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2020-ban Az év fája a mélykúti júdásfa lett.
A Bács-Kiskun megyei Mélykúton, a mai elneve-

zés szerinti templomdombon lévő kápolna helyébe 
szép templomot építtetett a Grassalkovich család. 
Alapját 1761-ben rakták le, amivel az akkori község 
új centrumot kapott. A templom északi sarkába a 
plébánia lak került, déli sarkába pedig az akkori köz-
ségháza. Akkor került Mélykútra a ma is élő júdásfa, 
melyet valószínűleg a vajdasági Szabadkáról hoztak 
magukkal a Mélykúton szolgálatot teljesítő ferences 
rendi szerzetesek, és ültették el az újonnan megépült 
templom északi oldalán az 1760-70-es években. 
Kisebb csoda, hogy ez a mediterrán növény a temp-

lom hidegnek jobban kitett északi oldalán megma-
radt, és mind a mai napig él. Érdekesség az is, hogy 
a júdásfa Mélykút pontos mértani középpontján 
helyezkedik el. A templomdomb kedvelt pihenő- és 
játszóhelye a település lakóinak. A júdásfára minden 
mélykúti lakos büszke, a település legszebb fájának 
tartják. Kedvelt találkozási pont kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. Tavaszi virágzását mindenki megcso-
dálja, a település egyik jelképévé vált az évtizedek so-
rán. Számtalan magonca sok Mélykútról elszármazott 

kertjében nő tovább, összekötve ezzel a múltat és a 
jelent. Összeköti a mélykútiakat szerte az országban. 
Kapitális mérete és kora miatt bevizsgálása, állapo-
tának felmérése a közeljövőben szükségessé válik. 
A 250 éves fa 10 méter magas, törzsének kerülete 2 
méter.

A néphitből eredő legenda szerint a júdásfa virá-
gai Krisztus vérét szimbolizálják, a lapos magvak pe-
dig a júdáspénzre utalnak. Más legenda szerint Júdás 
egy ilyen fára akasztotta fel magát Jézus elárulása 
miatt. Mindazonátal inkább a francia névből rövidült 
elnevezés lehet az igazi magyarázat, ugyanis franciá-
ul Júdea fájának nevezik, eredeti élőhelyére utalva. 
Dél-Európában és Nyugat-Ázsiában honos, szétterü-
lő koronájú, gyakran többtörzsű fa. Különlegessége, 
hogy a sötét kérgű ágakon nyílnak a lilásrózsaszín 
pillangós virágai, még a lombfakadás előtt. Számos 
díszváltozatot hoztak létre, igénytelen, hosszú életű 
kis fa napos fekvésbe.
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Júdásfa lett az év fája
ŐSSZEL ZÁRULT AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY SZAVAZÁSA AZ ÉV FÁJÁRÓL. EZEN OLYAN MEGBECSÜLT FÁ-
KAT INDÍTANAK A HELYI KÖZÖSSÉGEK, AMELYEK FONTOS SZEREPET TÖLTENEK BE AZ ÉLETÜKBEN, TA-
LÁLKOZÁSI PONTKÉNT VAGY ÖNMEGHATÁROZÁSUK SZEMPONTJÁBÓL. ZSŰRI VÁLASZT KI 10 ÉRDEMES 
JELÖLTET, AMELYEK KÖZÜL INTERNETES SZAVAZÁS DÖNT A NYERTESRŐL.


