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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 
 

Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim! 

 
Nehéz ezt az évet tömören jellemezni. Húsz évvel ezelőtt, 1991. decemberében 

alapítottuk meg Borzsák Péterrel a Szinlő Barlangi-vendégforgalmi Kft-t, ami 

nélkül – ahogy szokták mondani – nem jöhetett volna létre sem a jósvafői 

tájház, sem a Jósvafői Helytörténeti Füzetek. Akkor persze egészen máshogy 

gondoltuk ezt az egész úgynevezett rendszerváltást. Azután jöttek a 

lelkesedéstől fűtött, tengernyi munkát, lemondást követelő kilencvenes 

évek…A tájház látványos fejlődése, gyarapodása… a közösségi élet 

kibontakozása Jósvafőn,  jobbnál-jobb falunapok, ….színjátszó kör alakulás…  

fergeteges előadások ….Karnyónétól a Kaviár és lencséig….nyár végi 

dinnyepartik,…nevezetes születésnapok, farsangi felvonulások,…szüretek, 

gyermekeket szánkóztató Mikulás, forralt bor illatú falukarácsonyok… 

 

Elismerésből sem volt hiány: ezekből legtöbbet a tájház vendégkönyve 

rögzített. Öröm olvasgatni a nyolc kötetet. De ezt fejezte ki az „Év múzeuma” 

kitüntető cím 2008-ban, és számomra a Kós Károly díj. 

 

Azután jöttek a „hideg napok”. Sorra hagytak itt minket a falu nagy 

öregjei: Bözsi Nénitől Dely Jánoson át a Gereguly házaspárig…. 

Fentről figyelnek már bennünket. Vajon mit gondolnak a bekerített 

temető, a Kecső ÁBC új teteje, vagy a Rákóczi út 9. bombatölcsér-

szerű „hűlt helye” láttán? 

 

Hideg szelek fújnak a Nemzeti Park felől is. A több mint egy 

évtizedes tájház-támogatást egy három soros levéllel megszüntető 

lépést még magyarázta a gazdasági válság, Azt már nem, hogy a 

másfél éve kinevezett új igazgató még nem lépte át a tájház küszöbét, 

pedig hívtuk és biz’isten nem kértünk volna belépőjegyet sem Tőle! 

 

Ha fogcsikorgatva is, de működik a ház, ha már nem is központja a 

Magyarországi Tájházak Szövetségének. Mert ezen az úton nem 

lehet visszafordulni! 

 

Jósvafő, 2011 decemberében 

Szablyár Péter 
 

Ennek a füzetnek a másolása nem tilos, inkább megtisztelő! 
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Mikor épült Jósvafő temploma  
– Dr. Dénes György – 

 

Az 1272. évi teresztenyei királyi adománylevél határjárásában a 

szomszédos jósvafői határszakaszon csak a Jósva-patak neve szerepel, települést 

nem említ az oklevél. 1295-ben, a noaki adásvételi szerződés határjárása 

végighalad a Kecső-pataknak a Jósvába torkollásától a Kajta torkolatáig a Jósva-

patak azon szakasza mentén, ahol ma Jósvafő község áll, de ott nemhogy falut, 

de még egyetlen épületet sem említ az oklevél. Jósvafő település, ezek szerint, a 

13. század végén még nem létezett. Ez tény. 

A Jósva-völgy, amely addig a tornai királyi erőduradalom részét képezte, 

minden bizonnyal a III. András királlyal kötött birtokcsere-szerződés alapján, 

nyilván az említett noaki határjárást megelőzően jutott a Tekus ispántól 

leszármazott Szalonnai család birtokába. A noaki határjárás e szakaszán a 

szomszéd képviseletében bizonyára azért nem vett részt senki, mert a királyi 

uradalom már nem volt birtokosa a területnek, a Szalonnaiak pedig még nem 

rendezkedtek be a cserével nemrég szerzett új birtokukon. Először az 1323-ban 

és 1324-ben kelt égerszögi határjárásokban szerepel szomszédként Szalonnai 

István egykori nádor fia István neve. A Szalonnai család 1340. évi 

birtokelosztási oklevele említi először a települések között Jósvafőt, amely tehát 

akkor már létezett. 1348-ban pedig birtokosát már Jósvafői Istvánnak nevezi egy 

oklevél. Ez utóbbi névhasználat azt jelzi, hogy neki akkor Jósvafőn már kúriája, 

udvarháza állt, amely lakóháza, rezidenciája is volt. Föltehetőleg ő választotta ki 

a Szintől Szilicéig húzódó hatalmas birtoktest központjául a nagyjából annak 

közepén, több patak és a patakvölgyekben vezető utak találkozási pontján fekvő, 

településre igen alkalmas helyet, ahová nyilván környező birtokairól telepített át 

jobbágycsaládokat az 1300-as évek első felében. 

Egy főúri család rezidenciája mellett abban a korban templomnak is 

kellett épülnie. 1399-ben, amikor Bebek nádor rendelkezéséből a leleszi 

konvent, mint hiteles hely, összeírást készít és küld meg a nádornak a Szalonnai 

család birtokairól, az oklevélben már olvashatjuk, hogy Jósvafőn  torony nélküli 

kőtemplom és 20 lakott jobbágyporta mellett, amely akár több száz lakost is 

jelenthet, két vízimalom és egy huta, vagyis vízikerék meghajtású 

vasolvasztómű áll.  

Figyelembe véve az előbbieket, tehát hogy Szalonnai István nádor fia 

István 1248-ban már Jósvafőinek nevezi magát, tehát rezidenciája már akkor ott 

állt, valószínűsíthetjük, hogy akkorra már az 1399. évi oklevélben említett 

kőtemplom is fölépült, vagy legalábbis épülőben lehetett. Ezek szerint Jósvafő 

első, gótikus temploma az 1300-as évek közepe táján épülhetett fel. Egy 1595. 

évi átfogó templomösszeírás a jósvafői templomot református használatban 

lévőnek találta, és ezt erősíti meg a helyi egyházi iratokból ismert 1596. évi 

egyházlátogatásról beszámoló feljegyzés is.  
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Az alábbiakban a múlt század közepe óta megjelent publikációk tükrében 

kísérjük figyelemmel, hogyan gyarapodtak a szakemberek ismeretei a templom 

múltjáról és további sorsáról napjainkig. 

 

A műemléki szakirodalom ismeretei Jósvafő templomáról a 20. század 

közepén 

 

 Genthon István akadémikus, a művészettörténeti tudományok doktora, a 

budapesti egyetem magántanára, az 1930-as években a Műemlékek Országos 

Bizottsága munkatársa, 1945-től a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, 1951-

ben az Akadémiai Kiadónál megjelent Magyarország műemlékei című kötetében 

ennyit tud írni a Jósvafői templomról: „Ref. templom, különálló toronnyal, 

XVIII. század. Festett mennyezete 1791-ből. Fallal kerítve. 1926-ban 

renoválták. Két kehely és tányér, 1672. Aranyozott kanna, 1676.”  

Ugyanő 1961-ben a Képzőművészeti Alap kiadásában megjelent 

Magyarország művészeti emlékei című három kötetes munkában csak egy-két 

szóval tud többet Jósvafő templomáról, meg a szórenden változtatott: „Ref. 

templom, toronytalan homlokzattal. Festett mennyezete 1791-ből. Kehely és 

tányér, 1672. Aranyozott kanna, 1676. Épült a XVIII. században, 1926-ban 

megújították. Fallal kerítve.” 

 

Publikációk megállapításai a templomról 1957-ben és azt követően 

 

A jósvafői templomról 1957-ben írtam először az Aggtelek és vidéke 

útikalauz 211. oldalán. „A falu szélén, a domboldalon áll a tojásdad alakú 

kőfallal övezett ősi református templom. … Ez a kőfal biztos jele annak, hogy 

középkori, mintegy félezer éves építmény előtt állunk. … Ha belépünk a fal 

kapuján, nyomban feltűnik, hogy az előttünk álló egyszerű külsejű templomnak 

két kapuja van egymás mellett a déli oldalon. Ez arra mutat, hogy átépítés, 

hozzátoldás zavarta meg az eredeti, középkori alaprajzi elrendezést. … Zár csak 

a bal oldali, régebbi ajtón található. Hatalmas, érdekes tollú kulccsal nyílik. A 

kovácsoltvas zár csak annak engedelmeskedik, ki a nyitás fortélyát ismeri. A 

másik ajtót belülről lehet gerendával elreteszelni. … Az egyszerű, dísztelen, 

fehérre meszelt falak között színpompás, kazettás festett famennyezet ragadja 

meg figyelmünket. … Ha a kazettás famennyezetet jobban megnézzük, feltűnik, 

hogy nyugati felének festése élénkebb színű, szebb munka. … Szembetűnő 

azonban, hogy a mennyezet keleti felének festése … sokkal fakóbb és az 

előbbinek csak gyenge utánzata. Íme a két egymás melletti templomajtó 

magyarázata! Az 1700-as években kétszeresére bővítették a középkori 

templomot. A keleti homlokfalon van némi tagozódás és egy tábla: Anno 1773. 

A templomnak tehát a nyugati fele az ősi épület maradványa, a bővítés kelet felé 

valószínűleg a régi szentély lerombolásával történt. Ezt az is igazolja, hogy a 

templom így bővítve is a kőfal által körülzárt térség közepén áll. Egy, a 
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templom belsejében végzett ásatás talán ráakadna a szentély ott rejtőző 

alapfalaira.”  

A templom keleti falának oromzatán, magasan fenn, az ablak fölött, kis 

vakolatkeretben lévő kopott évszám akkor már nehezen volt lentről 

kisilabizálható, ezért véthettem el annak olvasatát, mint mások is. A helyes 

évszám nyilván 1793 volt. Ez azonban a legutóbbi újravakolás, illetve 

újrameszelés óta már egyáltalán nem látható. Bizonyára a templombővítés 1793-

as évszámának 1773-ra történt félreolvasása vezethetett arra is, hogy a templom 

keleti fele mennyezetfestésének 1794-es évszámát is először hibásan, 1774-ként 

jegyeztem fel. 

1957. évi megállapításaim szerepelnek 1961-ben az Aggtelek és környéke 

útikönyv 305. oldalán is. 

Tombor Ilona művészettörténésznek az Akadémiai Kiadónál 1968-ban 

megjelent Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV–XIX. 

századból című könyvének 146. oldalán már tud arról, hogy a jósvafői templom 

festett, kazettás mennyezetének van régebbi és újabb része is.  

1975-ben, az Aggteleki karsztvidék útikönyv 384–85. oldalán előbbi 

megállapításai mellett már utalok arra is, hogy oklevél bizonyítja: 1399-ben 

torony nélküli kőtemplom állt Jósvafőn..  

Szabadfalvi József megyei múzeumigazgató az 1992-ben megjelent 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes műemlék jegyzéke VI. Bódva-völgye – 

Edelény környéke kötet 18. oldalán Református templom és harang-torony 

Jósvafő cím alatt így ír: „A templom nyugati része középkori eredetű. Mai 

formára 1793–94-ben építették.” Azt is megállapítja, hogy a kazettás 

famennyezet nyugati és keleti fele más-más időpontban készült. 

1990-ben az Országos Műemléki Felügyelőség kiadja a Magyarország 

Műemlékjegyzéke című kétkötetes munkát. A műemlékek országos főhatósága 

akkor ennyit tudott jósvafő templomáról: „JÓSVAFŐ Dózsa Gy. u. 4. hrsz.: 

199. Ref. templom, és harangtorony. A templom barokk, 18. sz. Átépítve. 

Festett famennyezete 1734-ből. Berendezés: falazott szószék 1792. A templom 

körül lőréses körítőfal. A harangtorony késő barokk, 18. sz. vége.”  Ez 

lényegileg Genthon szövege, tehát a templom egészének építését a 18. századra 

datálja, utána az „Átépítve.” az épület 1926. évi felújítására utal, amit Genthon 

mindkét könyvében szükségesnek tartott megemlíteni. Új elem csak a falazott 

szószék említése (téves dátummal) és a harangtorony, amelynek építését a 18. 

századra datálja. Ez utóbbinál csak egy évszázadot téved az illetékes országos 

főhatóság, a torony ugyanis a 19. században épült. 

1997-ben a Jósvafői Helytörténeti Füzetek (a továbbiakban JHF.) 7. 

füzetében jelent meg Miskolczy József lelkipásztornak még a múlt században, a 

régi anyakönyvek és egyéb egyházi iratok alapján összeállított Prédikátorok a 

szent Eklésiában című dolgozata. Benne több fontos és kétségtelenül autentikus 

adat szerepel Jósvafő templomáról. Az első adat 1596-ból származik, amikor 

már, Sulyok János személyében református prédikátora volt a templomnak. A 
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másik fontos adat Domján István prédikátorsága idejéből való, az ő „Működése 

alatt 1793–94-ben bővült ki a ma is meglévő templom.” Ez a mondat 

kétségtelenné teszi, hogy a 18. század végén nem új templom épült, hanem az 

ősi, középkori templomot bővítették (!) mai méretére. A harmadik fontos adat 

számunkra, hogy a templom különálló tornya 1850–51-ben épült meg. 

Megemlíti Miskolczy az 1926. évi renoválásokat is, amikor a torony új 

bádogtetőt kapott, a templomra pedig palatető került.  

 

Az 1996-97 évi műemléki kutatásokról 

 

Ezek után jelent meg a JHF. 1998-ban kiadott 8. füzetében Fülöp András 

és Simon Zoltán régészek Beszámoló a jósvafői református templom területén 

végzett 1996–97. évi műemléki kutatásokról című írása. Az Állami 

Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ két régésze a következő fontos 

megállapításokat tette: 

 „A Jósvafőn állt, 17. század végén emlegetett templomnak ma csupán 

egyetlen részlete látható: a lőréses körítőfal.” 

A templom leírása című fejezetben ezt olvassuk: ”Az írott források 

számbavétele után lássuk, mit tudunk a jelenleg álló templomról! Az egyhajós, 

torony nélküli a templom a 18. század végén épült, homlokzatain a késő-barokk 

kor jellegzetes díszítéseit láthatjuk. Az épület nagyszerű festett mennyezetét 

Bede Pál asztalos … készítette 1794-ben, ekkor tehát a templom már biztosan 

állt.” 

 A műemléki kutatás eredménye című fejezet így kezdődik: ”A 

helytörténeti hagyomány szerint a mai templom magában foglalja a korábbi 

épület falait. E kérdés eldöntésére a vakolaton kutatósávot húztunk, hogy 

kiderüljön: van-e falelválás, korábbi nyílásrendszer vagy egyéb más nyom, mely 

a korábbi templomhoz köthető. A falak vizsgálatából kiderül, hogy semmilyen 

jelenség nem utal a korábbi templom fennálló falaira. A templom teljesen 

egységes törtkő falazattal rendelkezik, mely a 18. század végén épült.” 

 Itt meg kell állnunk, ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. A helybeliek 

megmutatták nekem, hol húzódtak a kutatósávok. A templom déli falának 

nyugati, északi falának keleti felében tártak fel kutatósávokat a régészek, tehát 

megvizsgálták a templom keleti és nyugati felének falát is. Minthogy mindkét 

helyen azonos, egységes törtkő falazatot találtak, ebből azt a következtetést 

vonták le, hogy „semmilyen jelenség nem utal a korábbi templom fennálló 

falaira. A templom teljesen egységes … a 18. század végén épült.” Ezek szerint 

föl sem merült a régészekben az, hogy a korábbi, középkori templom csak 

katolikus lehetett, annak pedig törvényszerűen szentélye kellett, hogy legyen. Az 

pedig már nincs, tehát bizonyos, hogy azt elbontották. Ha pedig elbontották a 

középkori templom szentélyét, akkor annak anyagából bővíthették ki a régi 

templomhajót, ez esetben az építőanyag azonossága a mai templom nyugati és 

keleti felében nem bizonyít semmit. Még jó, hogy hozzáfűzték keményen 
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megfogalmazott következtetésükhöz:: „a templom belsejében falkutatást nem 

végezhettünk, így a külső falkutatás eredményei egyenlőre (sic!) nem 

számítanak véglegesnek.” Ennek ellenére a régészek Beszámolójuk végén 

különös nyomatékkal szögezik le végítéletüket, hogy mindenkinek 

szembetűnjön dőlt, vastag betűvel szedve: „A korábbi, középkori eredetű 

templom nyomait tehát feltárásunkon nem sikerült megtalálni”. Ha már nem 

volt lehetőségük a templom belsejében falkutatást végezni, legalább kívül-belül 

kicsit jobban körülnézhettek volna, hátha találnak mégis valami nyomot. Mert 

aki keres, az talál! De erre még visszatérünk.  

A régészek több helyütt kutatóárkokat ásattak a templomot övező kerítőfal 

és a templom közti területen is és megállapították, hogy „az ásatás mindmáig 

legkorábbi lelete egy 16-17. századra keltezhető, madaras díszítésű tál 

töredéke.” 

  

A régészeti kutatást követően megjelent és a templom történetét érintő 

publikációk 

 

 A JHF. 8. számában, ugyanabban, amelyben a régészek Beszámolója 

megjelent, írt Szablyár Péter: Újabb adatok a jósvafői harangokról és úrasztali 

tárgyakról című cikkében arról, hogy az Első Mátricula a’ Jósvafői Reformáta 

Ekklésiában című régi anyakönyvben rábukkant az 1758. december 18-i 

egyházlátogatás alkalmával készült feljegyzésre, amelyben a templomról ezt 

olvashatjuk: „Templom kő,  boltos egygyik része,  kerített.”. Ez a mondat három 

fontos tényt rögzít: 1) a templom kőből épült, 2) egyik része boltozatos (a többi 

tehát nem), 3) a templomot kerítés övezi. Azért igyekszem ezt gondosan 

rögzíteni és értelmezni, mert 2000-ben egy szerző már így idézi: „a templom kő 

boltozatos, részben elkerített” – ez pedig ugyebár egészen mást jelent. 

Maradjunk tehát az eredeti, hiteles idézetnél: 1758-ban áll Jósvafőn egy kő 

templomépület. Vajon ez még a régi, katolikus templom, amely már 1399-ben is 

állt, amelyben 1595-ben már református lelkész prédikált, vagy azt rég 

lebontották a reformátusok, és a maguk szertartásainak megfelelő új épületet 

emeltek azóta? A választ egyértelműen megadja az idézett mondat második 

eleme: a templom egyik része boltozatos. Ez pedig csak a középkori katolikus 

templom gótikus boltozatú szentélye lehet. Úgy vélem, ez vitathatatlan. A 

templom többi, boltozatlan része pedig csak a templomhajó lehet, amelynek 

kazettás fa mennyezetén akkor talán még nem viríthattak Bede Pál festőasztalos 

mester és munkatársainak pompás festményei.   

 A reformátusoknak a szentélyre persze nem volt szükségük, de amikor a 

templom a kezükre került és még a következő, 17. században is Jósvafőre 

bármikor lecsaphattak a portyázó törökök, ezekben az időkben gondolni sem 

lehetett egy ilyen határszéli helységben új templom építésére., de még a 

meglévő bővítésére sem. Amikor pedig a törökök kiűzése után már 

megnyugodtak a viszonyok, az 1700-as évek közepe táján, akkor az uralkodó, a 
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köztudottan vakbuzgó katolikus Mária Terézia királynő tilalmazta, hogy a 

protestánsok az általuk használt templomokon akárcsak egy ujjnyit is 

változtassanak. Még azért is könyörögniük kellett a helytartótanácsnál a 

jósvafőieknek, hogy a setétes templom keskeny középkori ablakocskáit kissé 

megnagyobbíthassák.  

 A 18. század második felére a vidék református falvainak lélekszáma 

jelentősen megnőtt. Jósvafőn meg a szomszédos Aggteleken és Borzován is rég 

szükség lett volna már a templom épületének megnagyobbítására, de erre Mária 

Terézia életében nem volt lehetőség. A királynő azonban 1780-ban meghalt, fia 

és utóda II. József pedig vallási kérdésekben sokkal liberálisabb volt, és 

1781.októberében kiadta Türelmi Rendeletét, amely már lehetővé tette a 

protestánsok templomépítését is. Nem véletlen, hogy az ezt követő években sor 

került mind Jósvafőn mind a szomszédos falvakban a templom bővítésére, amit 

mindhárom helyen a katolikus szentély elbontásával, és annak helyén az 

elbontott szentély anyagának felhasználásával oldottak meg.  

A JHF. 8. füzetében megjelent két - a templomot érintő -  publikáció 

közül ez utóbbi megerősített korábbi meggyőződésemben, a régészek 

beszámolója pedig legkevésbé sem ingatott meg korábbi megállapításaimban, 

mert egyetlen valós érvet sem tudott felmutatni, amely alátámasztotta volna 

végkövetkeztetését, hogy tudniillik a 18. század végén egy teljesen új templom 

épült fel, amely teljes egészében egyveretű és semmi nyoma nem található 

benne régi középkori épületnek. A szerzők azt írják legalábbis, hogy ők semmi 

ilyet nem találtak. Úgy látszik nem volt szerencséjük, vagy nem néztek alaposan 

körül, mert én akkor már ismertem a templomnak több olyan részletét, amelyek 

kétségtelenül bizonyították, hogy ez a templom két részből áll, a nyugati fele 

régebbi, középkori épület, a keleti része pedig 18. század végi bővítmény, 

nyilván az elbontott katolikus szentély anyagából  

Ezek után szükségesnek láttam, hogy röviden rögzítsem álláspontomat, 

addig is, míg ez ügyben részletesen és fényképekkel alátámasztva bizonyítom be 

véleményem helyességét. Ezért 1999-ben a Jósvafői Hírmondó 7. számában 

Jósvafő 600 éve már jelentős település volt című írásomban egyértelműen 

rögzítettem álláspontomat: „A falunak az oklevél szerint kőből épült toronytalan 

temploma állott már 1399-ben. Ennek falai képezik a ma is álló jósvafői 

református templom nyugati felét. Hogy a templomnak a középkorban épült 

falai valóban fennmaradtak, azt az 1758. december 18-i egyházlátogatási 

jegyzőkönyv … is bizonyítja, amelyből kitűnik, hogy a jósvafői kőkerítéssel 

övezett és kőből épült templomnak akkor még megvolt a boltozatos szentélye, 

amely pedig csak a reformáció előtti időkből, tehát a középkorból származhatott, 

amikor a templom még a katolikus egyház számára épült. Az 1758-ban még 

meglévő boltozatos szentélyt, minthogy az a református egyház számára 

fölösleges volt, a következő évtizedekben, de még az 1700-as évek vége előtt 

lebontották, és helyén a templomcsarnokot keleti irányba mintegy kétszeresére 
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bővítették.” Ez a korábbi álláspontommal megegyező határozott nyilatkozatom 

– úgy vélem – egyértelmű volt.  

2000-ben két könyv is megjelent, melyekben utalás történik templomunk 

történetére. Az Aggteleki Nemzeti Park és környéke kultúrtörténeti értékei – I. 

Építészeti emlékek. Jósvafő templomáról a 7. oldalon Hadobás Sándor ezt írja: 

”Nyugati része középkori eredetű. Az 1700-as években kétszer átépítették. Mai 

alakját 1793–94-ben kapta, amikor kelet felé megnagyobbították.” Megemlíti azt 

is, hogy a templomhajó kazettás festett famennyezetének nyugati része 1774-

ben, keleti fele pedig 1794-ben készült. Hadobás álláspontja tehát a lényeget 

illetően egyezik az enyémmel. 

A másik, Jósvafő – település a források és barlangok völgyében című 

könyvben két dolgozat is említi a jósvafői templomot. Hangó István lelkész A 

Jósvafői református egyházközség története című tanulmányában a templom 

1399. évi okleveles említéséről nem ír, történetét azzal kezdi, hogy „Egy 1595. 

évi átfogó templomösszeírás a jósvafői templomot református használatban 

lévőnek találta.” Ezután megemlíti az ott lezajlott 1596. évi egyházlátogatást is. 

Alább szó esik az 1758. évi egyházlátogatásról is, de az arról készült feljegyzés 

idézésében a vessző helyét – nyilván akaratlanul – elvéti, és ezzel más értelmet 

ad a szövegnek. Fontos viszont az az adatközlése, hogy: „az l779. évben … 

jelentős felújításokat végeztettek a templomon”. Leírja azt is, hogy: „a XVIII–

XIX. században Jósvafő igen jelentős település volt. Feltehetően ezzel 

magyarázható az is, hogy a XVIII. század végén kétszeresére bővítették a 

templomot. Erről a nagyszabású építkezésről nem maradtak fenn említést 

érdemlő adatok, így lehetséges, hogy a szórványos történeti feljegyzések nem 

állnak összhangban a legújabb régészeti kutatásokkal. A történeti feljegyzések 

[nyilván az egyház régi iratanyagai – D.Gy.] nem állnak összhangban a legújabb 

régészeti kutatásokkal. A történeti feljegyzések ugyanis arra engednek 

következtetni, hogy a templomot nem bontották le az 1790-es években, hanem 

csak bővítették. A régészeti kutatások viszont arra utalnak, hogy az épület egy 

egységet alkot, s a XVIII. század végén – ahogyan a történeti leírások is 

megjegyzik: a meglevő anyagok felhasználásával – feltehetően teljesen újonnan 

építették.”. Hangó István korrekt leírásának értékét jelentősen emeli, hogy ő 

bátran állást foglalva a saját véleményét, miszerint: „a XVIII.század végén 

kétszeresére bővítették a templomot” vastag betűvel szedette a könyvben, én 

csak őt követtem. Valóban igaz, hogy ez ellentmond a „régészeti kutatások”-

nak. Fontos közlése Hangónak az is, hogy a régi feljegyzések említik, hogy az 

építkezés a meglévő anyagok felhasználásával történt, de azt nem rögzíti 

közlése, hogy az egész templom újjáépítéséhez, vagy a réginek a bővítéséhez 

használtak-e fel bontási anyagot.  

Zsanda Zsolt ugyanabban a könyven, Jósvafő építészeti emlékei című 

dolgozatában így ír a templomról: „a keleti homlokzaton található tábla tanúsága 

szerint – 1773-ban épült, a megelőzően itt álló, feltehetően középkori alapvetésű 

templom falainak felhasználásával. A barokk jellegű egyteres templom festett 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 35. 
 

2011 decemberében 
 

díszítésű, kazettás deszkamennyezetű”. A fogalmazás óvatos, feltételezi, hogy 

volt középkori templom, amelynek falait felhasználták, de azt a kérdést nyitva 

hagyja, hogy az ősi falakat úgy használták fel, hogy azokat kiegészítették, 

bővítették, vagy pedig lebontották, és az anyagukat használták fel az új templom 

épülethez. Nem utal arra sem, hogy a kazettás deszkamennyezet keleti és 

nyugati fele ugyanazon kéz, vagy más-más kezek munkája. Ezzel az óvatos 

megfogalmazással nem lehet vitába szállni.  

2003-ban három nyelven is – magyarul, németül és angolul – megjelent 

egy útikönyv Az Aggteleki-karszt, a Szlovák-karszt (Gömör–Tornai-karszt) és a 

Cserehát címen. Ebben is rögzítettem kiforrott álláspontomat, miszerint a 

jósvafői templom nyugati részét az 1399-ben már fennállott középkori templom 

falai alkotják. Szembetűnő, hogy a mennyezet nyugati részének festése élénkebb 

színű, szebb munka, míg a keleti része sokkal fakóbb és rajzai is csak gyenge 

utánzatai az előbbinek. A templom déli oldalán egymás mellett két, ráadásul 

nem is egyforma méretű bejárati ajtó nyílik, az 1770-es éveket követően ugyanis 

a reformátusok számára fölösleges szentély elbontása után, annak anyagából 

kelet felé kétszeresére bővítették a középkori templomhajót. Akkor a 

meghosszabbított déli falon, az új épületrészen még egy ajtót építettek. A 

régebbi ajtón egyedi, különleges, kovácsoltvas zár van, amely hatalmas, érdekes 

tollú kulccsal nyílik, és a zár csak annak engedelmeskedik, aki a nyitás fortélyát 

ismeri. A másik ajtót belülről lehet gerendával elreteszelni. Ez az útikönyv és 

turistaatlasz 2004-ben változatlan szöveggel A Gömör–Tornai-karszt (Aggteleki 

karszt és Szlovák karszt) és a Cserehát címmel újból kiadásra került. 

Sárközy Sebestyén 2006-ban megjelent A történeti Torna megye 

településtopográfiája című művében, a régészek Beszámolójában foglaltakat 

hitelesnek tartva, egy Jósvafő településtörténetéről szóló történelmileg 

egyébként nem egészen helytálló mondáról így nyilatkozik: „A »mondaként« 

szerepeltetett hagyománynak azért lehet mégis alapja, mivel a ma is fennálló, a 

XVIII. sz. végén épült református templom kutatásakor annak környezetében 

legkorábbi leletként csak XVI-XVII. sz.-i réteget találtak.” Jósvafő templomát 

Sárközy csak a település történetének felvázolása kapcsán annyiban említi, hogy 

„Az 1595. évi templomösszeírás a falu templomát már református használatban 

lévőnek írja le.” Ez természetesen helytálló, de hogy mi történt azután ezzel a 

templommal, fennáll-e még vagy sem, erről nem tesz említést a szerző.  

2007-ben a JHF. 27. füzetében, Jósvafő kezdetei címen írt dolgozatomban, 

áttekintve a település létrejöttének történetét, megemlítem, hogy az 1399. évi 

oklevélben említett toronytalan kőtemplomának falai képezik a mai jósvafői 

templom nyugati felét. Az 1758. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága 

szerint a templom középkori falai a gótikus, boltozatos szentéllyel együtt még 

álltak a 18. század közepén is. A szentélyt, mint a református egyház számára 

fölösleges épületrészt az 1700-asévek vége felé bontották el, és helyén a 

templomot keleti irányba kétszeresére bővítették. Írásomban alább utalok Fülöp 

András és Simon Zoltán régészek Beszámolójára is: „A két szerzőnek azt a 
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megállapítását, hogy a mai Jósvafői templom teljes egészében a 18. században 

épült, tévesnek, és hogy ott korábbi, középkori templom nyomait nem sikerült 

feltárniuk, sajnálatosnak tartom.”                                       

 Az általam nagyra becsült Nováki Gyula 2008-ban, a JHF. 28. füzetében 

megjelent levelében megdicséri tanulmányomat, de a régészek megállapításait 

bíráló soraimmal nem tud egyetérteni, így ír erről: „a jósvafői templom falainak 

kormeghatározásában nehéz a régészeti eredményekkel vitába szállni. … Egy 

későbbi, a templom belsejében történő feltárás még napvilága hozhatja a korábbi 

templom alapfalait, de az mindenképpen kisebb lehetett, a ma álló falak 18. 

századi eredetére mutattak rá a falkutatások.” Egyetértek azzal, hogy bizony 

nehéz a régészeti eredményekkel vitába szállni, de mégsem lehetetlen, ám csak 

akkor, ha az embernek megbízható bizonyítékai vannak arra, hogy a régészeti 

„eredmények” tévesek voltak. Én úgy ítélem, hogy van több aligha kétségbe 

vonható bizonyíték is, amelyekre alább visszatérek. 

 A JHF. 2009. évi 30. és a 2010. évi 33. füzetei két jelentős adatot is 

közölnek Jósvafő és temploma múltjából. Mező Arnold lelkész úr publikálásra 

átengedte az egyházi iratok két okmányát, két levelet Szablyár Péternek, hogy 

azokat a JHF-ben leközölhesse. Az első levél 1774 januárjában kelt és a Magyar 

Királyi Helytartótanács küldte Pozsonyból Torna megye vezetőinek, azzal, hogy 

miután Jósvafő helység református lakói „a romladozó imaházuk helyreállítása 

érdekében” hozzá fordultak, felhívják a megye vezetőit, vizsgálják meg, hogy a 

kérelem indokolt-e és a kérelmezőknek van-e ehhez elég pénzalapjuk. A 

második levél három évvel később, 1777-ben kelt, és a Jósvafői református 

gyülekezet írta a Nemes Vármegyének. Megköszönik benne előző kérelmük 

teljesítését, hogy „Templomunk egy részének romladozását megépíthettük, bé is 

sendelezhettük, de a más részén a’ sendel igen megavúlt és az essőzés az 

épületbe kárt teszen.” Ezért ismét engedelemért folyamodnak, hogy az avúlt 

zsindelyeket lecserélhessék, rendbe hozathassák, de egyidejűleg engedélyt 

kérnek ahhoz is, hogy a középkori, keskeny nyílású ablakokat 

megnagyobbíthassák: „Egész alázatossággal instáljuk azért Nagyságtokat, 

méltóztassanak e dologba szokott kegyességeket irántunk gyakorolni, és 

megengedni, hogy újjonnan megrendezhessük és minthogy az ablakotskák igen 

keskeny voltok miatt a Templomnak egyik vége setétes, azokat is valamennyire 

megszélesíthessük.”. A két idézett régi irat megerősíti, hogy az 1770-es években 

két építkezés is történt a jósvafői templomon, amint erre Hadobás Sándor is 

hivatkozott. 1774-ben kijavíthatták a romladozó falrészeket és pótolhatták a 

hibás zsindelytető hiányait is. 1777-ben benyújtott kérvényük alapján kapott 

engedély nyomán 1779-ben kerülhetett sor az elavult zsindelytető felújítására, 

mert az esőzések már kárt tettek az épületben is, és ekkor szélesíthették meg, 

amint kérelmezték, a templom addig keskeny, középkori ablakocskáit is.  Erre 

az 1779. évi jelentős felújításokra utalt Hangó István is dolgozatában.   

 A JHF. 2009. évi, 30. füzetében tanulmányt publikáltam Jósvafő 

református templomának festett, kazettás famennyezete és Bede Pál 
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festőasztalos-mester munkássága címmel. Ebben röviden végigtekintettem a 

templom múltján: 1399-ben már állt, 1595-ben már a reformátusoké volt, 1758-

ban még középkori, boltozatos szentélye is fennállt, Miskolczy József múlt 

századi lelkész adatai szerint „1793–94-ben bővült ki a ma is meglévő 

templom”, tehát mai formája bővítés (!) révén alakult ki. Mennyezete nyugati és 

keleti felének kazettáit nemcsak e sorok írója, hanem utóbb számos jeles 

szakember megállapítása szerint is, „jól láthatóan két különböző időpontban, 

nyilván más kezek festették. A felületes szemlélőnek azért nem tűnik ez fel, 

mert a keleti bővítmény festője – hogy a templomhajó mennyezete egységes 

képet mutasson – igyekezett másolni a már meglévő nyugati rész kazettáinak 

mintázatát.” A téglalap alakú kazettákban „kék alapon 1-1 vörös keretezésű 

medalion díszlik, amelynek belső mezeje fehér, benne gazdagon kanyargó kék 

indák közepén ötszirmú vörös virág. A medalionok széles vörös keretét külső 

oldalukon apró-virágos, fehér indák ölelik körül. A templommennyezet keleti és 

nyugati felén készült kazetták festése … bár első pillantásra egyformának tűnik, 

de ha figyelmesen megnézzük, jól kivehetően különbözik egymástól. A nyugati, 

Bede Pál által készített kazetták élénkebb színűek, gondosabban megrajzoltak, 

még a legénye által készített, kevésbé gyakorlott kézre utaló táblák is. A 

mennyezet keleti felének kazettáin a rajzolat elnagyoltabb, különösen a 

medalionok belsejében, de jól megfigyelhető a különbség a medalionok körül, a 

mellettük kanyargó indák rajzolatában is.”  

 

   
 

A mennyezet nyugati felének egyik A mennyezet keleti felének  egyik 

festett kazettája, Bede Pál munkája festett kazettája 1794-ben készült 

(fotók: Dénesné Lustig Valéria) 

 

A mennyezet nyugati felének festésére a szentély lebontása előtt, valószínűleg 

az 1770-es években történt két renoválás egyike kapcsán, föltehetőleg 1779-ben 

került sor, de nem zárható ki az 1774. évi felújítás ideje sem. A mennyezet keleti 

részének festése a szentély 1793-ban történt elbontása után, a templomhajó 

bővítését követően, 1794-ben valósult meg, amint azt a középső kazetta felirata 

is feltünteti. „Úgy látszik, hogy akkor Bede Pál már nem vállalt munkát, vagy 

nem is élt talán, mert ha él és tevékeny lett volna, nyilván őt bízták volna meg a 
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mennyezet keleti felének festésével is.” Hogy a mennyezet keleti és nyugati 

felének kazettáit más kéz festette és más-más időpontban, ahhoz nem férhet 

kétség.   

 2010-ben a Turista Magazinban jelent meg írásom Jósvafőről, abban is 

kihangsúlyozom, hogy a községben „Az 1300-as évek közepén vagy második 

felében épült templom ősi falai ma is állnak, a jelenlegi templom nyugati felét 

képezik.” Megemlítem, hogy az 1758. évi egyházlátogatás idején még állt a 

középkori templom gótikus boltozatú szentélye. „Az évszázad vége felé az 

egyre népesebb község számára már szűknek bizonyuló templomot úgy növelték 

meg, hogy a protestánsok számára már szükségtelen boltozatos szentélyt 

elbontották, és helyén a templomhajót keleti irányba meghosszabbították, 

kétszeresére növelték.” Fölhívtam a figyelmet a déli homlokzat két eltérő 

kapujára, valamint a kazettás, festett famennyezet nyugati és keleti fele közötti 

eltérésekre is, hogy ez utóbbi rész kazettáit „más kéz, elnagyoltan, gyatrább 

kivitelben festette, az már az első pillantásra szembetűnik.”   

 A közelmúltban Szablyár Péter fénymásolatban megküldött részemre két, 

az egyházi iratok közül előkerült, leközlésre váró, 1793. évi okmányt, amelyek 

az akkori templombővítéssel kapcsolatosak, de számunkra csak nagyon kevés 

adattal szolgálnak. Az első Szendrőben kelt, 1793. március 3-án, és „Szendrei 

Kőmíves Majster böm Andras” írta alá. Ő maga az írást contractuális levélnek, 

magyarán szerződésnek nevezi, de miután csak egyedül írja alá, inkább vállalási 

nyilatkozatnak és garancia-levélnek mondhatnánk. Az építkezésről csak annyit 

ír, hogy „az Jósvafői Reformátusok Templomának Kőmíves Munkáját 

felvállaltam megegyezvén nro. harminc három, azaz 33 Garasokba ölléért”. 

Vállalta, hogy a munkához „mindjárt Húsvét után”, tehát még áprilisban 

hozzáfog; „hozzátevén azt is, hogy az öllenként esendő Summáért különös 

fizetség nélkül egy szép csinos kő Cathedráth”, magyarán kő-szószéket fog 

építeni. Ennél többet nem tudunk meg az építkezésről a levélből, melynek a 

lényege a garancia-nyilatkozat, miszerint: ha az általa végzett munkában „négy 

vagy öt esztendő alatt hiba vagy romlás történne, tartozom magam költségén 

reperáltatni.”  

Közelebb visz bennünket az építkezés mibenlétének megértéséhez a 

másik irat, amely Jósvafőn kelt, 1793. április 4-én. Lényegében előleg-felvételi 

nyugta, láthatóan az egyik tanúként is aláíró Domján István prédikátor kézírása, 

és ezt olvassuk benne: „Kimérvén az újjonnan építendő kő falt, fel vettem a’ 

Jósvafői Ns. Ekklésiátúl elő pénzt 9 azaz kilentz Rhénes Forintot. – Böm 

András”. Ezek szerint a megállapodás nem egy új templomépület emeléséről, 

hanem a meglévő templomhoz építendő újabb kőfalról, vagyis bővítésről szól.    

Egyik irat sem a kőműves mester kézírása, az elsőt a szendrői földesúr, 

Csáky gróf hites jegyzője fogalmazta, írta és alul hitelesítette is. Csak a böm 

Andras név aláírása származik a Kőmíves Majster-től:. A jósvafői előlegnyugtát, 

a kézírásból jól láthatóan, Domján István prédikátor fogalmazta és írta, és mint 

egyik tanú alá is írta azt. A mestertől származik itt már nemcsak az aláírás, 
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hanem a foglalkozás megjelölése is: Böm András majter mëster. Úgy látszik, 

hogy a derék mester nem volt iskolázott ember, aki még a saját nevét is hol kis, 

hol nagy betűvel írta, és azt sem tudta, hogy a majszter ugyanazt jelenti mint a 

mester. Talán német származású volt, amire a neve is utal, és a ’kőműves’ 

jelentésű német Maurer szót ötvözte a ’mester’ jelentésű Meister-rel. Ettől 

függetlenül még nagyon jó kőműves lehetett, aki a jósvafői templom 

bővítésének falait, meg a szószékét is kiválóan megépítette. Tisztelettel 

emlékezhetünk rá.  

 

Nyomkeresés és következtetés 

 

 A jósvafői templomot 1996–97-ben megkutató két régész Beszámolója, 

mint már idéztem, megállapította és összegzésül dőlt, vastag betűs szedéssel 

leszögezte, hogy: „A korábbi középkori eredetű templom nyomait tehát 

feltárásunkon nem sikerült megtalálni.” Én viszont úgy ítélem meg, hogy a 

középkori templom épülete, az 1793-ban elbontott szentély kivételével, kisebb 

változtatásokkal ma is áll. Az alábbiakban ismertetem azokat a kézzel fogható, 

szemmel látható nyomokat, amelyek erre a következtetésre vezettek. 

Amint a kerítőfal déli kapuján belépünk a templomépület déli, hosszanti 

falával kerülünk szembe. Itt meglepő módon két ajtót is látunk. Mindkettő előtt 

kis cseréppel fedett előtér, bejáró áll (előcsarnoknak mégsem nevezhetjük), 

minthogy ezek láthatólag utóbb épültek, ezúttal nem foglalkozunk velük. Annál 

érdekesebbek a kapuk. A déli fal közepén kétszárnyú, az épület nyugati sarka 

közelében pedig kisebb, egyszárnyú kapu van. A középső, nagyobb, kétszárnyú 

kapu magasabb és szélesebb, a nyugati egyszárnyú pedig alacsonyabb és 

keskenyebb. Ez utóbbin különleges szerkezetű, egyedi és régi, kovácsoltvas zár 

van, a középső, nagy kapun egyáltalán nincs zárszerkezet, azt csak a templom 

belsejéből lehet egy keresztgerendával elreteszelni. A templomba a község népe 

tömegesen csak úgy tud betódulni, ha a lezárt kiskaput előbb kinyitja valaki, aki 

aztán eltávolítja a nagykapu keresztgerendáját, és amikor elhagyja a nép a 

templomot akkor az utolsónak belülről el kell helyezni a keresztgerendát a 

nagykapun, aztán a kiskapun kijőve bezárhatja a templomot. Fölmerül a kérdés, 

ha egy új templomot tervez egy épeszű építész, akkor eszébe juthat-e egy ilyen 

rendszer kialakítása? Aligha. Még a nagy templomok déli oldalán is mindenütt 

csak egy kapu épült. Viszont ha egy meglévő templom épületén már évszázadok 

óta ott van a kiskapu a drága zárral, érthető, ha a bővítéskor ezt meghagyják, és 

a Jósvafőn látható megoldást választják. De csak akkor! Új építkezésnél ez 

értelmetlen és ostoba dolog lenne. Nem véletlen, hogy amikor a múlt század 

közepe táján először megláttam a jósvafői templom déli oldalának két 

különböző méretű kapuját, nyomban bővített épületnek ítéltem.  

A középkorban törvényszerű volt, hogy a katolikus templomok tengelye 

kelet-nyugat irányban épült, és az épület keleti végén szentély állt. A templom 

kapuja a déli oldalon nyílt, rendszerint az épület nyugati harmadában, ablakok 
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pedig csak a déli falon voltak, az északi falon, különösen a kisebb falusi 

templomoknál soha egy sem. A protestánsok viszont az újkorban, különösen a 

18. század végén és utóbb már világos templomépületeket emeltek, és az általuk 

újonnan épült templomokon már az északi oldalon is készültek ablakok. Ha 

viszont egy már meglévő középkori, északi falán ablaktalan templom hajóját 

hosszabbították meg érthető, hogy az épület összhangja érdekében a 

bővítményen sem nyitottak új ablakot az északi falon. Ez is arra utal, hogy a 

jósvafői templom nyugati fele középkori építmény, amelyet keleti irányba csak 

bővítménnyel egészítettek ki a lebontott katolikus szentély helyén.  

Helytálló a régészek fogalmazása, hogy: a „templom 18 század végén 

épült homlokzatain a késő barokk kor jellegzetes díszítéseit láthatjuk.”. Majd 

alább: a harangtorony érdekessége, hogy „homlokzati tagolása – így a 

lekerekített sarkok függőleges falsávok közti kialakítása – másolja a fél 

évszázaddal korábban épült templom külső díszítését.” Ez igaz, de a templom 

vonatkozásában kizárólag csak az épület keleti felére, amely szerintem is a 18. 

század végén épült. A keleti homlokzaton valóban az építés korának megfelelő 

ízlésű szerén késő barokkos díszítmények fogadják a templom a kerítőfal keleti 

kapuján érkező hívőket. Az épület keleti homlokzatának mindkét sarka finoman 

lekerekített, a sarkok mindkét oldalán, tehát nem csak a keleti, hanem az északi 

és a déli falon is szép függőleges falsávok húzódnak a lekerekített sarkok 

mellett.  

 

 
 

A templom déli fala a két kapu utóbb hozzáépített fedett bejárójával. Az épület 

nyugati sarka lekerekítetlen, mellette függőleges falsáv nem húzódik. A 

távolban, az épület keleti végén kivehető az ereszcsatorna mellett a lekerekített 

sarkot kísérő, függőleges, barokk falsáv (fotó: Szabó Lénárt) 

 
 

A keleti homlokzat ablaka fölött, az eresz alatt vékony, barokkos szalagdísz 
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húzódik, amely az északi és déli falon, az ereszek alatt is folytatódik, de csak 

mintegy 2 méternyi hosszan.  

 

 

A templom keleti homlokzata. Jól látható az épület eresze alatt végighúzódó 

szalagdíszítés, amelyhez az ablak fölött hosszúkás vakolatkeret tapad, amelyben 

korábban ANNO 1793. volt olvasható. Az ágak közt látszik az épület 

lekerekített sarka, mellette a függőleges falsáv (fotó: Dénesné Lustig Valéria) 

A keleti homlokzaton ez alatt a szalagdísz alatt látható az a hosszúkás 

vakolatkeret, amelyben korábban az Anno 1793 felirat volt olvasható, amelyet 

mára az újravakolás már eltüntetett. A csoda azonban ezután következik. 

 

 
 

A  templom déli falának nyugati felén, az eresz alatt jól látszanak a 

födémgerendák végei. A villanyvezeték felé haladva, az épület keleti 

felén gerendavégek megszűnnek (fotó: Szabó Lénárt) 

 

A templomfal északi, meg napsütötte déli oldalán is a keleti homlokzaton 

megfigyelt barokk szalagdíszítmény csak az épület keleti felén követhető az 

eresz alatt egy rövid szakaszon, azután eltűnik, a nyugati oldalon nincsenek 

lekerekítve az épületsarkok, és mellettük hiányzanak a  barokkos fejezetű 

függőleges falsávok is. Viszont az épület nyugati felén a barokk díszítmény 

helyett a tetőszerkezet födémgerendáinak végei sorakoznak a déli napsütötte 
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falon jól láthatóan az eresz alatt. Vajon elképzelhető-e olyan eszement 18. 

századi építőmester aki a templomnak a falu felé néző déli oldalán ilyen, enyhén 

szólva, furcsa dekorációt talál ki? Aligha.  

Hogy megbizonyosodhassunk e kérdés megoldásáról menjünk föl a 

padlásra, a templom tetőterébe. Ez nem okoz nehézséget, mert a templomhajó 

nyugati végében lévő karzatról létra vezet fel oda. Néhány lépcsőfok után már 

körül is nézhetünk. A látvány egyértelmű. A templom tetőszerkezetének 

födémgerendái – Szablyár Péter fölmérése szerint – az épület nyugati felében 

egymástól átlag 74 cm távolságra vannak, míg az épület keleti felében a 

födémgrendák egymástól való távolsága szemmel láthatóan is jóval nagyobb, 

107–124 cm közötti. Ez már nem dekoráció kérdése. Aki ezek után is azt állítja, 

hogy ez az épület és ez a tetőszerkezet egyszerre, egyidejűleg épült fel, annak el 

kell ismernie, hogy tévedett.. A templom nyugati felének sűrűbben elhelyezett 

gerenda végeit láthattuk a templom külsején az eresz alatt. A keleti oldalon 

viszont, ahol a födémgerendák ritkábbak, és végeik nem nyúlnak át a vakolaton, 

ott az épület külsején az eresz alatt szerény, barokkos szalagdíszítmény látható. 

A magyarázat csak egyértelmű lehet, a barokk díszítményű keleti rész 18. 

század végi késő barokk bővítmény, az épület nyugati része pedig, 

tetőszerkezetének födémgerendáival együtt, az eredeti középkori épület, nyilván 

többször javított, illetve újabbra cserélt, de máig is felismerhető eleme.  

Ezek után a templom belsejében nézzünk fel a kazettás festett 

famennyezetre, ahol – ha valaki figyelmesen (!) nézi – egyértelműen látható, 

hogy a mennyezet nyugati és keleti fele nem azonos kéz munkája. Nyugati felét 

valószínűleg az 1770-es években festette legénye és inasa segítségével Bede Pál 

festőasztalos-mester, amikor már a templom épületét rongáló esőt is áteresztő 

avítt zsindelyeket újakra cserélték a tetőzeten. A templom mennyezete keleti 

felének festésére pedig a hajó bővítésének befejezése után, 1794-ben került sor. 

Ennek történetét a fentebb már ismertetett 2009. évi publikációmban részletesen 

elemeztem. 

A felsorolt „nyomok” vitathatatlanná teszik, hogy a templom keleti és 

nyugati fele nem egyszerre, nem egy időben épült. Az épület nyugati felének 

falai és tetőszerkezete – ha cserélték is a gerendákat, meg a famennyezetet, de a 

szerkezet maradt – kétségbe vonhatatlanul a középkori katolikus templom része, 

amelynek 1793-ban csak a szentélyét bontották el II. József Türelmi 

Rendeletének megjelenése után, majd annak helyén és anyagából bővítették 

kelet felé kétszeresére a templomhajót, és építettek a déli fal közepére egy új, 

kétszárnyú kaput. 

Úgy tűnik ezek szerint, hogy a templom belsejében végrehajtott falkutatás 

nélkül is sikerült néhány olyan, nem is jelentéktelen „nyomot” találnunk, 

amelyek – változatlanul úgy ítélem – kétséget kizáróan bizonyítják, hogy 

Jósvafő ma álló templomának nyugati felét a középkori templom falai képezik, 

keleti fele pedig a középkori szentély elbontása után, annak helyén és bontási 

anyagából épült fel. 


