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„Szablyár 70” – megemlékezés 
 

 

Szablyár Péter (1948-2013) születésének 70. évfordulója alkalmából a Jósvafőért 

Alapítvány és az Abaúji Református Ifjúságért (ARI) Alapítvány 2018 év nyarán 

megemlékezést szervezett a Tájházban. A megemlékezés ötlete már 2017 év végén 

felmerült, az előkészületeknek pedig már 2018 májusában nekiláttunk. 

A szervezési munkák több szálon futottak. Egyrészt szerettünk volna egy olyan 

rendezvényt, amelyre Péter családtagjai és barátai minél nagyobb számban el tudnak 

jönni, másrészt több, korábban felmerült ötletet és kezdeményezést igyekeztünk az 

összejövetel programjába integrálni. Utóbbiak közül egyrészt a Pap-palló melletti – 

még Szablyár Péter által kezdeményezett, s végül 2012-ben kialakított – ivókút 

„Szablyár-kút” névre keresztelését és emléktáblával való megjelölését szerettük 

volna megvalósítani, másrészt a család által tervezett tájházi emléktábla ügyét is 

igyekeztünk segíteni, szorgalmazni. Hosszas előkészítő munka után, sokak segítő 

részvételével végül valamennyi tervünk valóra válhatott. 

A rendezvény előtti két hét a Tájház környékén lázas munkával telt. Berecz Béla 

vezetésével sor került a patakpart és a Pap-palló környékének rendezésére, az ivókút 

és környezetének megújítására, rendbetételére. A Fémszövetség és a Magyar 

Öntészeti Szövetség anyagi támogatásával, Hajnal János és Hatala Pál aktív 

közreműködésével elkészült a „Szablyár-kút” feliratot tartalmazó réztábla, ami aztán 

– a szokásos helyi megoldásokat követve – a pesti busszal, pár nappal a rendezvény 

előtt került Jósvafőre. A tereprendezési munkákban (pataktakarítás, patakpart-

rendezés, kőzúzalék szétterítése, kút megtisztítása, padok elhelyezése, stb.) és az 

emléktábla felszerelésében a helyi önkormányzat munkatársai (Boros Tamás, Boros 

Attila, Dely Gyula, Sós Gábor) és a Jósvafőért Alapítvány önkéntesei (Császár 

József, Garan Bálint, Garan Béla és Kontra Dániel) működtek közre. 

Eközben a Jósva-patak túloldalán a Tájház épületeinek csinosításával Boros János és 

Szmorad Ferenc foglalkozott. Munkájuk nyomán a Tájház lakóházának hátoldalán 

(„kanálfröccs” alkalmazásával) megújult az erősen málladozó vakolat, a tájházi 

emléktábla elhelyezésére kiszemelt pinceház pedig a vakolatjavítást követően friss 

meszelést és színezést kapott. A Péter családja által készíttetett tájházi emléktábla 

szintén a rendezvény előtt pár nappal, Szablyár Eszter szervezésében érkezett meg 

Budapestről, felszerelését – a helyenként szétomló kőfal miatt elég nagy küzdelem 

árán, Dezső Tamás segítségével – maga az emléktáblát készítő szobrászművész, a 

nemrégiben Tornyai-plakettel kitüntetett Ámmer Gergő végezte el. 

A rendezvényre 2018. július 28-án, Péter születésnapja (július 13.) után két héttel 

került sor. A program délelőtt 10 órától kezdődött, amikor is a település környéki 

emléktúrához a résztvevők a Tájház előtt gyülekeztek. Szmorad Ferenc köszöntője 

után a túravezető, Izápy Gábor vette át a szót, majd őt követve a kb. 30 fős csapat 
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Délelőtti gyülekező a Pap-palló mellett 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

 
 

Az emléktúra résztvevői a Kis-Galya rétjén 
(Fotó: Istenes Judit) 
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elindult a Kecső-szög irányába. A túra a Kecső-völgy, Babot-kút, Imádságos-kút 

útvonalon indult. Menet közben meg-megállva Gábor több helyen is mesélt a 

látnivalókról, s az elhangzottakat a résztvevők hozzászólásai, kiegészítései is 

gazdagították. A Kecső-völgyből a társaság a Kis-gabonakertnél felkapaszkodott a 

Mezna-tető déli oldalában levő útra, majd ott keletre fordulva a Kis-Galya irányába 

indult visszafelé. A Kis-Galyától kisebb kitérő következett még a Kutatóállomás és a 

Vass Imre-barlang irányába, s a csapat a Tohonya-szurdokon át tért vissza a faluba.  

A délutáni program 17 órától vette kezdetét, a nagyszámú érdeklődő, családtag, 

barát a Tájház udvarán gyülekezett. Köszöntő után a jósvafői alkalmi énekkar 

(Berecz Anita, B. Szűts Fanni, Gáti Eszter, Izápy Zsóka, Kontra Piroska, Nagy 

Gergely, Sz. Tóth Erika, Szmorad Ferenc, Váczi Béla, Zana Ágnes; a dalokat 

betanította Dapsy Éva) következett, első blokkjukban komolyabb dalokat, gregorián 

énekeket (In hoc anni circulo, Feltámadási himnusz, Ó népeknek megváltója) 

bemutatva. Ezt követte Székely Kinga személyes hangvételű, Szablyár Péter alakját 

és munkásságát felelevenítő megemlékezése. Az énekkar kohász-barlangász dalokat 

(Az öreg firma köszöntése, Szép az ifjúság, Jósvafőn nagy a sár) magába foglaló 

vidám blokkja után a részvevők a csűr előtti nézőtérről átvonultak a pinceház elé. A 

Szablyár család által készíttetett emléktábla leleplezése előtt – Hajnal János és 

Hatala Pál kohómérnökökkel kiegészülve – az énekkar a Kohász himnusz-t énekelte, 

majd a család nevében a táblát Szablyár Zsuzsanna leplezte le. A táblán Szablyár 

Péter márványba mélyített arcprofilja mellett az alábbi szöveg olvasható: 

 
 

SZABLYÁR PÉTER 

1948-2013 
 

Itt élt és alkotott 1994 és 2013 

között a Jósvafői Tájház 

megálmodója és létrehozója. 

Kohómérnöki, barlangkutatói, 

várostörténészi és írói 

munkásságát a tájház-mozgalom 

felvirágoztatásában, Jósvafő 

díszpolgáraként teljesítette ki. 
 

A szerető család 
 

 

A tájházi eseménysor után a résztvevők kivonultak a Pap-palló túloldalán álló ivókút 

névadó ünnepségéhez, ahol az énekkar utolsó, jósvafői népdalokat (Bádogozzák a 

jósvafői nagy tornyot, Jósvafői zöld erdőben nem zörög a falevél, Már Jósvafő körül 

van ibolyával) felvillantó szereplése következett. Az ezután elhangzott dalt (A 

Fiastyúk, a Fiastyúk magasan áll az égen) Leskó Pista bácsi hegedűn kísérte, aki a 

fellépést végül egy gyönyörűszép hegedűszólóval zárta. 
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Az alkalmi énekkar több részletben, többféle műfajban énekelt 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

 
 

Szablyár Péter emléktáblájának leleplezése 
(Fotó: Istenes Judit) 
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Szablyár Péter emléktáblája (Ámmer Gergő szobrászművész alkotása) 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 

 
 

Az ivókútnál – az énekkarnak besegítve – Leskó Pista bácsi is hegedült 
(Fotó: Istenes Judit) 
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Az utolsó énekkari produkció után Garan Béla rövid visszaemlékezése és az ivókút 

létrehozásának felelevenítése következett, majd a kút melletti névtáblát Szablyár 

Anna, Péter testvére leplezte le. A kicsiny (15  25 cm-es) réztábla felirata az alábbi: 
 

 

 
 

 

Mielőtt a rendezvény résztvevői visszaindultak a Tájház udvarára, bemutatásra 

került az a Jósvafő település Önkormányzata jóvoltából (a Tájház kerítésére) 

felszerelt tábla, mely szerint a Tájház és a Középső-malom közötti kis tér („Ófalui 

főtér”) mostantól „Szablyár köz” névvel is illethető. 

Benn a Tájház udvarán közben előkerültek az asztalok, így némi harapnivaló, bor és 

üdítő mellett mód nyílott közvetlen beszélgetésre is. Vendéglátás közben a 

csűrszínpadon elindult annak a közel 200 fényképnek a vetítése, amelyet a 

családtagoktól, kollégáktól, barátoktól Izápy Zsóka gyűjtött össze. 

A vetítés után következett a rendezvény legutolsó, „Történetek Szablyár Péterről” 

címet viselő programpontja. Ennek keretében előzetesen felkértünk néhány 

családtagot, kollégát, barátot, hogy rövid, 5 perces időkeretben idézzenek fel olyan 

komoly, vagy vidám történetet, esetet, amit ők Szablyár Péterrel együtt éltek meg. A 

felkért hozzászólók között volt Szablyár Anna, Dr. Bereczki Ibolya, Hajnal János, 

Hatala Pál, Izápy Zsóka, Szilvay Péter, Dr. Szunyogh Gábor, Varga Géza és Sz. 

Tóth Erika, majd végül Bereczki Ibolya kérésére Szmorad Ferenc zárta a sort. Az 

elhangzottak között volt személyes hangvételű, vicces és elgondolkodtató történet is, 

de vers és korábban megírt emlékszöveg is elhangzott. 
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Vendégfogadás a Tájház udvarán 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

 
 

Történetek Szablyár Péterről: Varga Géza a közös líbiai élményekről mesél 
(Fotó: Istenes Judit) 
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Történetek Szablyár Péterről: Dr. Szunyogh Gábor versel 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

Az összejövetel jó alkalom volt a kivételes életúttal rendelkező, Jósvafőért sokat 

cselekvő, gazdag életutat bejáró barátunk alakjának felidézésére és a baráti 

kapcsolatok ápolására. Közös temetőlátogatást szándékosan nem szerveztünk, de aki 

ezt tervezte, a délelőtti és délutáni programok között egyénileg kilátogathatott a 

temetőbe. Mostantól, ha valaki végigmegy a Jósva-patak ófalui partján, valószínűleg 

nem tud úgy távozni a településről, hogy ne tudja meg: ki is volt Szablyár Péter. A 

pinceház falán pedig ettől az évtől egy olyan emléktábla áll, melyről a szerencsés 

tájolás miatt erős napsütésben, teliholdkor és az utcai lámpák fényénél is 

kirajzolódik a tájház-alapító, Szablyár Péter arcéle… 

 

 

Szmorad Ferenc 

 

 


