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Újabb irodalmi adatok a jósvafői református templomról
Dr. Kováts J. István: Magyar református templomok (Atheneum, Budapest,
1942. 7. fejezet: A Tornai egyházmegyében 539. oldal
„Jósvafő (Abaúj m.) 586 lelkes anyaegyház 42 pados temploma a reformáció
előtt épült; eredetileg a huszitáké volt. 2 harangja van. Régi úrasztali edényei: 2
kehely és tányér aranyozva, ezüsttel díszítve 1672-ből, aranyozott kanna 1676ból. A templom környéke fákkal és virágokkal díszített. Lelkipásztor: Fodor Géza.
Várady József: Tiszáninnen református templomai; Borsodi Református egyházmegye; Miskolc; Debrecen, 1989.138-139.p.
JÓSVAFŐ
A kelet-nyugati tengelyű templom nyugati része középkori eredetű. Az 1595. évi
templomösszeírás református használatban levőnek találta. 1793-94-ben nagyobbították meg az addigi nyugati részt, a templom mai ismert keleti felével,
felhasználva akkor a meglévő anyagokat. A templom toronytalan. 7x21 m éteres
belsejében 200 ülőhely van. Festett famennyezete 84 kazettából áll, a nyugati
rész1734-ben, a keleti rész pedig 1794-ben készült. A kazetták díszítése: barackmag alakú széles vörös keretben indás, növényi ornamentika, középen stilizált vörös liliom, kékes és fehér színű mezők. A szószék, a Mózes-szék, a karzatok és padok 1792-ből valók. 1908-ban ankervasak beszerelésével erősítették
meg a templom falait. Délen két bejárati előcsarnoka van a templomnak. Középkori lőréses fal övezi. A Déli kerítéskapu mellett áll annak az 500 éves hársfának a csonkja, melyet pár évvel ezelőtt vihar tört ki. . A templomtól 50 méterre, a község feletti domboldalon, a temető alján van az 1851-ben épített (vagy
megújított?) 22 m magas barokk harangtorony, amelyről építésének idején egy
kortárs azt mondta: „Így tette ki az egyház magát nem csak a most élő okos és jó
ízlésű emberek, hanem a maradéknak is kedvetlen ítélésére” már tudniillik azért,
mert külön építették a templomtól a tornyot. A templom műemlék jellegű. A 225
kg-os harangot Thúry János öntötte 1882-ben Budapesten.
Fotók:
„A belső keleti része”
„A belső nyugati része”
„A különálló torony”
„A templomhoz vezető bejárati kapu a kőfalban és a hársfa csonkja”
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