
JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 40. 

74 

 

Búcsúztatás 
 

(Elhangzott Szablyár Péter temetésén, 2013. december 18-án, Jósvafőn) 

 

 

Textus: Jób 1, 21b 

„Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!” 

 

Gyászoló Testvéreim! 

 

A Mindenható Isten rendeléséből ravatal köré kell állnunk. Gyászolunk édesapát, 

nagyapát, testvért, barátot. Vajon mit mondhatnánk mi emberek, látva és érezve azt 

a hiányt, melyet szerettünk elvesztése jelent? Hiábavaló kísérlet lenne emberi 

vigasztalás szavaival közeledni, ebben a szomorúságban egyedül Isten igéje adhat 

vigasztalást, hiszen Isten az, aki teremtett eget és földet, benne minket, embereket is. 

Isten az, aki a születés és az elmúlás napját kezében tartja, s tudjuk, semmi sem 

történik véletlenségből, de minden az Ő atyai kezéből jön. 

Egy nagyon megpróbált édesapa ajkáról hangzott el ez a felolvasott hitvallás, aki 

mindenét elveszítette. Ebből az ősrégi vallomásból három vígasztalás árad felénk. 

Figyeljünk hát rá, hiszen a fájó szíveknek akar enyhülést adni Isten ezekkel a 

szavakkal. 

„Az Úr adta.” Szablyár Péter élete Isten drága ajándéka volt mindannyiunk számára. 

Életével munkájával, terveivel meggazdagított minket, csendes békessége felüdítette 

a körülötte élőket. Az Úr adta, testvérének, gyermekeinek, s az Úr adta unokáinak is. 

Az Úr adta nektek, rokonainak, drága ajándékul. Az Úr adta nekünk: barátainak és 

ismerőseinek, településünknek, hogy általa megismerjük a hűség, a tenniakarás és 

fáradhatatlanság áldását. Az Úr adta őt ennek a közösségnek, s most megpróbál 

minket, amikor látjuk, hogy a virág ereje teljében, hirtelen hervadt el. 

Az Úr adta. Ebben a felismerésben benne van az is, hogy Isten méri ki minden 

embernek, minden teremtményének az életútját. Nem kérhetünk Tőle számon 

semmit. Van, akinek 70, vagy 80, vagy még több esztendőt és van, akinek alig 

néhány évet, hónapot mér. Testvérünknek 65 esztendei földi vándorutat szabott meg 

szent akarata és most, mikor a kiszabott idő letelt, visszahívta őt Önmagához. 

Ahogyan Ti, szerettei bizonyságot tettetek róla: a rövidnek tűnő 65 év alatt két 

embernek való életet is megélt, két emberre való feladatot végzett el. Láttuk, 

éreztük, tapasztaltuk mi mindezt itt, Jósvafőn, a szívének oly kedves falucskában, 

otthonában. Itt alkotott, itt hozott létre olyan szellemi és tárgyi értéket, mely minden 

emlékműnél hitelesebben tesz bizonyságot arról, hogy ajándék volt számunkra. Ne 

lázadozzon a szívünk. Az Úr adta. Neki joga van ajándékát visszavenni is. El kell 

hát fogadnunk az Ige vallomásának második részét is: „Az Úr vette el”. Mi van 

ebben a megállapításban? 
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Az, Testvéreim, hogy nem a sors szeszélye, nem valamely vak véletlen ennek az 

eseménynek az oka. Hitünk tanítása szerint semmi sem történik véletlenségből, 

hanem minden Isten atyai akaratából van. Szívünkben természetesen ott van a sok 

kínzó „miért”; de ezekre nincs emberi felelet. Az isteni válasz pedig csupán ennyi: 

„Az Úr vette el”. Nem a halál, nem az enyészet, hanem az Úr. Célját, amiért a földre 

küldte egykor, vele immár elérte. Ezen a 65 éves életúton feladatát testvérünk immár 

betöltötte. Aki adta, annak joga volt vissza is vennie. A keserű szív csak ebben a 

szóban találhat megnyugvást: „Az Úr vette el”. Minden gyászolónak, mind-

annyiunknak szól ez az üzenet. Nem szabad lázadoznunk, ha valakit, valamit kivesz 

a kezünkből Isten, bármennyire is szeretjük. Mindent és mindenkit úgy kell bírnunk, 

hogy csak egy időre kaptuk. Istennek szabadságában áll nem csak az ajándékozás, 

hanem a visszakérés is. 

Jób vallomásának végső szava nem más, mint áldásmondás: „Áldott legyen az Úr 

neve”. Testvérünk megbékélt a világgal, megbékélt Isten akaratával. Betegágya 

mellett közösen mondhattuk imádságban a 6. zsoltár szavait: “Meghallgatta 

könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr.” (Zsolt 6, 10). Némuljon hát 

el a szívekben a sajgó kétségbeesés. Isten Lelke által vegyünk vigasztalást a mély 

gyász fájdalmában. Hazahívott testvérünktől azzal a vigasztaló hittel és 

reménységgel búcsúzzunk, hogy az az Úr, aki elvette ebből a múlandó világból, 

egykor majd visszaajándékozza nekünk az örökélet boldog dicsőségében. Hisszük és 

valljuk, hogy gyászunkban is meghallgat bennünket a Mindenható Isten. Emeljük fel 

szívünket, az égre nézzünk, ahol reménységünk szerint szeretett testvérünk immár 

megtalálta az életet! 

 

Ámen 

 

Búcsúztató: Immáron csak néhai Szablyár Péter porai felett állunk most csendesen, 

aki 65 esztendei földi vándorlás után visszatért teremtő Atyjához. Született, élt, 

meghalt, ahogyan az rendelve van minden ember számára. 

Geológus, kohómérnök, barlangkutató, múzeumalapító, helytörténész, a Magyar 

Fémhulladék Forgalmazók és Feldolgozók Szövetségének ügyvezető titkára. A 

Magyarországi Tájházak Szövetségének alapító ügyvezető elnöke, a Magyar Karszt- 

és Barlangkutató Társulat volt főtitkára, Jósvafő díszpolgára. Édesapa, nagyapa, 

testvér, barát, Jósvafő szerelmese. Péter bácsi. Akarata szerint végső nyugalomra tér 

a szívének oly kedves helyen. Búcsúzzunk hát tőle békességben! 

Búcsúznak tőle kik szerették: Zsuzsanna, Eszter, Tamás, Zsuzsi, Anna, Péter, 

Benedek és családja, Áron, Lilla, Gergő, Péter, Kata, István, Ágnes és Cili. Búcsúzik 

a Jósvafői Református Egyházközség, és búcsúzzunk mi is, végtisztességet tévő 

gyülekezet: adjon az Úr békességet! Ámen 

 

Mező Arnold 

református lelkipásztor 
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Szablyár Péter emlékhelye a Jósvafői Tájház kertjében 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A temetőben és a tájház kertjében fejfa szól a múltról és üzen a jövőnek… 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 


