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A jósvafői öreg hársfa  
 

 

Több mint ötszáz éven keresztül vigyázott a falura a református templom erődszerű 

várfallal körülépített udvarán egy hatalmas nagy hársfa. Három ember is alig érte át 

a törzsét. Török időkben látófának is használták. Az őrszem felmászott a 

lombkorona tetején kialakított leshelyére, ahonnan jó darabig végiglátta a Jósva-

völgyet. Használták szégyenfának is, a tövébe kötötték a vétkező embereket, 

melynek nyomai a fa törzsén sokáig jól láthatóak voltak. Ezen túl egy időben a 

hársfa haranglábként is szolgálta a helyi közösséget (SZABLYÁR 2005). 

A hársfát, mint természetvédelmi oltalomban lévő fát, 1965-ben még eredeti 

szépségében láthattam a domboldalban lévő erődtemplom udvarán, amikor a 

barlangkutató kalandvágy először vitt Jósvafőre.  

 

 
 

A több száz éves legendás hársfa, 1965 környékén 
(Fotó: KÖH archívumából) 

 

 

Emlékeim szerint 1976-ban egy nagy vihar alaposan megtépázta a fa koronáját 

(SZABLYÁR 2005), a templom körül 2-3 emelet magasan gúlaszerűen álltak a 

lezuhant ágak. Némelyik átmérője akkora volt, hogy egy ember csak nehezen érte át. 
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Ezeket a faágakat barlangkutató barátaimmal – az akkor még gyerekcipőben járó 

ipari alpinista tudásunkkal – csak nagy nehezen tudtuk a levegőben szétfűrészelni. 

Voltunk vagy tizenöten. Kötelekkel, kézifűrészekkel és baltákkal felszerelve 

másztunk fel a leszakadt darabokra, a földön pedig láncfűrésszel aprították fel 

tűzifának a hatalmas ágakat. 

 

 
 

A vihar tépázta fa 1976-ban 
(Fotó: Adamkó Péter) 

 

 
 

Munkában a „földi személyzet” 
(Fotó: Adamkó Péter) 

 

 
 

A leszakadt főágak darabolása  
(Fotó: Adamkó Péter) 

 

Egy vastagabb ágat asztalnak, három kisebb tuskóméretűt pedig ülőalkalmatosság-

nak vittem haza egy alkalmi teherautó-fuvarral Budapestre, Keleti Károly utcai, első 

emeleti lakásomba. Szegények voltunk, ez is megfelelt bútornak, sőt extravagánsnak 

tartottam a dolgot. Mindegyiket Erdélyből hozott birka és kecskebőrökkel takartam 

le. Ülni ugyan nem volt kényelmes, de hát jobb nem volt. 
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Abban az időben gyakran vendégeskedett nálam Pásztory Zoltán, a feloszlott, 

legendás lllés együttes dobosa, és maga Illés Lajos is, az együttes vezetője. Nem 

mindig jó hangulatban tértek be hozzám, ilyenkor sörözgettünk és tíz-húsz filléres 

alapon ultiztunk a tuskókon. Velünk tartott akkori barátnőm, Varga Kinga is. Aztán 

az élet szétszakított minket. Zoli visszament dobolni a németországi Lindauba, Illés 

Lajos Kisorosziba szegődött kántornak, Varga Kingával pedig elváltak útjaink.  

A nagy és a három kisebb hársrönk idővel lekerült házunk pincéjébe, majd a 

barlangkutatók Bimbó úti raktárában kötött ki. Nem volt szívem kidobni őket.  

2015 nyarán gondoltam egyet, és visszaküldtem mind a négy darabot Jósvafőre. Így 

a legjobb helyre kerültek, vissza a jósvafői templomba, hogy újra több száz évig 

láthassák a hívek és a látogatók.  

 

 
 

Az időközben teljesen elpusztult öreg hársfa fotója és a Budapestről visszakerült 

hársrönkök a református templomban, 2017-ben 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

Adamkó Péter 

 
Irodalom 
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