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Megújult Apostol Péter jósvafői síremléke

A hajdan faragott sírj eleiről (tévesen kopjafa) 
híres jósvafői református temető egyik különleges 
síremléke Apostol Péteré, amely m a a temető 
felső harmadában, lelkészek, állami közhivatal- 
nokok elhagyott és elhanyagolt síremlékei között 
áll.

Apostol Péter 1823, január 17-én született és 
1875, április 10-én hunyt el. Jósvafö előtt 
Komjátiban szolgált, Vatay E sztert (aki a 
Jósvafön 1813-tól 1853-ig szolgáló Vatay György 
leánya volt ) 1850, június 10-én vette feleségül 
(Ő korábban Makó István sályi lelkész felesége 
volt).

Az öntöttvas síremlék fekvő lábazati mezőjében 
gyártóműként a „Szalóczi vasgyár}) felirat 
olvasható, évszám nélkül. Ez az üzem a hajdani 
Gömör vármegye Szalócz (Salovec) mellett, 
Gomba szög (ma Gombásé c) közelében működött 
a századfordulón.

A síremlék megmentésére a Bányászati és 
Kohászati Lapok „KOHÁSZAT7' 124. évfolyam
5, számában „ Védelemre érdemes em lék” c. kis 
közleményben hívtam fel a figyelmet (235. oldal). 
Mivel a felhívás eredménytelen maradt és 
különösen a feliratok állaga rohamosan romlott, 
2000. szeptemberében a síremlék felületeiről 
eltávolítottam a rozsdát és HAMMERITE® 
festékkel -  a technológiai utasításoknak megfe
lelően lefestettem,

Jósvafő, 2000. szeptember 18. Szablyár Péter

2000. december -  a Millennium évében
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