egy emléktáblát a Tengerszem Szálló be-

járata mellett, ezzel is növelve a ház rangját, múltjának tekintélyét. 

 

 
 

A Tengerszem Szálló Szekfűék nyaralásai idején 
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Ki is volt Szekfű Gyula? 

 

1883. május 23-án született Székesfehérváron. Középiskolai tanulmányait szü-

lővárosában. Az egyetemet az Eötvös-kollégium tagjaként Budapesten végezte. 

1904-ben doktorált, majd a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárába, majd innen 

rövidesen az Országos Levéltárba került. 1912-től a bécsi állami levéltárban 

dolgozott, 1922-től külügyi miniszteri tanácsos címmel. Műveiben az 1918-19-

es „forradalmakat” nemzeti katasztrófának minősítette. Szekfű a magyar szel-

lemtörténeti iskola vezére lett. 1924-ben nyilvános rendkívüli egyetemi tanári 

címet kapott, 1925-ben a budapesti egyetem újkori magyar történeti tanszékének 

professzora lett, ugyanakkor a MTA levelező, 1940-ben rendes tagjává válasz-

tották. Hóman Bálinttal közösen írt művük, a Magyar Történet IV-VII. kötetét ő 

írta (1929-33), ezt máig a magyar szellemtörténet remekművének tartják. Törté-

netszemlélete a harmincas években jelentősen megváltozott, a nemzeti-

szocializmus térnyerésével illegalitásba vonult. A II. Világháború befejezése 

után visszatér a politikai életbe, a II. világháború után Magyarország első 

moszkvai követe, majd nagykövete (1946. jan., ill. 1948. máj.-tól 1948. szept.-

ig)., 1953-tól parlamenti képviselő, 1954-től haláláig (1955. június 28.) az Elnö-

ki tanács tagja volt. A farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára. 

 
 

Szekfű Gyula és felesége síremléke a farkasréti temetőben 
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Részben Dely János bíztatására a kilencvenes évek végén próbáltam kapcsolatot 

találni Kovács Jánosné Béres Rozáliával, hogy Szekfűékkel kapcsolatos emléke-

iről faggassam. Ekkor azonban már egészségi állapota annyira megromlott, hogy 

a beszélgetésre nem kerülhetett sor, azóta elhunyt. Férje három fényképet ado-

mányozott fotóarchívumunknak, ezek a felvételek Szekfűék rózsadombi villájá-

ban készültek, abban az időben, amikor Béres Rozál is náluk szolgált. 

 

 
 

Szekfűné és Szekfű Gyula 
 

              
 

 Béres Rozália és Szekfűné       Dr. Szekfű Gyula 


