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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 
 

 

Tisztelt Olvasók! 

 

Hosszabb idő után ismét a kezükben tarthatják a Jósvafői Helytörténeti 

Füzetek aktuális, friss számát. A füzetek a lap tetején olvasható mottó 

jegyében – Jósvafő jelene és jövője iránt elkötelezett, a múlt értékeit és 

hagyományait gondozni kívánó személyek összefogása révén – a jövőben 

ismét megjelennek majd, s reményeink szerint továbbra is szolgálják a 

települési hagyományőrzés és értékteremtés ügyét. 

Ez a helytörténeti füzetek azonban már – sajnos – nem az a kiadvány, 

amit korábban lapozgathattak. Nem az, mert valami megváltozott, va-

lami elmúlt. Eltávozott közülünk az alapító, aki családjában testvér, társ, 

édesapa és nagyapa, az élet más területein elhivatott kolléga, barlangász 

cimbora, a jósvafőieknek segítőkész barát, a gyermekeknek nagyszakállú 

Mikulás, s úgy általában mindannyiunknak Péter bácsi volt. 

A helytörténeti füzetek mostani, 40. száma rendhagyó módon az alapító, 

Szablyár Péter személyének és munkásságának szeretne emléket állítani. 

A családtagjai, munkatársai és barátai által készített, rá emlékező írások 

között személyesebb hangvételű és tárgyilagos visszaemlékezésekkel 

egyaránt találkozhatunk. A sokféle megközelítés és a fejezetek tematiku-

san felépített sorrendje egy közös célt szolgál: minél teljesebb mértékben 

bemutatni egy rendkívül mozgalmas életutat, melyen a Vándor a maga 

nyughatatlanságával, állandó tenni és jobbítani akarásával évtizedeken 

át menetelt. Felvillantani és az utókor számára írásban is rögzíteni egy 

különleges ember jellemét és tetteit. Egy olyan emberét, aki Jósvafőhöz 

ifjúkora óta erősen kötődött és aki élete utolsó két évtizedében a 

település érdekében nagyon-nagyon sokat tett. 

Mostani füzetünkkel adózzunk tehát a JHF alapítója, Jósvafő örökös 

díszpolgára emlékének, a jövőben pedig igyekezzünk az általa kitaposott 

ösvényt (is) követve a településért munkálkodni! 

 

Jósvafő, 2015. július 15. 

 

Szmorad Ferenc 
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In memoriam SZABLYÁR PÉTER 

(1948-2013)
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Előhang – Édesapa, Peti 
 

 

Úgy tíz-tizenkét évesek lehettünk, amikor nővérem, Zsuzsi és én egy-egy vékonyka 

ezüstláncot kaptunk Édesapától, rajta egy befoglalt hegyikristály, mellette pedig egy kis 

cédula, egyetlen mondattal: „Legyetek mindig ilyen tiszták és kemények – Szüleid”. A 

gondolatainkba jól bevésődött mondat először útravalóvá vált, mára pedig hagyatékká, 

ami nap mint nap eszünkbe jut, és egyszerűségében is komoly feladatul szolgál, amellett, 

hogy támpontot ad. Az elmúlt években különösen sokszor volt szükség arra, hogy 

megpróbáljunk kemények maradni. Édesapa hiánya bénító és felfoghatatlan. 

A sok nehézség közepette örömhírként szolgált, hogy Édesapa barátai folytatni szeretnék 

a Jósvafői Helytörténeti Füzetek megjelentetését, de elsőre, és aztán hosszú hónapokig 

még az is nagyon nehéznek, szinte képtelenségnek tűnt, hogy ebben mi is megszólaljunk. 

Írjunk valamit együtt, Édesanya, Zsuzsi és én – egy szövetség megmaradt tagjai. 

Édesapával erős szövetség tagjai voltunk négyen, és ha ennek a szövetségnek lenne 

naplója, most az éjszakába nyúló közös legózásoktól, a kirándulásokon át a norvég, 

görög kalandjainkig rengeteg élménnyel lenne tele. A feljegyzésekből kirajzolódnának 

Édesapa különféle arcai, aki fáradhatatlanul szerkeszti mérnökasztalánál a műszaki 

ábrákat, aki harcos barlangászként áll ki szakmai ügyek mellett, vagy aki épp 

megvalósítja nagy álmát a Jósvafői Tájházzal. Nehéz lenne mindent elmondani, amit az 

emlékeinkben őrzünk róla, és amit fontos lenne megörökíteni. Ami hiánytalanul 

tükrözné, hogy mit jelent nekünk. Felidézünk régi történeteket, jelenetek bukkannak fel, 

újra belelapozunk egy-egy fanatikus elszántsággal megírt könyvébe. Olvasgatjuk a 

leveleit, amelyeket addig a legjobb olvasni, amíg nagy étvágyú jósvafői cinkékről, 

legújabb könyvének részleteiről, majd dedikálásáról, kiürítendő postaládákról, 

Budapestre érkezéséről, néprajzos táborélményiről szólnak. Néhány orvosi témájú levél 

után aztán megszakad a levelek sora. 

Kevés dolog lesz olyan ezután, mint annak előtte volt. Nem lesz olyan a tájház és a 

helytörténeti füzetek sem, miután megalkotójuk hiánya szerves részükké vált. Az Alkotó 

már csak gondolatainkban ül ott a sűrű, tevékeny napokat megszakítva egy könnyed, 

napsütötte, kerti sziesztára a nyugágyában, gondolatainkban húzza meg magát télen, a 

fűtött kis toronyszobában, vezeti körbe lelkes történetmesélés közepette a látogatókat, és 

ad számot a faluban kikutatott újabb életútról, kortörténeti leletről. 

Miközben pár ember segítségével azon munkálkodunk, hogy a ház megmaradjon, a 

helytörténeti füzetek életben tartásának gondolata nagy öröm, amiért köszönettel 

tartozunk az ügy felkarolóinak. Édesapa egyik, élete végéig kitartó elköteleződése és 

dédelgetett csodagyereke volt ez, a kívülről sokszor nem is érzékelhetően nagy munkával 

és rajongással összeállított füzet. Amelynek cikkeit a halálos ágyán, fájdalmai ellenére, a 

realitástól eltávolodva, boldogan diktálta, egy-egy cikkének elkészülte pedig a régi, 

cinkos mosolyt csalta az arcára. Azt kívánjuk, hogy a helytörténeti füzetek Alkotójának 

cinkos, vidám mosolya adjon erőt, és kísérje a további számok készítőinek munkáját. 
 

 

Eszter, Zsuzsi és Zsuzska 
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„Ahogy elkezdődött” – Család, gyerekkor 
 

 

Vajon mennyire befolyásolták, határozták meg a gyerekkori élmények és a családi 

háttér testvérem, Szablyár Péter személyiségének alakulását? 

A nekrológok, emlékezések kapcsán gondolkodtam el ezen. Én is „szeretek 

emlékezni és emlékeztetni” – ahogy ő fogalmazta a 60. születésnapjára kiadott 

füzetben. Ezért most megpróbálok gyerekkoráról néhány gondolatot megfogalmazni, 

pár gyerekkori emléket felidézni. 

Hogyan lesz valakiből rokonai, kollégái, barátai, ismerősei véleménye szerint széles 

érdeklődési körrel bíró, nyitott, közösségteremtő és -fenntartó, rendkívüli 

munkabírású, nagyon aktív felnőtt? A családi indíttatás ebben nagy szerepet játszik. 

 

A kor 

 

Az 1950-60-as években a többség életét nagy szegénység jellemezte. Szüleink 

(Szablyár Ferenc és Banner Etelka) mindketten magyar-történelem szakos tanárok 

voltak, tanulmányaik során a Szegedi Tanárképző Főiskolán ismerkedtek meg. 

Családunk a Déli pályaudvarnál, egy szerény, kétszobás lakásban lakott. 

Nagyanyánkkal, édesapám korán özvegyen maradt édesanyjával együtt öten 

voltunk. „[…] a lakás kicsi és zsúfolt volt, mégis egy meleg otthonként emlékszem rá 

vissza. Ennek egyik megteremtője Nagyanyám volt, aki állandóan otthon volt. […] 

Engem különösen szeretett, hiszen én voltam a legkisebb.” (SZABLYÁR 1998). 

Anyagi lehetőségeink ezekben az években – visszatekintve bátran állíthatom – 

nagyon szerények voltak. Annak ellenére, hogy édesapám iskolai feladatai mellett 

rendszeresen vállalt különmunkát is: irodalmi előadásokat tartott és irodalmi sétákat 

vezetett a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) szervezésében, magyar 

tankönyvet írt, humoros jelenetei, írásai jelentek meg a Pedagógusok Lapjában, és 

ezek egy része a rádióban is elhangzott. 

 

A család hatása 

 

Más területeken is rengeteg impulzust és példát kaptunk otthonról. Az egyik 

legfontosabb az volt, hogy kötelességeit kicsinek és nagynak el kell végeznie – 

legyen az szellemi vagy fizikai munka –, éspedig lehetőleg jól. A másik alapérték a 

körülöttünk élő sokféle ember megértése, tisztelete, függetlenül a meglévő 

különbségektől. Az emberi kapcsolatok érdek nélküli ápolása, a rászorulók segítése. 

Nagyon jellemző volt, hogy az idős családtagokat mindkét oldalon nagy tisztelet 

övezte, gyakran felkerestük őket. Cserébe mi is szeretetet és sok-sok érdekes 

történetet kaptunk. Ennek egyik folyománya, hogy testvérem – főleg mióta a 
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technika ezt megengedte – szenvedélyesen gyűjtötte és dolgozta fel a 

nagyszüleinktől, szüleinktől ránk maradt érdekes és fontos dokumentumokat, 

fényképeket, nyomtatványokat. Ezeket aztán kicseréltük és gyakran eljuttattuk a 

többi érintett családtagnak is. 

 

A természet 

 

A természettel való ismerkedés farkasréti kertünkben kezdődött. Az egész család 

évtizedeken át tevékenykedett itt, élén édesapánkkal, aki még idős korában is 

szenvedélyesen dolgozott a kertben, télen-nyáron. A nehéz időkben még a gyümölcs 

egy részének eladásából kapott pénzre is rászorultunk. 

6-7 éves korunktól kezdve, nálunk egy évvel idősebb unokatestvérünkkel, Havas 

Péterrel együtt, egy kis faházban (villany és víz nélkül), nagyon nomád körülmények 

között itt is nyaraltunk. Hogy ebből az időből egy nagyon kreatív, érdekes játékot 

említsek: a fiúk az egyik diófa alatt saját készítésű agyagtéglákból, aszfaltozott 

kocsiúttal egy kis város építettek. Itt laktak az ólomkatonák és itt közlekedett az 

egyetlen lendkerekes játékautójuk. Órákat, heteket töltöttek ezzel a játékkal. 

Mi gyerekek – és ez a vendégeknek is kötelező „túra” volt – nagyon gyakran 

felmentünk a kertünk fölötti Rupp-hegyre. A kerten kívül ez a dombocska volt a 

játszóterünk, rengeteg különböző játéklehetőséget és sok tapasztalatot nyújtott. Az 

erre való emlékezés öcsém „Eltűnő budai hegyek” c. utolsó könyvében is olvasható. 

„Gyerekkorom legszebb nyarait ennek a különös kis szigetnek a tövében töltöttem. 

Mi gyerekek szinte saját birodalmunknak tekintettük, szinte minden fűszálat, bokrot 

ismertünk rajta. Vonzottak az akkor már elhagyott kis piktortéglabányák jellegzetes 

szagú, nyáron kellemes hűvöset árasztó – Tom Sawyer és Huckleberry Finn 

kalandjait idéző – üregei. Felnőttként ismét bejárva a hegyet, természetesen minden 

összezsugorodott rajta, lerövidültek a távolságok, néhány perc alatt felértem a 

»csúcsra«, de a hegy varázsa cseppet sem változott.” (SZABLYÁR 2013). 

 

 
 

Szablyár Anna, Szablyár Péter és Havas Péter a Rupp-hegyen (1954) 
(Szablyár Anna archívumából) 
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Neveltetés 

 

Szüleink befolyásolták hasznos időtöltéseinket, támogatták elképzeléseinket akár 

különórákról (zene, nyelv stb.), akár kirándulásokról, akár – később – 

pályaválasztásról volt szó. 

„Hetedikes koromban nagyon kezdtek érdekelni a barlangok, minden könyvet 

kiolvastam, ami az iskolai könyvtárban megvolt (Jakucs, Kessler). Anyámmal egy 

ismerős családnál voltunk vendégségben a Királyhágó téren (Bálinték), ott az egyik 

fiú (Gábor) akkor fejezte be a Geológiai Technikumot. Nagyon érdekes dolgokat 

mesélt róla (sokat kirándulnak, ősmaradványokat, ásványokat gyűjtenek). 

Nyolcadikban oda adtam be a felvételi kérelmemet. A felvételi elég jól sikerült, 

különösen a terepi része (ahol sok puhány pesti gyerek elvérzett!). Megjött a papír: 

felvettek! Velem madarat lehetett volna fogatni.” (SZABLYÁR 1998). 

E füzet további írásaiból is biztosan kiderül majd, hogy az itt töltött négy év egész 

életét meghatározta. Ahogy ezt a 60. születésnapjára megjelent füzetben szereplő 

mondat bizonyítja, „emlék – művei” közül a középiskolának állított volt az első: 

„Először hajdani iskolámnak, a számomra legtöbbet adó Szabó József Geológiai 

Technikumnak állítottunk emléktáblát a hajdani Szabadság (ma Fehérvári) úton.” 

(SZABLYÁR 2008). 

 

Olvasás, zene 

 

Az olvasás családunk minden tagja számára nagyon fontos időtöltés volt, így 

könyvtárunk az évek során több ezerre szaporodott. (Még a szomszéd néniknek is 

adtunk kölcsön könyveket!) Ezt a könyvtárat, melyet öcsém utolsó nyarán, már 

betegen, Eszter lánya segítségével heteken át katalogizált, szerette volna édesapánk 

halála után Jósvafőn, az általa megálmodott házban elhelyezni. 

Én nagyon szerettem felolvasni. Mikor öcsém még nem tudott olvasni (de később 

is!) sok kedvenc könyvemet olvastam föl neki, vagy legalábbis kezdtem el, hogy 

aztán ő folytassa. Kiskorunkban sokat énekeltek nekünk, nagymamámtól, 

szüleinktől sok gyerekdalt, népdalt tanultunk. Édesapámnak két szájharmonikája 

volt, nyaranta időnként ezeken játszott nekünk. 

Egy idősebb rokon házaspárnál hallgattunk először, aztán rendszeresen 

hanglemezről klasszikus zenét – ilyenkor mukkanni sem volt szabad. (Óriási 

esemény volt mindannyiunknak, amikor keresztanyáméktól egy használt rádiót 

kaptunk!) Aztán mindketten hosszabb-rövidebb ideig zenét is tanultunk. 

 

Iskolák, tanárok 

 

Visszatekintve, azt gondolom, ezekben a nehéz években iskoláink jó alapokat adtak, 

a sokszor nagy követelményeket állító, fegyelmet megkövetelő szaktanároknak kö- 
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Szablyár Péter, mint kisiskolás (1955) és mint felső tagozatos diák (1961) 
(Szablyár Anna archívumából) 

 

 

szönhetően (is). Az általános felső tagozatában (Apáczai Csere János Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium) öcsémnek számos kiváló tanára volt, akik szintén 

befolyásolták későbbi pályaválasztását. A tanításon kívüli programok: kórus, 

ünnepélyek, kirándulások, táborok barátokkal, tanárokkal, sokféle és élete végéig 

ható élményt adtak. 

Ezeket a kirándulásokat már a technikumi években komolyabb túrák, barlangi 

kutatómunka és barlangfeltárás követték, majd később, ahogy az anyagi lehetőségek 

ezt már lehetővé tették, igen alaposan előkészített nyári utazások. (Lásd útinaplók!) 

 

Az írás 

 

Az írás, dokumentálás, a család történetének feljegyzése anyai ágon felmenőinknek 

(nagyapánknak, Dr. Banner Benedeknek, aki földrajztanár volt, illetve öccsének, 

Banner János régészprofesszornak) is kedvelt foglalatossága volt (régészettel és 

néprajzzal mindketten foglalkoztak). 

„Első – naplószerű – feljegyzéseimet 1962-ben készítettem, amikor nyolcadikos 

osztálykirándulásunkkal az Aggteleki Cseppkőbarlanghoz látogattunk. Ekkor már 
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nagyon izgattak a barlangok, a kirándulás »barlangos« részét én szerveztem.” 

(SZABLYÁR 1998). 

A kisebb-nagyobb kirándulásokról, utazásokról ettől kezdve naplók, beszámolók 

készültek sok, kezdetben saját előhívású fényképpel, rajzzal dokumentálva a 

látottakat. (Egy időre éléskamránk fotólaborrá is alakult!) Később az itt szerzett 

tapasztalatokra épültek a szakcikkek, majd könyvek és a mindezzel összefüggő 

folyóirat- és kiadványszerkesztés az általa művelt különböző területeken. 

Édesapám élete végéig szenvedélyesen szeretett köszöntőket, rigmusokat írni, 

családtagoknak, barátoknak különböző alkalmakra. Ezt a hajlamot, tehetséget is 

örökölte öcsém. Kis füzetben („Bölcsőtől a koporsóig. Írásaim jósvafői kicsiknek és 

nagyoknak, élőknek és holtaknak …” címmel) adta ki a jósvafői lakosoknak, 

barátoknak – keresztelőre, születésnapra és más jeles alkalmakra – írt köszöntőit 

(SZABLYÁR 2003). 

Befejezésül hadd álljon itt Kölcsey Ferenc gondolata, amit Péter a már idézett, 50. 

születésnapjára kiadott emlékkönyve mottójául választott: 

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg 

fényével; s ha egy helyről másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos 

helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóan 

boldogíthassuk.” 

 

Szablyár Anna 

 
Irodalom: 

 

SZABLYÁR P. (1998): Szablyár Péter emlékkönyve szeretteinek, barátainak és jó ismerőseinek 50. 
születésnapja alkalmából. – Magánkiadás, Jósvafő, 63 pp. 

SZABLYÁR P. (2003): Bölcsőtől a koporsóig. Írásaim jósvafői kicsiknek és nagyoknak, élőknek és 

holtaknak ... – Magánkiadás, Jósvafő, 64 pp. 
SZABLYÁR P. (2008): 60. – Magánkiadás, Jósvafő, 32 pp. 

SZABLYÁR P. (2013): Eltűnő budai hegyek. – Medicina Könyvkiadó, Budapest, 214 pp. 
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Az ifjú Szablyár 
 

(A Látó-hegytől a Szabó József-barlangig) 

 
„Az utazás lelke a szabadság, a gondolkodás, érzés, 

cselekvés tökéletesen kedvünk szerint való szabadsága. 
Útra főként azért kelünk, hogy szabaduljunk minden-

nemű gáttól és mindennemű kényelmetlenségtől. 

Adj nekem tiszta kék eget a fejem fölé, zöld gyepet a 
lábam alá, és egy kanyargó utat elém és egy háromórás 

gyaloglást hazafelé…” (William Hazlitt) 

 

Amikor visszatekintek fiatalságunkra, szinte megelevenednek közös élményeink. Az 

időutazás közben előkerülnek a megsárgult fényképek, térképvázlatok, a kézzel írott 

naplók és ifjúságunk kedvenc könyvei. 

Ahogy a gyerekkorunkról szóló írásban már szerepelt, kamaszkorunkban a kertünk 

tőszomszédságában fekvő farkasréti Rupp-hegy volt kedvenc helyünk, ahol minden 

barlangszerű képződményt átkutattunk. 

Peti unokaöcsém természetszeretete ismert volt, ehhez többek közt hozzájárult 

Banner János régészprofesszor – Peti édesanyjának nagybátyja –, aki élményeit 

megosztotta velünk órákig hallgattuk őt. Ahogy mesélte, a legenda szerint az itteni 

bunkereket azért hozták rendbe, mert IV. Károly uralkodó a Rupp-hegyről indulva 

foglalta volna vissza trónját. Ezeket a helyeket aztán napról-napra bejártuk. 

Peti, szakítva a családi hagyományokkal, geológus szeretett volna lenni, ezért az 

általános iskola után a Geológiai Technikumban tanult tovább. Ez az iskola 

meghatározta további pályáját, mindig szívesen emlékezett az ott töltött évekre. 

(Nem véletlen, hogy az azóta megszűnt iskola alapításának 60. évfordulójára 

rendezett találkozó fő szervezője volt 2011-ben.) 

Az 50. születésnapjára készített, már korábban idézett emlékkönyvében így írt 

kedves iskolájáról: „1962 őszén már ott szorongtunk a szerény körülmények között 

működő, de szakmailag színvonalas iskola udvarán, Albertfalván. Számomra egy 

nagyon tartalmas, emlékezetes négy év következett. A szaktárgyak zöme is érdekelt 

[…]. Első év végén én lettem a barlangász szakkör ifjúsági vezetője, kutatási 

területünknek a Kevély csoportot választottuk, rengeteg nagy élmény későbbi 

helyszínét. […] Nyaranta barlangász táborok, nyári gyakorlatok Rudabányán, majd 

éveken át Jósvafőn, ahol végképp elköteleztem magam a barlangok világa mellett. 

[…] Képesítő szakdolgozatomat az általunk feltárt Szabó József barlangról írtam 

sikeresen.” (SZABLYÁR 1998). 

Már 1962-ben (14 éves korában) belépett a Magyar Karszt- és Barlangkutató 

Társulatba. Ennek egyik folyományaként hétvégeken a Vár-barlang Múzeumban, 

mint túravezető dolgozott. (Tanára, Barátosi József szervezte ezt a munkát.) 
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Aktivitásával érdemelte ki 1964-ben az MKBT dicséretét és tárgyi jutalmát 

(SZÉKELY 2013). 1963-1966-ig a technikum barlangkutató csoportjának ifjúsági 

vezetője, 1967-1982-ig a Szabó József Barlangkutató Csoport vezetője volt. A 

középiskolás években szabadidőnkben már egyre nagyobb kirándulásokat tettünk, 

hegyeket másztunk, barlangokat látogattunk és kutattunk. 

 

 
 

A Geológiai Technikum tanulói a Vár-barlangban bal szélen Szablyár Péter, 

mellette Haas János, jobb szélen Barátosi József (1963) 
(Korabeli képeslap alapján) 

 

 

1963 nyarán indultam Petivel első barlangkutató utamra. Nem először jártunk 

barlangban, de most volt először, hogy olyan céllal mentünk, hogy valami új járatot 

fedezzünk fel. A célunk a Látó-hegy volt: ez valamivel a Pálvölgyi kőfejtő felé 

fekszik, de annál jóval kisebb kőfejtő. Ebben nyílik a Látó-hegyi-barlang. Nem mi 

voltunk, akik először kutatták, sokan dolgoztak már itt előttünk is. Érdekessége, 

hogy jóval hidegebb más barlangoknál. Azonban ahogy másoknak, úgy nekünk sem 

sikerült sokkal előbbre jutni. Nem is sokat dolgoztunk itt, hamar letettünk róla. 

Ezek után sokat jártunk más barlangokba, a Pál-völgyi- és Szemlő-hegyi-barlangot 

nem egyszer bejártuk. Ezt nem lehetett kutatásnak nevezni, inkább tapasztalatokkal 

szolgált a későbbiekhez. Így telt el az ősz és a tél. Aztán téli estéken vetődött fel az a 

gondolat, hogy választanunk kellene egy kutatási területet. 

Kezdettől fogva zsombolyokkal szerettünk volna foglalkozni, talán azért, mert ezek 

a nehezebben bejárható barlangok sokkal kevésbé ismertek. Hamarosan rájöttünk 

arra is, hogy eredményt csak komoly, egész éven át tartó munka eredményez. Így a 

Pilisben kerestük a kutatási területet. A Kevély-csoport, alig 20 km-re a várostól, 

teljesen ismeretlen terület volt. 20 évvel ezelőtt kutatták, de a háború viharában 

feledésbe merült. 
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A kutatáshoz először a technikai eszközöket kellett legyártani, mivel akkor még nem 

lehetett sporteszközöket kapni. Találtunk két öreg csörlőt és legyártottunk 20 m 

kötélhágcsót, amelyet 4. emeleti lakásunkból leereszkedve próbáltuk ki, a lakók 

nagy ijedtségére. A hágcsó egyik kötélágában telefonvezeték is volt (én a Puskás 

Tivadar Távközlési Technikumba jártam). 

1964 áprilisában indultunk megkeresni a Kevély-nyergi-barlangot. Egész napos 

keresés után minden eredmény nélkül tértünk haza. Az Ezüst-hegy egyik 

kőfejtőjében kipróbáltuk a hágcsót. Néhány hét múlva visszatértünk, most új 

elbeszélések alapján próbáltuk megkeresni a barlangot. Végül az erdész megmutatta. 

A tavasz folyamán megpróbáltuk a törmelék kibontását. Sokan jöttek segíteni, de a 

sikertelenség miatt végül csak ketten maradtunk. 

1964 őszén már 10 napos tábort szerveztünk a Kevély-nyeregben, ahol megkezdtük 

a kutatómunkát. Csatlakozott hozzánk a technikum magyartanára, Szathmári Tamás 

is és néhány lelkes diák, amatőr barlangkutató. A tábor megszervezése bonyolult 

logisztikai feladat volt, eszközöket, élelmiszert, vizet Csobánkáról kellett felvinni. A 

táborban munkamegosztás volt: főzés, kutatás, vízellátás stb. 

Nyolc hónapi munkánk eredményeként kiástuk egy 25 éve beomlott zsomboly 

bejáratát, amit a pilisvörösvári bányászok segítettek kiácsolni. Beléptünk azokba a 

termekbe, amelyben korábban már jártak előttünk, és innen új ágakat fedeztünk fel. 

A jósvafői – Vass Imre-barlang melletti – kutatóállomás tapasztalatai alapján 

elhatároztuk, hogy mi is hasonló mérési rendszert alakítunk ki, a hőmérséklet és 

karsztvíz mérésére. Ez a rendszer két éven keresztül működött, minden hét végén 

mérőszalagokat, telepeket cseréltünk. 
 

 

 
 

Peti a Nagy-Kevély csúcsán (1964) 
(Havas Péter archívumából) 

Ezekről a munkálatokról mindketten 

részletes (kéziratban ma is meglevő) 

naplót készítettünk (Szablyár Péter: 

Odalenn Havas Péter: A Látó-hegytől 

a Kevély-nyergi-zsombolyig). Ez volt 

unokaöcsém első „kísérlete” a napló 

műfajával, amit számtalan hasonló 

útinapló és dokumentáció követett: „Az 

első komoly naplómat geológiai 

technikumos koromban, 1964. február 

16-án kezdtem vezetni, és ebbe 

bejegyeztem minden fontosabb 

barlangos kirándulás eseményeit, ebbe 

már térképvázlatok, fotók, egyéb 

dokumentumok is belekerültek. Ebbe a 

naplómba az utolsó bejegyzést 1968. 

április 4-én készítettem.” (SZABLYÁR 

1998). 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 40. 

12 

Következzen egy rövidebb részlet unokaöcsém naplójából (az M az én becenevem 

rövidítése, a Péter-akna nevét a munkában résztvevő három Péterről kapta): 

 

„1964. X. 18. 

Ha az alkalomnak megfelelően akarnék írni erről a napról, akkor piros tollal kellene 

írnom. […] Fél kilenckor mindnyájan lenn álltunk a talpponton. Gigászi feladat állt 

előttünk. A múltkor itt hagyott két hatalmas követ kellett a Péter-aknába 

„áthelyezni”. […] M-mel befeszülünk a kő mögé. […] Kimozdul sarkából, majd 

hosszas küzdelem után begurul a Péterbe. A nehéz dió csak most következik. […] 

Minden erőnket összpontosítva nekifeszülünk, és végre ez is benn fekszik a Péterben. 

Kezdődhet az aktív munka. […] Jó két órát dolgozunk így, majd egy métert haladunk 

lefelé, már nagyon fázunk és a lábunk is elgémberedett, így kijöttünk egy kicsit 

pihenni. […] Ezután én megyek le első vájárnak. […] Egy fantasztikus kis lyukba 

kellett bepréselni a lábamat, így tudtam valahogy lenyúlni a talajra. Egy negyed 

órát dolgozom így, marékkal szedem ki az agyagot és adom Szlobodának, majd […] 

hisz ez nem is igaz, kezem alatt tenyérnyi lyuk támad, idegileg teljesen ki vagyok, 

nem tudom tovább bontani, bár tudom, hogy bejutottunk, megkérem ezért M-et, hogy 

váltson fel. Örömmel ugrik be a lukba. Örömmámortól ittasan és torkom 

szakadtából üvöltök Szilvainak. […] Óriási az öröm, ölelkezés, csókolózás. Nyolc 

hónapi munkánk eredményét ünnepeljük.” 

Természetesen később szalonnasütéssel is ünnepeltünk és a végső felszállás után 

koccintottunk a barlang és Szilvai Péter (aznap volt a 16. születésnapja) egészségére. 

A következő években több kisebb barlangot is felfedeztünk még (ezek az akciók 

sem voltak mindig veszélytelenek), közülük a legjelentősebb (1965-ben) a szintén a 

Pilisben (Pilisborosjenő felett), az Ezüst-hegy északkeleti oldalában fekvő Szabó 

József-barlang volt. A felfedezés pillanatait a már említett kéziratos naplóból újabb 

részletekkel idézzük fel: 

 

„1965. V. 1. 

[…] A barlang a helyiek által »Eichbaum« (tölgyfa) névű kőfejtőben nyílik. 

Homokkő fejtő, már évek óta nem fejtik. Egy hatalmas sziklatömb mellett bújunk be 

a vékony repedésbe. Labirintusszerű, törmelékes, vetőkkel szabdalt úton haladunk 

lefelé. […] Perceken belül óriási ovációval dachsteini mészkőre bukkanunk. […] A 

főte mindenhol homokkő. Kis travizás után feljutunk nagyobbik terembe. Magassága 

kb. 6 m, szélessége 10 m, hossza 5 m. Falait sok helyen borsókő borítja. Ennek 

bemászása könnyebb, mivel nagy lezuhant homokőtömbök teszik lépcsőzetessé. Ezt 

az aknát teljesen borsókő borítja. […] Ekkor elindulunk visszafelé. A visszafelé 

vezető út egyes részei könnyebbek, egyes részei nehezebbek. […] A turistaházban 

nagy ovációval fogadnak. Körülállnak, szétszakadt ruháink nagy sikert aratnak. 

Megisszuk az áldomást a Szabó József-barlangra, melyet teljes egyetértésben 

nevezünk el így.” 
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Az ifjú Szablyár Péter az Aggteleki-karszton, az országhatár Iván-hegytől északra 

fekvő beszögellésénél (1966). Peti középiskolás korában több nyarat is töltött a 

jósvafői – Papp Ferenc professzor által alapított – kutatóállomáson, s ezen 

időszakok alatt végérvényesen beleivódott a karsztvidéki táj szeretete. 
(Havas Péter archívumából) 
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Az ezüst-hegyi Szabó József-barlang függőleges metszete 
(forrás: www.barlang.hu) 

 

 

Az 1970-es évek közepén (Péter ekkor már elvégezte a Nehézipari Műszaki 

Egyetemet) kapcsolatba kerültünk erdélyi barlangászokkal és sorra szerveztük közös 

magyar-román feltáró táborainkat 15-20 fővel a Bihar-hegységben. Ebben nagy 

segítségünkre volt a szász származású, leszázalékolt Kaiser László bányász, aki 

feltáró munkákon dolgozott. Ennek során kisebb és nagyobb barlangokat találtunk 

meg, amit nekünk is megmutatott. Erdélyi partnerük Halasi Gábor volt, aki később a 

Körösfői-barlang szifonjának átúszása közben életét vesztette. Rövidesen Kaiser 

László is elhunyt, ezzel megszakadtak az erdélyi kapcsolatok. (Halasi Gábor 

emléktáblája a budapesti Barlangkutató Emlékkertben látható.) 

A leírtakban a fő barlangkutatási tevékenységünket foglaltam össze röviden. Fiatal 

éveinkben szerények voltak utazási lehetőségeink, de később eljutottunk Ausztria, 

Bulgária, Csehszlovákia, Erdély, Szlovénia, Norvégia és Tunézia barlangjaiba. 

Ezeket az élményeket külön naplóba foglaltuk össze, melynek ismertetése 

meghaladja ennek a visszaemlékezésnek a kereteit. 

 

Havas Péter 

 
Irodalom: 
 

SZABLYÁR P. (1998): Szablyár Péter emlékkönyve szeretteinek, barátainak és jó ismerőseinek 50. 

születésnapja alkalmából. – Magánkiadás, Jósvafő, 63 pp. 
SZÉKELY K. (2013): A barlangkutató. – Tájházi Hírlevél 2013/4: 39-45. 
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A kohómérnök 
 

 

Előttem a fehér papír, jobbról-balról könyvkupacok, az egyik tetején egy A5-ös fehér 

füzet, jobb alsó sarkában egy nagy hatvanas, fentebb pedig Péter színes fotója néz 

rám. Mintha kérdezné: rólam írsz? Igen, szoktam, bár csak ne kéne! Mégis írnom 

kell, Érted, Miattad, értünk és miattunk! Írok, mert felkértek rá, közben a jó érzés is 

hatalmába kerít, mert sokat dolgoztunk és írtunk együtt. A Jósvafői Helytörténeti 

Füzetekbe azonban még sosem írtam. Nem is gondoltam rá, hogy erre sor kerülhet, 

és íme a kényszerű kötelesség: tiszteletből és szeretetből is meg kell tennem. 

Barátságunk emlékére, most mint kohómérnököt kell, hogy bemutassalak. 

 

Szablyár Pétert 1968 szeptember első napjaiban ismertem meg, mikor egy tankörbe 

kaptunk besorolást az akkor még Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki 

Karának K 103-as tankörébe. Vagyis egy osztályba kerültünk. Sokan 

mosolyoghatnak rajtam, hogy osztály az egyetemen? Hát lényegileg az volt, hisz a 

Dékáni Hivatal az első évre – egy kezdő tanársegéd személyében – „osztályfőnököt” 

is kinevezett. Nagy létszámmal, 4 tankörrel indult az évfolyam, vagy 20-an, így 

Péter is az előző évfolyamon elvérzettek csapatával tért vissza, miután egy nevezetes 

matematika irtás megtizedelte az évfolyamot. (Ez nem számított ritkaságnak 

Miskolcon, csak példaként említem, hogy a kettővel felettünk levő évfolyamon egy 

félévi fizika írásbeli vizsgán mindhárom kart együttvéve alig néhányan tudták 

teljesíteni az elvárásokat, úgyhogy akkor vagy 350 ember elégtelen beírást kapott az 

indexébe. Igaz a tanszékvezetőnek néhány napon belül távoznia kellett.) 

Nos, Péter az ismétlés miatt Tapolcára kényszerült albérletbe, így egy picit las-

sabban ismertük meg mint a kollégista társakat. Feltűnt ugyan méretén és mosolyán 

túl a „szerelésével” is: egy kopott, kék, katonai szabású zakóra emlékszem, rajta egy 

máltai kereszthez hasonló jelvénnyel. 

Első évfolyamon még nemigen tudtuk, hogy mi is az a kohászat, de az ismétlők, 

köztük Péter és Kedves Lajos későbbi közös cimboránk, sokat meséltek a Csepeli 

Vasöntödében szerzett féléves, embert próbáló tapasztalataikról. Persze ebben 

inkább az emberek, embertípusok és hallott vagy megélt sztorik domináltak, 

semmint az öntészet. Lajoska ős-csepeli volt, és meglehetősen technokrata 

érdeklődésű, ez segítette Pétert geológusi álmai tompításában. 

A többünknek hosszúnak tűnő első félév összehozott a 23 fős tankörből egy magot, 

köztük Péterrel, így félév végén a szintén matematika vizsga következtében 

megüresedett hatfős kolesz szobánkba Pétert invitáltuk szobatársnak. Úgy látszik ez 

sikeres lépés volt, miután Czímer Pistivel, és hát velem is a teljes pályája-élete során 

fennmaradt a barátság. S hogy mivel teltek a napjaink? Sokat elmélkedtünk együtt, mi-

ként is kerültünk ide. Egyértelmű volt, hogy a diploma a cél, de nehezen éltük meg 
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Péter egyetemista korában (1967 tájékán) 
(Szablyár Anna archívumából) 

az ismeretlen bizonyta-

lanságát, szemben azon 

szoba- és évfolyamtár-

sakkal, akik kohász csa-

ládból vagy kohászati-

öntészeti technikumból 

kerültek az egyetemre. 

Gyógyította lelkiállapo-

tunkat a selmecbányai 

és soproni egyetemi 

hagyományok megisme-

rése, és annak ápolásába 

való fokozatos bekap-

csolódásunk (Péter alias 

neve: Szatyó). Lassan 

„megfertőződtünk”, igaz 

Miskolcon csak a má-

sodév végi matek szi-

gorlat megléte után te-

kinthette magát a hall-

gató igazán egyetemi 

polgárnak. 

Az akkor még – a maihoz képest – szegényebb szabadidős lehetőségek (könyvtár, 

foci és sörözés) feloldásában Péter úttörő volt. Kirándulásokat szervezett a Bükkbe, 

esténként spontán előadásokat tartott a technikumi és aggteleki élményeiről, de az 

igaziak a szomszédos országokban nyaranta tett hegymászós túrák előadásai voltak, 

főleg ha akkor még nagy kincsnek számító diavetítőt is sikerült kölcsönbe 

szereznünk. Mindemellett Ő volt minden megmozdulásunk és programunk fotósa. A 

nagy kirándulások között a legnagyobb élmény egy az erdő mélyén, az Isten szabad 

ege alatt eltöltött éjszaka volt: 

Történt, hogy harmadév elején Péter rávette a 6 fős csapatot, hogy két napra 

menjünk a Bükkbe. Szállást foglalt Bánkúton, a turistaházban lepakoltunk, majd 

célul tűztük ki a dédesi várat, ahol talán szalonnát is sütöttünk, labdáztunk, 

egyszóval nagyon jól éreztük magunkat. Gyorsan sötétedett, visszaindultunk a 

szállóba, de a tisztás után az erdőbe érve akkora sötétség zuhant ránk, hogy se 

turistajelzés, se út, minden elveszett. Szó szerint olyan tömény volt a sötét, hogy 

egymást is alig érzékeltük, ellenben kitört a pánikhangulat. Sok mindent 

zagyválhattunk össze, Péter mint rutinos túrázó próbálta nyugtatni a csapatot, hogy a 

turistaszállóban tudnak rólunk, esetleg mentődelegáció is érkezhet. Beletelt egy jó 

óra mire kezdett lenyugodni a társaság, elkezdtünk bányász-kohász nótákat énekelni, 

a teljes repertoárt, majd nagy nehezen tüzet raktunk. Éjfél körül kezdtük észrevenni 

az eget, így már orrunknál is tovább láttunk. Aludtunk a tűz körül, és fáztunk a szep- 
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Az egyetemi tankör tagjai, jobbról a második Szablyár Péter(1969) 
(Hajnal János archívumából) 

 

 

 
 

Barátokkal és a falu bolondjával az arlói búcsúban, jobb szélen Szablyár Péter(1970) 
(Hajnal János archívumából) 
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tember közepi éjszakában. Hajnalban aztán beindult a szarvasbőgés. Hol közelinek, 

hol távolinak, gyakran félelmetesnek is tűnt. Többünknek újdonság volt, de Hernádi 

Laci barátunk, mint többgenerációs várgesztesi erdész család sarja gyönyörrel 

élvezte, mintegy koncertként fogta fel. Hat óra körül a szürkületben elindultunk 

vissza a turistaházhoz. Kiderült, hogy nem volt ötszáz méterre sem tőlünk. 

Romjainkban érkeztünk meg, fáztunk és éhesek voltunk. A további túrát feladva, 

irány az Egyetemváros! A Népligetnél azonban rávettük egymást, hogy menjünk be 

a salakmotor versenyre. Ennek nagy hagyományai voltak Miskolcon, közülünk 

mindenkinek újdonság volt. Így azt sem tudtuk, hogy nem tanácsos kanyarba ülni a 

lelátón. Mi persze napsugárra vágyva ott próbálunk átmelegedni. Szó mi szó, 

kaptunk salakot rendesen. A védekezésül elénk tartott Népsportot is átlyukasztották 

a salakszemek. A hajunk olyan volt, mint amit bebetonoztak. Vert seregként és 

hullafáradtan érkeztünk vissza a koleszba, így nem homályosította el a történetet az 

idő. 

Van egy aranyos sörözős történet is, már csak azért is, mert Péter a kocsmákban 

sosem volt főszereplő, kivéve ezt az esetet. Másodévben felfedeztük az Avas keleti 

oldalán lévő, nemrég nyílt „Törpe Söröző”-t, ahol sörkorcsolyaként kiváló és mindig 

friss paprikás kiflit adtak grátisz. Gyorsan törzsvendégek lettünk vagy öten. Egy 

alkalommal ittunk volna még egy kört, de nem volt miből. Mint legtekintélyesebb 

külleműt, Pétert vettük rá, hogy kérjen kölcsön 100 Ft-ot a főpincérnőtől. Az ráállt, 

mi ígértük, hogy egy héten belül meghozzuk, ami meg is történt. Aztán egy utolsó 

körre ismét csak kölcsönkértük a 100-ast, és így ment ez hetekig, míg meg nem 

szűnt a grátisz kifli. No de nem maradtunk adósok, sőt élvezhettük a személyzet 

szimpátiáját. 

Bár sok esetben lassúnak tűnt az idő folyása, elég gyorsan eljött a diploma időszak. 

Ezt megelőzően Péter azért vagy huszonötször átfordult a főépületi páternoszteren. 

Vizsgák előtt ugyanis majd mindenkinek van valami „gyengéje”. Péternek az egyik 

az volt, hogy harmadévtől csak az anyám által kézzel kötött bordó nyakkendőmben 

volt hajlandó vizsgázni. A másik pedig, hogy vizsga előtti este Czímer Pistivel a 

földszintről indulva beszálltak a páternoszterbe, és néhány perc múlva nagy 

megnyugvással landoltak ugyanott. 

A diplomaterv-választás sorsszerű volt az életében. A kudarc és siker együtt járt, de 

hála, szerencsés sorrendben. A témája az alumínium nagynyomású öntészetével volt 

kapcsolatos, az akkor még működő MOM hátterével. Jelentősebb konzulensi 

segítség hiányában, mint addig is oly sokszor, a könyvtárakra támaszkodott. Végül 

ez hozta nehéz helyzetbe, mivel a nagytekintélyű német „Alumínium” c. folyóirat 

friss, azévi (1973) áprilisi számában bemutatott, merőben újszerű olvadt alumínium 

adagolási eljárást is beépítette dolgozatába. Hiába volt az irodalmi hivatkozás, a 

tekintélyes bírálók késésben voltak a szaklap elolvasásával, és talán hiúságból is 

fából vaskarikának nevezték a bemutatott eljárást. Végül tanszéki nyomásra a 

diplomatervet elfogadták, ellenben az offenzív támadás eredményeként ezt egy 

államvizsga szigorlattal „kellett” ellensúlyozni, vagy hogy Pétert idézzem: 
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„kirúgtak”. S hogy miért szentelek ennek ekkora teret? Mert ezek után alig 4 évvel 

őt nevezik ki az ország akkor legnagyobb kapacitású nyomásos alumínium öntödéje 

tervezésének az élére, majd arra rá 2 évre sikeresen üzembe is helyezték az új, 2700 

t/év kapacitású Ajkai Nagynyomású Alumíniumöntödét. A létesítményi főmérnök 

Szablyár Péter volt! 

Kissé előreszaladtam, de zárjuk le az egyetemi éveket. Az 1973-as végzést a 

következő évben diploma követte, de ekkor már az ALUTERV elismert ifjú 

tervezőmérnöke volt. Az akkori Kohászati Irodán szakmailag és emberileg kiváló 

légkör uralkodott, az akkor csak ötvenes éveikben járó – számunkra nagy öregekkel 

– Kolosy Ernővel és Czeke Arisztiddal került egy szobába, ahol a munka mellett 

csak tanulni lehetett. (Ezt magam is megtapasztaltam 15 éven át, mivel Péter 

közreműködésével 1977-től magam is ALUTERV-es lettem, illetve a Fémipari 

Kutatóintézettel történ fúzió után már ALUTERV–FKI-nak hívták az intézményt.) Ő 

maga is így vall erről a Bányászati és Kohászati Lapok „Névjegy” sorozatában Vele 

készített riportban (HAJNAL 2013): „És abban a közösségben jól éreztem magam, 

hamar sikerült »pozicionálni« magam, és rá kellett jönnöm, hogy az »írástudás« itt 

is igen jól kamatoztatható, annak ellenére vagy pont azért, mert a mérnökök 

általában nem szeretnek írni!” Majd arra a kérdésemre, hogy alig 30 évesen egy 

kiemelt projekt létesítményi főmérnökeként hogy tudta ezt mértékkel elfogadni és 

elkötelezetten teljesíteni, az alábbi volt a válasza: „Némi szerencsém is volt, hiszen 

az iroda »nagy öregjei« ezzel a szakterülettel nem nagyon foglalkoztak. Néhány – 

nem túl látványos, de szakmailag rendkívül tanulságos – munka során sikerült 

elsajátítanom a létesítménytervezés csínját-bínját, olyan egyéniségekkel együtt 

dolgozva mint Páger Laci bácsi, Szarka János, Lantai László. És megint döntő 

szerepet kapott az »íráskészség«. A létesítményi főmérnök titulust sajátos misztérium 

övezte a tervező cégeknél. Kevesen akarták felismerni és főleg elismerni, hogy az 

adott létesítmény megvalósításának ő a karmestere. Nagyon kell ismernie a kottát 

(ezt részben neki kell megírni), a zenészeket időben kell tudni »beinteni« és neki kell 

eladni az egész produktumot a megrendelőnek. Ezt még tovább bonyolította, ha 

külső cégek is részt vettek a tervezésben, arról nem is beszélve, ha a technológiai 

berendezéseket külföldi cégek szállították. Tekintettel arra, hogy az ALUTERV 

fővállalkozó cég is volt, ezért a kor viszonyai között elég élenjáró stílust képviselt az 

akkori beruházói piacon. Ezeket a stílusjegyeket sikerült magamévá tenni, 

következetesen alkalmazni és ezzel viszonylag rövid idő alatt elfogadtatni magam az 

iparági beruházó partnerekkel.” 

Ajka több szempontból meghatározó sikerélménye volt. Ha van a munkának 

gyönyöre, ezt Ő biztos úgy élte meg. A hétköznapi gyakori küzdelmekben tapasztalt, 

épült és felvérteződött. Mindezek kapcsán, a külföldi utakkal (USA, Olaszország, 

Franciaország, Németország stb.) hatalmas rálátást kapott a világra, amely szakmai 

és kulturális szempontból is sokat jelentett számára (ez a 70-es években elég nagy 

szó volt). Végül ennek a munkának következményeként jelentek meg az első ilyen 
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jellegű szakcikkek a Bányászati és Kohászati Lapokban (BKL), nemcsak maga, de a 

munkatársai részéről is. 

Az ajkai siker meghatározóvá vált a további előmenetelét illetően is. Miután a 

létesítmény-tervezői vezetési munka elsősorban a különböző feladatok széleskörű 

összefogása, így alapvetően szervezési tevékenység (és itt elsőre jól vizsgázott), ezt 

az utat követte teljes ALUTERV-es pályafutása során. Előbb osztályvezető lett, és 

ahogy az intézményi szervezet változott, főosztályvezetőként is tevékenykedett, 

majd a csúcs a Kohászati Iroda vezetői pozíciója volt. Az ajkai sikert az Inotára 

tervezett 100.000 t/év kapacitású alumíniumkohó tervezése követte, melynek az 

öntödéjét Páger Laci bácsival hármasban, nyolc változatban is „megálmodtuk”. 

Sajnos ezt a világban bekövetkezett első olajárrobbanás és annak az 

alumíniumiparra kifejtett hatása annulálta. Viszont itt jöttünk rá, hogy aki 

gyártervezésre adja a fejét, az ne lepődjön meg, ha a tervek nagyobbik része a 

papírkosárban landol. Mindezekből viszont igen sokat lehetett tanulni. A Kohászati 

Iroda részt vett a teljes iparág kohászati és öntészeti fejlesztéseiben, a rekonstrukciós 

kiviteli tervek, távlati fejlesztési koncepciók, tanulmányok készítésében. Bejáratosak 

voltunk Ajkára, Inotára, Tatabányára, a műhelycsarnokoktól az igazgatói irodákig. 

Ugyanígy a műkorundgyártás kapcsán Mosonmagyaróváron is, és a Magyar 

Alumíniumipari Tröszt-ön kívülről is egyre több megbízást kaptunk, így az apci 

alumíniumhulladék-feldolgozótól és kisebb öntödéktől. 

Ha Pétert, mint kohómérnököt értékelnem kellene, nem a műszaki teljesítményét 

hangsúlyoznám, s ezt Ő is így látta. Igazolásul had hivatkozzak ismét a Kohászatban 

megjelent riportra (HAJNAL 2013): „Fiatal koromban két dolog érdekelt nagyon: a 

barlangok és az írás. Arra hamar rájöttem, hogy egyikből sem lehet megélni. Arra is 

rájöttem – talán időben – hogy az ember élete kötelező és szabadon választott 

»gyakorlatokból« áll, mint a műkorcsolyában. Azt sem tagadom, hogy a szabadon 

választott terület jobban motivált, mindig tudtam, hogy mit  akarok csinálni, és azt 

buldog módra csináltam is.” Ez a „buldog módra” jelző viszont igaz kohászati 

tevékenységére is. Szakmailag elkötelezett mérnök volt, kiváló szervezőkészséggel, 

rendkívüli írásbeli kommunikációval, és emberi kapcsolatteremtő-készséggel. 

Vezetői tehetségére jellemző az alábbi történet: A sajátosan két részből álló Intézet 

(tervezők és kutatók) hétköznapjaiban gyakori volt az értékrend és a hierarchia 

csatája. A nagy átszervezések divatjában megéltünk olyan három-négy évet is, 

amikor szakmai megosztásban egy iroda alá kerültek a tervezők és kutatók egyaránt. 

Péter, mint a Kohászati Iroda vezetője, ekkor közel 120 embert irányított, 4 tervezői 

osztályt és 3 kutató laboratóriumot. Fizikailag elkülönítetten, részben a Pozsonyi 

úton és részben több kerülettel arrébb, a Fehérvári úton! Itt hatalmas szükség volt 

egyensúlyérzékre, a kommunikációra, az emberi empátiára. Megoldotta, békésen 

tudtunk együtt élni a kutatókkal. 

Érzékeny volt minden újra, aktivitása itt is mindenütt megnyilvánult. Nemcsak maga 

volt aktív és sikeres pályázó (Alkotó Ifjúság, Intézeti NÍVÓ díj), de munkatársait is 
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A Kohászati Iroda karácsonya az 1990-es évek elején, jobb szélen Szablyár Péter 
(Hajnal János archívumából) 

 

 

ambicionálta minderre. Sikeres is volt a Kohászati Iroda. Közösségteremtő erejére 

jellemző, hogy minden személyes és tradicionális ünnepet irodán belül is 

megünnepeltünk. Munkatársi-baráti összejövetelek voltak rendszeresen a kerti 

lehetőségekkel bíró kollégáknál. Jósvafőn is járt a Kohászati Iroda. (Az intézet 

1996-os megszűnése után negyedévente vacsorás találkozókat szervezett, és ez 

hagyománnyá vált. Péter nélkül, és az Ő emlékére mindez ma is folytatódik. Az 

utolsó ilyen rendezvény e sorok írása közt volt, hagyományosan a Maros Sörözőben, 

pár méterre utolsó lakásától.) 

Mindeközben olyan jelentős feladatokat teljesített az iroda, mint a csepeli 

rézfinomító üzem telepítésének és néhány olvasztókemencéjének tervezése, majd a 

nyolcvanas évek második felében az Inotai Alumíniumkohóra a japán Sumitomo 

technológia adaptálása, mely izgalmas és feledhetetlen utazásokkal is járt. Az 

eredmény sajnos megrekedt 10 kísérleti kád kiépítésével. Röviddel ezután viszont az 

iroda szállított terveket egy iráni kohóüzem építéséhez. A kilencvenes évek 

közeledtével részben az alumíniumipar válsága következtében elmaradtak a kiviteli 

tervezési megbízások. A rendszer életben tartását egyre inkább a különböző 

koncepcionális tanulmányok jelentették. Majd nálunk is tudatosult a fémhulladék 

hasznosítás jelentősége, annak kihívásaival. A szekunder alumíniumipar térnyerése 

egyértelmű volt, a növekvő járműgyártás lendületet adott az alumíniumötvözet-

gyártásnak. Az alapanyag biztosításával kapcsolatban sorra születtek tanulmányok 
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az alumínium italos dobozoktól az elfekvő salakkészletek feldolgozásáig. Majd az 

iroda kényszerűségből más témákhoz is kapcsolódott, mint a használt 

személygépkocsik komplex hasznosítása, illetve az elektromos és elektronikai 

hulladékok feldolgozása, és azok hasznosítási lehetőségei. A tatabányai, majd az 

ajkai alumíniumkohók bezárása, az iparág, de az ALUTER-FKI addigi működését is 

érzékenyen érintette. Pétert és a létszámában apadó irodát lelkileg és anyagilag is 

fájdalmasan érintette a helyzet. Így vall minderről a már harmadszor idézett 

riportban (HAJNAL 2013): „[…] a nyolcvanas évek második felében már éreztem, 

hogy az alumíniumiparnak addigi formájában, szervezetében hamarosan vége. 

Engem inkább a közel egy évtizedes agónia, az egyéni érdekeket szolgáló taktikázás, 

a felesleges – nagy pénzeket felemésztő – költözködések és az egyre méltatlanabb 

„vég” szomorított el. […] arra az iparágra addig nem jellemző – stílustalansága 

keserített el, különösen az Intézet vonatkozásában. A könyvtárak megsemmisülése, 

az intézeti tervtár pusztulása, az addig rezervátumi védettséget élvező iparág 

»vadnyugattá« válása. Amennyire méltóságteljesen tudták ezt a bányászok megélni 

az országban, annyira méltatlanul az alumíniumipar”. 1996-ban megszűnt az 

Intézet, az iparági átlagnál jóval gyengébb végkielégítésekkel, és erősebb lelki 

megrázkódtatásokkal. 

Az addig irányított országos hulladékkataszter-vizsgálatokat tovább végezte a 

Gazdasági Minisztérium megbízásából, saját vállalkozás keretében. Szerényre 

fordult életkörülményeit az írással igyekezett kompenzálni. A sok-sok tanulmány 

alapján sorra születtek cikkei a szaklapok mellett főként az Élet és Tudomány-ban is. 

„Az írás számomra életforma, írnom kell…” – mondta magáról. Szakmai irodalmi 

munkásságát összegezve: a BKL Kohászat-ban 10, a BKL Öntödé-ben 1, a 

Gazdaság és Gazdálkodásban 1, az Élet és Tudományban 5 egyéb témájú cikk 

mellett 10, a kohászathoz, vagy a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó cikke jelent 

meg. Emellett rendszeres szerzője volt a HUNGALU Híradó-nak, és az 

Alumíniumipari Múzeum lapjának, a Mi Múzeumunk-nak is. 

Az élet az idézett, kedveltebb „szabadon választott gyakorlatok” irányába terelte, 

melynek eredményeit más cikkek hivatottak bemutatni. Ottani sikerei ellenére nem 

szakadt el a kohászattól (igaz mi sem hagytuk, hogy elszakadjon). Rendszeres 

résztvevője volt továbbra is a kohász és öntész szakmai rendezvényeknek. 

Munkájára, segítségére mindig számíthatott az Öntödei Múzeum, de az 

Alumíniumipari Múzeum is. 2000-ben a Magyar Fémhulladék Forgalmazók és 

Feldolgozók Szövetsége (FÉMSZÖVETSÉG) ügyvezető titkárának választotta, és 

ezt a pozíciót haláláig be is töltötte. E tevékenysége kapcsán álljon itt az utolsó 

idézet a már többször hivatkozott riportomból (HAJNAL 2013): ”A FÉM-

SZÖVETSÉG titkári feladatainak ellátása egy kapocs számomra az alólam kilőtt 

szakmámmal. Én az egész hulladékgazdálkodási- és másodnyersanyag-kérdést 

környezetvédelmi kérdésnek tekintem. Ezért éreztem valamiféle küldetés-félét néhány 

éve, hogy általános- és középiskolák tucatjaiban tartsak előadást gyermekeknek 

erről a problémáról, Algyőtől Sopronig. Éreztem, hogy van értelme, és sokkal többet 
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kellene tenni a felvilágosítás, meggyőzés területén.” Utóbbi tevékenységéért 2008-

ban a Környezetvédelem Világnapján „Környezetünkért Díj”-at vehetett át az 

illetékes minisztertől. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 

már egyetemista korától tagja volt, bár cikkein kívül az egyesületi munkába aktívan 

csak az utolsó 15 évében kapcsolódott be. A történeti munkabizottság tagjaként 

tevékenykedett (lásd többek közt: jósvafői kapahámor). Munkásságáért 2013-ban az 

OMBKE a 103. küldöttgyűlésén Mikoviny Sámuel emlékéremmel tüntette ki. 

 

 
 

A Mikoviny emlékérem átvétele (2013) 
(Hajnal János archívumából) 

 

Végezetül – pont ipartörténeti és 

egyesületi vonatkozásban – egy ku-

darcként megélt csatánk sikerré 

formálásáról: Péter munkáját min-

dig a gyorsaság, az azonnali tettek 

jellemezték. Az inotai kohó 2006-

os bezárását követően azonnal 

emlékkonferencia szervezésbe fo-

gott, nem mérlegelve, hogy az ajkai 

és tatabányai kollégák már begyó-

gyult sebeivel ellentétben az inota-

iakat még a friss és mély fájdalmak 

gyötörték. Nagy csaták közepette 

kivártunk, és kompromisszumot 

kötöttünk. Végül közös szerve-

zésben (OMBKE Fémkohászati 

Szakosztály) 2013 júniusában, a 

volt Csepeli Fémmű területén meg-

tartottuk az emlékkonferenciát, és 

alumíniumból öntött, mind a négy 

hazai alumíniumkohóra emlékező 

táblát lepleztünk le az első magyar 

alumíniumkohó üzemcsarnokának a 

falán. Az ötletgazda Péter volt, aki 

a „kötelező gyakorlatait” is ily 

elkötelezettséggel, odaadással és 

szívvel végezte. 

 

 

Hajnal János 

okl. kohómérnök és barát 
 
Irodalom: 

 

HAJNAL J. (2013): Névjegy (Szablyár Péter). – Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat 146(1): 
47-49. 
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A barlangok szerelmese 
 

 

Péter barlangok iránti vonzalma, hetedik osztályos korában kezdődött. Egy ismerős 

fiú élménybeszámolói nyomán a budapesti Szabó József Geológiai Technikumba 

jelentkezett, majd a középiskolás évek során – ahogy az emlékfüzet korábbi 

fejezetében is olvashattuk – bekapcsolódott a Vár-barlang Múzeum bemutatásába és 

a technikum Józsa László vezette barlangkutató csoportjának tevékenységébe 

(JÓZSA 1966). A csoport tagjaival 152 m hosszban feltárt, a technikum névadójáról 

elkeresztelt Szabó József-barlang lett aztán a Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató-

ban megjelent első cikkének (1965), valamint technikumi szakdolgozatának is 

témája (1966). Saját munkái mellett részt vett osztálytársa, Haas János (egyetemi 

tanár, a földtudományok doktora) Kevély-nyergi-zsombolyban végzett kutatásaiban 

is, ahol vízhozam-méréssel és a csepegő vizek vizsgálatával is foglalkoztak. Ezen 

időszak tapasztalatai Péter egész életét meghatározták, hiszen barlangtani kutatásai a 

feltárás és leírás mellett később is főként térképezésre, üledékvizsgálatra, hidrológiai 

és morfológiai megfigyelésekre terjedtek ki. 

 
 

A feltárás negyedik évfordulójának 

ünneplése a Szabó József-barlangnál 

(a talicskát Szablyár Péter tolja, 

az „utas” Havas Péter 1969) 
(Szilvay Péter archívumából) 

Bár biztos vagyok benne, hogy a tech-

nikum befejezését követően Péter bar-

langok iránti vonzalma nem szűnt meg, 

mégis a múltra gondolva, egészen az 

1970-es évek közepéig nincs felidéz-

hető emlékem, de dokumentumot sem 

találtam, hogy az egyetem 1974. évi 

befejezéséig mivel foglalkozott. Mis-

kolcról visszatérve, talán 1976-ban 

kapcsolódott be a Ferencvárosi Ter-

mészetbarát Sportkör (FTSK) Barlang-

kutató Szakosztályának munkájába. 

Erről, Horváth János szakosztályvezető 

elbeszélése alapján az a történet maradt 

fenn, hogy egy vasárnapi kirándulása 

során, a Háromlyukú-zsombolynál há-

rom igen lelkes, de kétes felszerelésű 

fiatalemberrel találkozott, akik szem-

mel láthatóan akadályt nem ismerve a 

barlang feltárásával foglalatoskodtak. 

Beszédbe elegyedve velük, felhívta 

figyelmüket, hogy ha érdeklődnek a 

barlangok iránt, talán tevékenységüket 

nem így magányosan, engedély nélkül 
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kellene kifejteniük, jobb lenne, ha valamelyik csoporthoz csatlakoznának. Ennek lett 

az eredménye, hogy az FTSK Barlangkutató Szakosztály keretén belül unoka-

testvérével, Havas Péterrel és barátjával, Sisák Zsolttal 1977-ben megalakították a 

Szabó József Csoportot. Nemcsak a választott névvel, hanem a kutatási területtel is 

(Ezüst-hegy – Kevélyek – Hosszú-hegy barlangjai) a technikumi évek hagyományát 

örökítették át. 

A kis csapat újravizsgálta a Szabó József-barlangot, elkészítették részletes leírását, 

morfológiai vázlatát. A járatok eredeti méretének rekonstruálása érdekében 

fúrásokat mélyítettek és a kitöltésmintákat differenciális termoanalízis (DTA) 

segítségével vizsgálták. A Hosszú-hegyen, a Ziribári-barlangban és a felszínen 

megfigyeléseket végeztek, foglalkoztak a felszíni és a barlangi üledékek 

összehasonlító vizsgálatával, a hévizes tevékenység nyomainak felderítésével. A 

rendszeres munkák egészen az 1980-as évekig a Háromlyukú-zsombolyhoz kötötték. 

A teljesen feltöltődött aknabarlang kitöltésének eltávolításával az FTSK 

barlangkutatói 1963 óta foglalkoztak. Máté József, a győri Közlekedési és 

Távközlési Műszaki Főiskola tanára és diákjai 1980-ra 28 m mélységig tisztították 

meg a járatot. Péter is részt vett a feltárásokban, de munkája főként az új szakaszok 

feltérképezésére és az üledékek vizsgálatára irányult. 

A Pilisben szerzett tapasztalatok alapján figyelmük 1978-ban a Vértesre és a 

Cserhátra is kiterjedt. Foglalkoztak a Csákvári-barlang, a nagy-tisztai Denevér-

barlang, az Oroszlán-kői-barlang üledékeivel, szórvány hőmérséklet-méréseket 

végeztek, a Csővári-rög megfigyelése kapcsán pedig felmérték és leírták a Vár-hegy 

barlangjait. 

A terepi munka mellett Péter elméleti kérdésekkel is foglalkozott: Piliscsév és 

Csővár nevének barlangokra utaló eredetét vizsgálta, gyakorlati tapasztalatai alapján 

elmélyült a barlangtérképezés, és -nyilvántartás modernizálásában. Szorgalmazta a 

barlangok kataszteri számmal való ellátását, nyilvántartásba vételét, az adatok 

nyilvánosságra hozatalát. A térképezés korszerűsítésénél – figyelemmel a hazai 

adottságokra – nem akart jelentős, megvalósíthatatlan újítást bevezetni, csak arra 

törekedett, hogy az emberi adottságok miatti hibák csökkenthetők legyenek és a 

számítógépes adatfeldolgozás lehetőségeit ki lehessen használni. Rögzítette a mérési 

adatok felvételének szabályait, a számítógépes adatfeldolgozás rendjét. Persze 

mindenhez nyomtatványt is készített. Elképzelésének működőképességét a pilisi 

Macska-barlang felmérésével próbálta ki. Az észlelt problémák alapján 

természetesen azonnal újabb javaslatokkal élt. Ennek ellenére a rendszer – talán 

bonyolultsága miatt – nem került bevezetésre, senki nem követte a példát. 

1979-ben részt vett a Kinizsi Vándorkupa országos barlangverseny szervezésében, 

azt követően azonnal írásba foglalta a tapasztaltakat, javaslatokat tett, hogy mások 

segítségére legyen az ilyen jellegű programok kigondolásában. 

A Szabó József Csoport 1980-ban levált az FTSK Barlangkutató Szakosztályáról és 

SPELEOTEAM néven, két fő részvételével önállósodott, miután Sisák Zsolt 
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külföldre távozott. A válásnak alapvetően az volt az oka, hogy Péter úgy érezte, 

csoportja az anyaegyesület miatt hátrányt szenved a Cholnoky Jenő Karszt- és 

Barlangkutatási Pályázatok elbírálásánál. A pályázatra benyújtandó éves jelen-

tésüket megalakulásuk óta önállóan, nem a Szakosztállyal együtt adták le, és az 

értékelésnél a bírálók a Szakosztályét mindig jelentősebbnek ítélték. Így 1978-ban a 

Szakosztály a pályázaton I. helyezést ért el, a csoport „csak” Kadić Ottokár 

emléklapban részesült a Kevély-csoport és a Hosszú-hegy térségében több mint 10 

éven át végzett földtani vizsgálatokért. 

Barlangkutató pályafutása kezdetén, még középiskolás korában, 1962-ben lépett be a 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatba és az évek múlásával egyre nagyobb 

lendülettel vetette bele magát a társadalmi tevékenység előmozdításába, a szakmai 

munka ösztönzésébe, szervezésébe. Alaptermészete már ekkor megnyilvánult, tele 

volt tervekkel, javaslatokkal és természetesen kritikáit sem rejtette véka alá. 

Mindenkor és mindenben lehetett rá számítani. Költözésnél csomagolt, cipelte a 

ládákat, segített berendezkedni, új bútorokat összeállítani, képeket felszerelni, a 

működési problémáknál a kisebb javításokat maga elvégezte. Amikor a Fő utcai 

iroda már kicsinek bizonyult, azonnal rajzzal megalapozott tervvel állt elő, miszerint 

az alapterület egy galéria megépítésével jelentősen megnövelhető, anélkül, hogy az 

iroda mozgástere szűkülne. 

Kezdeményezésére a Társulat 1981-ben indította el a „Barlangtani Bibliográfiai 

Figyelő” című, évente két alkalommal megjelenő kiadványát, melynek szerzői-

szerkesztői munkáit 10 éven át egyedül végezte. Listázta és áttekintette a 

Társulathoz beérkező folyóiratokat, és a jelentősebb cikkek bibliográfiai adatainak 

megadása mellett rövid összefoglalót is készített róluk. A változó oldalszámú (20-

40), A/4 méretű kiadványnak 1990-ig 18 száma jelent meg. Reménykedett, hogy 

munkája révén felértékelődik a Társulat tényleg egyedülálló értéket képviselő 

könyvtára, növekedni fog látogatottsága, de látva az eredménytelenséget, leállt az 

igen sok időt igénylő bibliográfiai figyeléssel. Törekvése azért elismerést nyert, 

miután a Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázaton (egyéni kategó-

riában) 1991-ben és 1993-ban is első helyet ért el a tíz év szakmai irodalmának 

ismertetésével, majd ezt kiegészítve a táborok, a kongresszus, a Kossuth-napok és az 

Emlékkert dokumentálásáért. E tevékenységhez kapcsolódóan törekedett arra, hogy 

a magyar szakemberek cikkeit külföldön is megismerjék. Ennek érdekében szerette 

volna, ha a Svájcban megjelenő nemzetközi barlangtani bibliográfiában 

(Speleological Abstract) a magyar publikációk hiánytalanul szerepelnének. Ezért a 

tagság felé felhívást fogalmazott meg a különlenyomatok, illetve a cikkek 

másolatának kérésével, de ez csekély eredményt hozott, így lassan ez a 

kezdeményezés is elhalt. 

Ugyancsak 1981-ben kapcsolódott be a „Karszt és Barlang” című szakfolyóirat 

szerkesztésébe, melyben 1990-ig vett részt, majd a szerkesztőség átalakulását 

követően már csak az 1995-96-os szám megjelenéséhez járult hozzá. Főként könyv- 

és folyóirat-ismertetésekkel, „innen-onnan” című rovat tartalmát növelő hazai és 
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külföldi hírek, érdekességek közzétételével, nekrológokkal növelte a lap tartalmát, 

de az értekezések rovatban is közölt szakcikkeket, melyek hazai és külföldi bar-

langok bemutatására és kitöltésvizsgálatok eredményeinek ismertetésére terjedtek ki. 

A feltáró munka elősegítése érdekében kialakította a „központi tábor” rendszerét, 

hogy egy jelentősebb terület kutatását ne csoport szinten, hanem összpontosított 

erővel végezzék a barlangosok. Így lett ő a vezetője 1987-ben a budapesti, 1988-ban 

pedig a jósvafői, több mint 100 embert mozgató tevékenységnek. A táboroknak 

nemcsak programgazdája, szakmai irányítója, hanem – időt és energiát nem kímélve 

– a szó szoros értelemben a mindenese volt. Hajnalban kelt, hogy részt vegyen a 

reggeli ételek előkészítésében, majd a munka kiosztását követően a további 

étkeztetések előkészítésében. Intézte az engedélyeket, az anyagbeszerzéseket, 

foglalkozott az emberek beosztásával, a szükség szerinti programváltozásokkal és 

természetesen vezette a naplót. Ennek köszönhetően a táborok minden mozzanata, a 

résztvevők személye és az események rekonstruálhatók. A két tábor után úgy 

gondolta, a rendszer már nélküle is működik, így a harmadik, Gerecsében megtartott 

táborban (1990) már csak vendégként vett részt. Bár a Barlangkutató Társulat égisze 

alatt később még több, úgynevezett központi tábor megrendezésére került sor, ezek 

sem tartalmilag, sem létszámilag nem közelítették meg az első három rendezvényt. 

Egyik aktív szervezője lett az 1989-ben hazánkban megrendezett Barlangtani 

Világkongresszusnak, ahol kézügyességének és kreativitásának köszönhetően fő 

feladata a rendezvény arculatának meghatározása és az elképzelések – sok esetben 

sajátkezű – megvalósítása volt. Borzsák Péterrel közösen „faragták” hungarocellbe a 
 

 
 

Az első (Budai-hegységben rendezett) központi tábor szervezőjeként (1987) 
(Fotó: Székely Kinga) 
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A budai központi tábor emblémája, 

ahogyan azt a főszervező, 

Szablyár Péter megálmodta és 

kivitelezte (1987) 
(Fotó: Székely Kinga) 

  
 

Készül a reggeli körözött a jósvafői 

központi táborban (1988) 
(Fotó: Székely Kinga) 

 

 
 

Unokatestvérével, Havas Péterrel a második, jósvafői központi táborban 

(„Kossuth-tábor”) Jósvafőn (1988) 
(Fotó: Székely Kinga) 
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kongresszus helyszínének minden feliratát, díszét, de ő készítette a kongresszus 

jelvényének, emlékérmének tervét is. A kongresszushoz kapcsolódóan 1989 januárja 

és októbere között szerkesztette a Társulat műsorfüzetét, melynek megjelenésén – 

figyelemfelkeltető betűk, rajzok, szlogenek alkalmazásában – jól látszik kreativitása. 

A kongresszus ideje alatt ő irányította az öt alkalommal megjelenő „News” 

anyagának összeállítását és megjelenését is, melyben nagy segítséget nyújtott több 

nyelven is beszélő felesége. 

Kézügyességét máskor is kamatoztatta, a barlangnapokra, rendezvényekre gyakran ő 

készítette az információs táblákat, de emblémák tervezésében is jeleskedett 

(Szakmai napok, központi táborok, Karszt- és Barlangkutatási Alapítvány). Bár 

ezeken a szerzőséget nem tüntette fel, de munkái kedvenc motívumai (a mészkövet 

jelölő téglák, az ország körvonala) miatt könnyen felismerhetők. „Művészi” 

hajlamait nemcsak rajzokban, ünnepeket, újszülöttek világrajövetelét köszöntő 

verseiben jelenítette meg, de volt idő, amikor az óév búcsúztatására az aktuális 

eseményeket kifigurázó lapokat szerkesztett, nem kímélve az ott szereplőket, akik 

természetesen nem mindig viccként élték meg a leírtakat! 

Ötletekben leggazdagabb időszakát talán az 1990-es évek elején élte, s bár közülük 

sok elvetésre került, néhány megvalósulása azonban örök értéket képvisel. Ebben az 

időben egy elnökségi ülés elképzelhetetlen volt „Szablyár-javaslat” nélkül, de 

előfordult, hogy egyszerre többet is előterjesztett. Az elnökség jóváhagyása után 

ezek legtöbbje a megvalósítás érdekében a Természetvédelmi Hivatalnál kötött ki. 

Az elképzelések széles skálán mozogtak, a nagy, átfogó álmoktól egészen a kicsi 

ötletekig, amik a barlangkutatás számos területét érintették, de a legtöbb Budapest-

centrikusságot tükrözött. 

Péter aktivitása igazán akkor érthető meg, ha a teljesség igénye nélkül ugyan, de 

felidézzük mi mindent szeretett volna megvalósítani. Legjelentősebb, legnagyobb 

terve a „Magyar Karszt- és Barlangkutatási Alapítvány” létrehozása volt. Ezért több 

éven át küzdött és majdnem az életével fizetett érte, hiszen egy vita alkalmával úgy 

felizgatta magát, hogy utána hosszabb kórházi ápolásra szorult. A tervet 1990 elején 

(ha jól emlékszem) az alapozta meg, hogy a Barlangkutató Társulat létbizony-

talanságát meg akarta szüntetni. A barlangkutatást az amúgy is kritizált állami és az 

1910-ben megalapított, de fennmaradását nehezen biztosító társadalmi szervezet 

összevonásával, az államigazgatási, kutatási, dokumentációs, múzeumi, turisztikai 

feladatok ellátását alapítványi keretek között kívánta volna megoldani. Miután 

javaslata az önállóságát féltő Barlangkutató Társulatban nagy ellenállást váltott ki, 

1990 szeptemberében lemondott főtitkárhelyettesi (megbízott főtitkári) funkciójáról, 

hogy azt magánemberként továbbíthassa a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. Az 

elképzelés létjogosultságában megingathatatlanul hitt, így azt nem adta fel 

egykönnyen. Mintegy két éven át több ízben is levélben fordult Keresztes K. Sándor 

környezetvédelmi miniszterhez és dr. Tardy Jánoshoz, a Természetvédelmi Hivatal 

elnökéhez. Javasolt, indokolt, példákat sorolt fel, és természetesen sürgetett, 

számonkért. Bár a Barlangtani Intézettel folytatott többszöri egyeztetés alapján elkép- 
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A budapesti Barlangtani Világkongresszus (1989) egyik szervezőjeként 
(Fotó: Borzsák Péter) 

 

elképzeléséből engedett, végül is – 

mint a legtöbb nagy volumenű terve – 

az érintett felek támogatásának hiányá-

ban, jogi feltételek és anyagi fedezet 

nélkül elhalt. Nehéz egy elképzelést – 

még ha az a szakma érdekeit képviseli 

is – másokkal elfogadtatni úgy, hogy 

nincs meg egy kormányzati szintű 

támogatás, a javaslattevő pedig az ötle-

ten túl semmivel sem tud hozzájárulni 

annak megvalósításához. 

Sajnos, ezen tervének esélyét az is 

rontotta, hogy míg keményen harcolt az 

alapítvány létrehozásáért, közben több 

más, részben átfedő nagy tervvel is 

előállt. Természetesen a kezdeménye-

zések között a Vár-barlang kiemelt 

szerepet kapott. 1990 szeptemberében 

javaslatot készített nemcsak a barlang 

turizmus számára való kiépítésére, ha-

nem az egész Vár-hegy komplex föld 

alatti vendégforgalmi hasznosítására. 

 
 

Munkában a Barlangtani 

Világkongresszus dekoratőre (1989) 
(Fotó: Borzsák Péter) 
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Ez magába foglalta mélyszinti parkolók, nagy befogadóképességű, exkluzív és 

középkategóriás éttermek (román, gót, reneszánsz, török kori), történelmi bor-

vidékeinket reprezentáló, tájjellegű borpincék (egri, tokai, villányi, soproni), 

serfőzdék, sörkatakombák (gyártó cégek és márkák szerint), föld alatti piac, föld 

alatti kézművesek utcája stb. kialakítását. Az előterjesztés azonban inkább volt egy 

dús fantáziára utaló ötletbörze, mint megalapozott és részben, vagy egészében 

megvalósítható terv. A legnagyobb gond az volt, hogy a javaslat nem vette 

figyelembe a rendelkezésre álló terület nagyságát, adottságait (tulajdonjog, meg-

közelíthetőség, méret, hidrológiai és klimatikus viszonyok). A természetvédelem 

illetékeseinek szakmai ellenvetése ellenére, a Társulat Elnöksége 1991. október 29-

én úgy döntött, hogy az előterjesztést az I. kerületi Önkormányzatnak megküldi. Az 

Önkormányzat műszaki osztályának vezetője, Aczél Péter személyes megbeszélésen 

(1991. december 28.) fejtette ki véleményét, miszerint az ötletet nagyvonalúnak, 

figyelemre méltónak, de megvalósítását jogi, gazdasági és alkalmatlansági okok 

miatt időszerűtlennek tartotta. Később az Önkormányzat ugyan a barlang egy 

szakaszát látogathatóvá tette, illetve a felső pincékben kiállítást hozott létre, 

melynek összeállításában Péter is részt vett, de az üzemeltetés már nem az ő 

elképzelései szerint valósult meg. A várt forgalom jóval elmaradt a tervezetnél, a 

kiállítás anyaga az állandóan nedves és szellőzetlen térben lassan tönkrement, a 

működés jelentős ráfizetést jelentett, így a látogatást megszüntették. A Péter által 

leírtak közül – tőle függetlenül – mára már megvalósult egy 300 autót befogadó 

felszín alatti parkoló a Várkert Bazár alatt, amit a közeljövőben a Tabán felől is ki 

akarnak alakítani. Talán a Várnegyed rekonstrukciójára vonatkozó, jelenleg 

folyamatban lévő Nemzeti Hauszmann Terv majd a felszín alatti értékeket is érinti, 

és akkor Péter elképzelései közül valami még valóra válhat. 

1990 októberében újabb két nagy „álom” került napirendre. Az egyik a budai 

barlangi vendégforgalmi központ létrehozásáról szólt, a másik a Szemlő-hegyi-

barlangnál egy barlangterápiás központra vonatkozott. A budai nagybarlangok 

súlypontjában létrehozandó, az öt fokozottan védett barlangra (Ferenc-hegyi-, 

József-hegyi-, Mátyás-hegyi-, Szemlő-hegyi- és Pál-völgyi-barlang) épülő, komplex 

vendégforgalmi szolgáltatásokat nyújtó szervezet működését úgy képzelte el, hogy 

létesíteni kell egy akkora fogadóépületet, ahol elfér étterem, büfé, mellékhelyiségek, 

ajándékbolt, könyvesbolt, sportfelszerelés üzlet, utazási iroda, információs központ, 

pénztár, különtúra öltöző, előadóterem, kiállító tér, műhelyek, garázs. Továbbá 

ugyancsak építeni kell szálláshelyet (150-200 fős turistaszálló, kemping faházakkal, 

sátor és lakókocsi férőhellyel), sportlétesítményeket (tenisz, tollaslabda, mini golf), 

oktatóhelyet (sziklamászó, barlangjáró), szabadtéri (zárható fedelű) színpadot. A 

nevezett intézmények üzemeltetése mellett természetesen a központ feladata 

menetrend szerinti, különböző típusú barlangtúrák biztosítása lett volna. A terápiás 

központ létrehozása bár kisebb mértékben, de szintén jelentős beruházást igényelt 

volna, hiszen többek között egy kórházi körülményeket biztosító épületet kellett 

volna építeni, berendezni. A nagyszabású tervek egy része természetesen támo-
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gatható lett volna, de az egész megvalósításhoz és a működtetéshez szükséges 

anyagi fedezet töredéke sem állt rendelkezésre. 

Egy központ létesítésének gondolata Péter fejében még 1995-ben is visszatért. 

Amikor a Barlangkutató Társulat elnökével, a problémák, a fennmaradás létének 

megvitatása érdekében jártak a Természetvédelmi Hivatal elnökénél, dr. Tardy 

Jánosnál, előzetes egyeztetés és a résztvevők tudta nélkül hirtelenjében azt javasolta, 

hogy a Természetvédelmi Hivatal vegye meg az 1994-ben elhunyt Kessler Hubert 

Hermánd utcai házát, ahol nemcsak Kessler Hubertnek lehetne emléket állítani, de 

ott a Társulat elhelyezését is meg lehetne oldani. A terv azonban már a meg-

beszélésen elutasításra került, miután a Természetvédelmi Hivatalnak ilyen jellegű 

ingatlan megvásárlására nem volt felhatalmazása. Péter csak arra kapott biztatást, 

hogy a Hivatal Kessler barlangi hagyatékát azon feltétellel vásárolta meg, hogy azt 

egyben tartva, az érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi. Ezt az ígéretet 

valósította meg később a jósvafői Kessler Emlékház. 

Ma már a Világörökség várományosi listáját nézve – azt hiszem – senkinek sem jut 

eszébe, hogy a Rózsa-domb termálkarsztjának előterjesztése is Péter ötlete volt, bár 

a listára kerülésben már nem játszott szerepet. Javaslatával a Társulat elnöksége 

1991. január 22-i ülésén egyetértett. A Természetvédelmi Hivatal elnökével 

folytatott megbeszélés azonban negatívan zárult (1991. szeptember 5.), miután az 

előterjesztést pénzügyi fedezet és kormánygarancia hiányában ő nem tartotta 

támogathatónak. Így Péter más utat választott. A térséget legjobban ismerő 

szakemberek bevonásával, szerkesztőtársakkal összeállították a felterjesztést 

megalapozó „Ajánlás”-t, amit a Főváros Önkormányzatának támogatásával a 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat meg is jelentetett (1993). Az elkészült 

anyag az 1993. évi Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázaton harmadik 

díjat nyert. Később a Hivatal megváltoztatta álláspontját, és az UNESCO-hoz 

benyújtott előterjesztéséhez az elkészült anyagot felhasználta. Bár az Aggteleki- és 

Szlovák-karszt barlangjainak Világörökséggé nyilvánításával (1995) a rózsadombi 

barlangvilág esélye csökkent, miután a várományosi listán a mai napig szerepel, nem 

reménytelen, hogy egyszer a Budai Várnegyed és a Duna-part kiegészítéseként – 

Péter álmát megvalósítva – az emberiség egyedi értékei közé kerül. 

A főváros barlangtani egyediségére alapozva egy olyan nemzetközi szervezet 

létrehozását is tervezte, amelyik a települések alatt nyíló barlangokkal és azok 

problémakörével foglalkozik. A Városok Alatti Barlangok Szövetségének meg-

alakítására vonatkozó előterjesztését 1991. június 18-án a Társulat el is fogadta és őt 

bízta meg a szükséges előkészületeket megtételével. Péter először csak egy laza 

szervezetet kívánt alakítani, amit a Nemzetközi Barlangtani Unió (UIS) munka-

bizottságként regisztrál, ami megerősödése után már önálló szervezeti egységként 

működhetne. A megalakulás évekig húzódott, még 1995-ben is meghirdette, hogy 

várja az érdeklődő csoportok és személyek jelentkezését, és olyanét is, aki vezetői 

tisztséget vállalna. A Társulat égisze alatt 1998 októberében ugyan sikerült e témára 

építve egy nemzetközi konferenciát lebonyolítani, de miután a csekély érdeklődés 
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hatására az ötlet ettől sem erősödött meg, a kezdeményezés lassan elhalt. 

Eredményként annyi könyvelhető el, hogy a konferencia előadásainak szövege – 

Péter társszerkesztésében – nyomtatásban megjelent. 

A javaslatok közül természetesen Jósvafő sem maradt ki. Felfigyelt az Apalin 

környezetétől eltérő kőzetére és 1991. május 8-án javasolta a Kossuth utcai kibúvás 

védetté nyilvánítását. Erre azonban nem volt szükség, mert az a nemzeti park 

területére esik. A helyszíni szemle alapján azt azért sikerült elérnie, hogy az 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a környezetét megtisztította és láthatóvá tette. 

A sikernek azonban nem sokáig tudott örülni, mert az érdekes földtani feltárás 

előterébe építési törmeléket raktak le, ami ellen nem akart, vagy nem mert fellépni. 

Azóta a sok csapadék hatására levált hatalmas kőzettömböt a növényzet is betakarta. 

Előszeretettel foglalkozott Kossuth személyével, amiben feltehetően szerepet 

játszott az, hogy sokan Kossuth hasonmásának tartották őt. E vonzalmának 

köszönhető, hogy 1991. október 8-án a Barlangkutató Társulat elnökségi ülésén 

javaslatot terjesztett elő egy Kossuth-emléknap szervezésére, melynek lebonyo-

lítására az elnökség természetesen őt kérte fel. Az 1992 szeptemberében Jósvafőn 

megtartott három napos ünnepi ülésen a Baradla aggteleki bejáratánál egy 

emléktábla avatására került sor, ahol ő méltatta a jeles politikus emberi nagyságát, 

egykori barlanglátogatásának, természettudományos munkásságának jelentőségét. 

Ugyanakkor, Péter elképzelései szerint 

márványtábla került a Kossuth-barlang 

bejárata fölé is. Emlékszem, nagyon 

haragudott rám, mert nem engedélyez-

tem, hogy az aggteleki táblát a többi 

közé, a sziklafalban helyezzék el. Dön-

tésemet ma is vállalom, hiszen az 

emléktábla önálló megjelenése, ahogy 

az alapzatot adó sziklatömb őrzi a domb 

alatt rejlő „in situ” régészeti leleteket, 

méltóbb emléke Kossuth látogatásának 

és a barlangról készített írásának, 

mintha neve a többi tábla között 

tömörülne. A sok embert megmozgató 

rendezvénnyel Péter nemcsak Kossuth-

nak állított emléket, hanem boldog pil-

lanatokat teremtett a Kossuth-barlangot 

feltáró, a Baradláért oly sokat tevő 

Kessler Hubertnek, akinek ez volt az 

utolsó találkozása hőn szeretett barlang-

jaival és Jósvafővel. 

 
 

A Kossuth-emléktábla avatásán a 

Baradla aggteleki bejáratánál (1992) 
(Fotó: Székely Kinga) 
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Péter mindig nagy tisztelettel tekintett Balázs Dénes csendes, de annál 

eredményesebb tevékenységére, így érthető, hogy őt követve egy a kínai karszt 

ismeretlen barlangjainak feltárására és kutatására irányuló munka megszervezését is 

javasolta. Az 1992 októberére tervezett, 10 fős expedíció tagjait pályázaton 

választották volna ki a feladattal megbízott szakemberek. Az előkészületi munkák 

után azonban ez az ötlet is elhalt. 

Gyakran kifogásolva a nagyközönség számára érdekes és bolti árusításban 

hozzáférhető barlangtani irodalom szegényességét, 1991. év utolsó napján 

(gondolom szilveszteri mulatság helyett) összeállított egy könyv-tematikát. A 24 

fejezetből álló „Barlangok” című kiadványt a Búvár zsebkönyvek sorozatában 

szerette volna megjelentetni. Bár ez a terve nem valósult meg, később több könyvvel 

bővítette a barlangok iránt érdeklődők lehetőségét, bár ezek a munkák nemcsak a 

természetes eredetű üregekkel foglalkoznak. A „Föld alatti Magyarország” (2004) 

című, számos színes képpel és térképpel illusztrált könyve hazánk legjelentősebb 

barlangjai mellett az olvasót föld alatti múzeumokba, érdekes alagutakba, 

csatornákba, tárókba, barlanglakásokba, sziklatemplomokba is elvezeti. A „Mi 

Budapestünk” sorozat részeként több ismeretterjesztő munkája is napvilágot látott, 

melyek a Föld alatti Budapestet kivéve már nem érintenek barlangokat (2002, 2007, 

2010). Utolsó könyve, az „Eltűnő budai hegyek” (2013) is túlmutat a barlangokon, 

és a térség múltbeli érdekességeit is vázolja. A korai szakcikkek után Péter későbbi 

barlangos írásai főként az ismeretterjesztést szolgálták. Előszeretettel publikált az 

Élet és Tudományban, de írt a Búvárba, a Föld és Égbe és a Földgömbbe is. 

1991-ben kezdett el foglalkozni a Szemlő-hegyi-barlang feletti Barlangkutató 

Emlékhely kialakításával, melynek felavatására az Országos Barlangnap keretén 

belül, 1993. június 18-án este fél 9-kor, karbidlámák fénye mellett került sor. A 

dombtetőn, a jelképes sírok felett elhelyezett 10 karrosodott mészkőtömb 17 tragikus 

körülmények között elhunyt barlangkutatónak állított emléket. Még az év november 

l-én a kert 6 táblával bővült, fejet hajtva az 1980-1989 között elhunyt nyolc kutató 

emléke előtt. Sajnos a táblák száma minden évben növekszik, s a kert kiegészült a 

hegymászóknak emléket állító sziklatömbbel is. 1993-tól a halottak napja alkalmá-

val minden évben megkondul a harang, hogy emlékezzünk tragikus sorsú társainkra 

(az emlékhelyen felállított harangláb ácsszerkezetét jósvafői mester, nevezetesen 

Gereguly Feri bácsi készítette). Sajnos az Emlékkert kialakításáról sem a Társulat 

műsorfüzetben, sem a Karszt és Barlangban nem jelent meg részletes leírás, így több 

mint 20 év távlatából nehéz a megvalósításig vezető utat pontosan felidézni. 

A kert megvalósulásával Péter fantáziája nem állt meg, és e csodálatos fekvésű, a 

Duna felé látványos panorámát biztosító helyet szoborparkkal szerette volna 

kiegészíteni (1994). Az első szobrot Balázs Dénesről, a másodikat Kessler Hubertről 

tervezte elkészíttetni. Úgy képzelte, hogy a szükséges összeg 25 %-át a Társulat, 75 

%-át külső forrásból lehetne biztosítani. Ez azonban irreális elvárás volt, hiszen a 

Társulat a létfenntartásához szükséges pénzt sem tudta előteremteni. Így e gondolata 

nem kapott támogatást. Abban, hogy Péter ezen álmáért túlságosan nem harcolt, azt 
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hiszem az is szerepet játszott, hogy felismerte: az őrizetlen területen a szobrok nem 

lettek volna hosszú életűek, hiszen az emlékkövek kicsi réz tábláit két ízben is 

lelopták, egy szobor pedig azoknál jóval nagyobb értéket képviselt volna. Azért az 

utókor nem feledkezett meg a barlangkutatás e két kiemelkedő alakjáról, hiszen 

Balázs Dénes életnagyságú szobra az érdi Földrajzi Múzeum kertjében, Kessler 

Hubert mellképéről készített bronz domborműve pedig a jósvafői emlékház 

bejáratánál (mindkettő Domonkos Béla neves szobrász alkotása) került elhelyezésre. 

Péter múlt iránti tisztelete abban is megnyilvánult, hogy foglalkozott elhunyt 

barlangkutatók munkásságával (1984, 1992) és egy filmsorozat készítését is 

szorgalmazta, amelyben az élő „legendák” mesélnek életükről. Az ő kérdezései 

alapján Jakucs László és Kessler Hubert elevenítette fel barlangkutató múltját. 

Sajnos a filmek operatőrének, Kalicza Tibornak 1999. évi tragikus halálát követően 

a sorozat megszakadt. 

A Társulat Elnöksége 1993. október 13-án Péter két újabb javaslatát is fogadta. Az 

egyik arra vonatkozott, hogy a Társulat vegye kezelésbe a gellérthegyi Aragonit-

barlangot, és nyissa meg az idegenforgalom számára, a másik pedig, hogy a Vass 

Imre-barlang feltárásának 40. évfordulója alkalmából rendezzen emlékülést. Az első, 

a szokásos munkabizottság létrehozása fázisig jutott el, a másik azonban kibővített 

programmal megvalósult. A karsztfolyamatok kölcsönhatásának kutatási eredményei 

címmel Jósvafőn, 1994 októberében megrendezett konferencián nemcsak a Vass 

Imre-barlang feltárásáról, de a kutatóállomást alapító Papp Ferenc professzor halá-

lának 25. évfordulójáról és a Szabadság-barlang feltárásának 40. évfordulójáról is 

megemlékeztek. 

Miután hiányolta, hogy a Barlangkutató Társulatban a szakmai munka éves 

értékelésére nincs megfelelő fórum, kezdeményezte, hogy a Társulat a nagy 

hagyománnyal rendelkező (terepi programokat és kellemes táborozást biztosító, 

Vándorgyűléssé átkeresztelt) Barlangnapja mellett, minden évben rendezze meg a 

barlangkutatók szakmai találkozóját is. Erre első alkalommal 1995 novemberében 

Jósvafőn került sor. A mai napig nagy létszámot mozgató, jelentős éves eseményen 

a barlangkutatók éjszakába nyúló előadássorozatban ismertetik tevékenységeiket, 

eredményeiket. Sajnos az ötletgazda neve az első beszámolóból lemaradt, s így, 20 

év múltán már alig akad olyan személy, aki emlékszik arra, hogy a szakmai fórum 

gondolata Péter fejében született meg. 

Éveken át – Balázs Dénes nyomán – szorgalmazta a „Ki kicsoda a magyar 

barlangkutatásban” című anyag összeállítását. Ezt már 1996-ban szerette volna 

magyar nyelven, 1997-ben pedig a Svájcban megrendezendő Barlangtani Világ-

kongresszusra angol nyelven megjelentetni. Bár a meghatározott szempontokat 

tartalmazó körlevelet többször is közrebocsátotta, arra kevés reakció érkezett. Péter 

1998-ban újra napirendre tűzte tervét, hogy az összeállítás legalább a Társulat 

fennállásának 40. éves évfordulójára napvilágot lásson, de a közszereplés lehetősége 

a tagságot hidegen hagyta, még 50-en sem küldték vissza a kitöltött nyomtatványt. 
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Az élet furcsasága, hogy amikor a „Magyar hegyisport és turista enciklopédia” 

kötetében lehetőség nyílt arra, hogy élő személyek életrajza is bekerüljön, Péter – 

mint az általa kritizált személyek – nem élt a lehetőséggel. 

Volt Péternek egy „hobbija”, ami szakmai érdeklődéséből fakadt. Gyűjtötte a 

változatos formákat mutató, kisebb méretű, karrosodott mészkő darabokat, amiket 

egyszerűen csak „karszt kisplasztikának” hívott. Először „A bükki barlangok 

kutatásának, védelmének és hasznosításának legújabb eredményei” című, a Miskolci 

Egyetemen 1993 novemberében megrendezett szakmai konferencián mutatta be 

őket. A természet ezen alkotásai később a Jósvafői Tájházban lettek elhelyezve. A 

Tájházban a karsztról és a barlangok világáról nemcsak ennyivel emlékezett meg. 

Az érdeklődők ma is egy önálló helyiségben ismerkedhetnek meg a térség 

legjelentősebb barlangjaival és barlangkutatóival. 

A szakmai munka mellett természetesen a Társulat irányításában is szerepet vállalt. 

1984-től tudományos titkár, 1986-tól főtitkárhelyettes, 1990. április 11-től 

szeptember 11-ig ideiglenes főtitkár, 1991-től az elnökség tagja, 1995-től 1999 

júniusáig pedig főtitkár. További megválasztásáról csalódottan, maga mondott le, 

miután elképzeléseit – az aktivitás fokozása, az eredményesség növelése, a 

barlangügy értékéhez méltó elfogadtatása, a Társulat helyzetének stabilitása – nem 

tudta megvalósítani. A problémákat maga fogalmazta meg a Társulat 1997. évi 

közgyűlésén elmondott főtitkári beszámolójában. Bár a Társulat működik, de a 

szervezeti életben átalakulás nem történt. A megváltozott és felgyorsult világban a 

 

 
 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöksége tagjaként, többek között 

(alul, középen) Kessler Hubert társaságában (1989) 
(Székely Kinga archívumából) 
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múltban kialakított alapszabály szerinti működés kevés, a kor kívánalmai szerinti 

tevékenységhez szükséges anyagi fedezet nem biztosítható és a Társulat irodája 

alkalmatlan szélesebb körben végzendő munkára. A kulturált elhelyezésre a Szemlő-

hegyi-barlang fogadóépületét tartotta alkalmasnak, és az ellenérvek, valamint a 

barlang üzemeltetőjének ellenállása ellenére kitartóan szorgalmazta az átköltözést. 

Terve végül is az őt követő Börcsök Péter főtitkársága alatt, 1999-ben valósult meg. 

De még életében – sajnos – megtapasztalta, hogy az ellenérvek (nem önálló 

tulajdon, nincs önálló bejárási lehetőség, a tetőtér könyvtár elhelyezésére alkal-

matlan stb.) megalapozottak voltak, s alig 10 éven belül a Társulat elhelyezése ismét 

bizonytalanná vált. 

A Társulat eleinte értékelte Péter odaadását, kitartását, áldozatos és szorgalmas 

munkáját. 1987-ben a hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi munkáért 

adományozható Herman Ottó éremmel (FLECK 1987), majd 2009-ben a karszt- és 

barlangkutatás terén végzett tudományos ismeretterjesztő és tudományszervező 

tevékenységért adományozható Papp Ferenc-éremmel tüntették ki (DÉNES 2009). 

Élete utolsó éveiben ugyan a sok vita és csalódottság eredményeként eltávolodott a 

Társulat mindennapjaitól, s inkább a háttérből figyelte az eseményeket, mégis 

méltatlan, hogy temetésén a Társulat képviseletében senki sem méltatta az ott 

végzett több évtizedes munkásságát. 

A barlangtani központ és a barlangi idegenforgalmi fejlesztésekre tett javaslatainak 

kudarca és a rendszerváltás követő átalakulási lehetőség végül arra ösztönözte, hogy 

önállósítsa magát és 1991-ben Borzsák Péterrel közösen létrehozza a Színlő 

Barlangi és Vendégforgalmi Kft.-t. Saját elképzelései szerint különböző barlangi 

emléktárgyakat forgalmazott, a denevéres kitűzők, ékszerek, nyakkendők, 

barlangokat ábrázoló dísztárgyak, matricák, metszetek kimeríthetetlen fantáziáról 

tanúskodtak és igen közkedveltté váltak. Az általa gyártatott, Borzsák Péter 

fényképei alapján forgalomba kerülő képeslapok a barlangvilág méltó tükrei lettek. 

Nagy álma volt egy barlangi társasjáték és egy barlangot ábrázoló puzzle kiadása is, 

vagy jó minőségű italok speciális címkés (Barlangi cseppek, Aggteleki ördögszántás 

verítéke) forgalomba hozatala, de anyagi fedezet hiányában ezek elmaradtak. 

Bár Borzsák Péterrel a cégközösség hamar felbomlott, kapcsolatuk változatlan 

maradt. Ő lett Borzsák barlangi fotózásának állandó segítője és modellje is. 

Hihetetlen türelemmel, mozdulatlanul állt, a nem csekély időt igénylő felvételek 

elkészítéséhez. Egyszer valaki meg is jegyezte, hogy nincs Borzsák-fénykép 

Szablyár Péter nélkül, mire Salamon Gábor azonnal magyarázatot adott miért: ez 

annak köszönhető, hogy Borzsák Péternek van egy kicsi Szablyár makettje, azt viszi 

magával mindenhová. Ennek nemcsak az az eredménye, hogy minden fényképen 

Péter látható, hanem az is, hogy ismerve az ő magasságát, a barlang is nagyobbnak 

tűnik. Természetesen volt, aki ez el is hitte. 

Az önállósodásnak köszönhetően Péter elképzelései közül sok mindent 

megvalósított, de szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a jó szándék kevés, ha 
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Péter a Béke-barlang (balra), illetve 

a Kossuth-barlang (fent) vendégeként 

(a béke-barlangi felvételen 

felbukkanó, jellegzetes piros ruhás 

barlangász alak a Színlő Kft. 

képeslapjainak állandó figurája) 
(Fotók: Borzsák Péter) 

 

 
 

A Beremendi-kristálybarlang fotódokumentációjának készítésekor 
(Fotó: Borzsák Péter) 
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arra nincs fogadókészség. Úgy képzelte, hogy a nemzeti parkok majd kapva-kapnak 

a barlangi idegenforgalmat szolgáló ötletein, mindenki tőle fog kiadványt, 

képeslapot, ajándéktárgyat rendelni, s azokat a Bükktől Budapesten át egészen a 

Balaton-felvidékig mindenhol árusítani fogják. A fogadókészség azonban néhány 

nemzeti park kivételével elmaradt, annak ellenére, hogy tényleg ízléses, érdekes, a 

barlangokat méltón képviselő választékot biztosított, és annál többet tervezett. 

Szeretett volna a természetvédelemnek, a nemzeti parkoknak úgy is hasznára lenni, 

hogy ötletei mellett, megbízás esetén megvalósulási tanulmányokat is készít (pl. az 

Esztramos természeti értékeinek komplex bemutatása és hasznosítása, a Pál-völgyi- 

és Szemlő-hegyi-barlang vendégforgalmának növelése és szezonálisan egyenle-

tesebbé tevő reklám-propaganda tevékenység, az EXPO 96 Budapest elő-, utó- és 

kiegészítő rendezvények az Aggteleki Nemzeti Park Területén). 

A Színlő Kft. legsikeresebben az Aggteleki Nemzeti Park területén működött, ahol 

Aggteleken az akkori pénztárépületben helyiséget bérelt és a forgalom bonyolítására 

eladót alkalmazott. Jósvafőn a barlangpénztárosok pedig arra kaptak engedélyt, hogy 

megfelelő %-ért forgalmazzák áruit. Lassan, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

megerősödésével azonban ez a lehetőség is megszűnt, az ANPI a választékot maga 

bővítette, és az aggteleki Tourinform létrehozásával kulturált eladóhelyet biztosított. 

Péter számos országban járt. Kezdetben természetesen csak a környező területekre 

jutott el (1966 Bulgária, 1967 Csehszlovákia: Magas Tátra, 1971 Románia, 1977 

Görögország), de később munkája kapcsán távolabbra is utazhatott (1978 New 

York, 1984 USA: Washington állam, 1986 Japán), és családi kirándulásokat is 

szervezett (1977 Görögország, 1982 Norvégia, 1985 Tunézia stb.). Utazásai során 

néhány barlangot is felkeresett (tapasztalatait azonnal írásba is foglalta), de élete 

utolsó két évtizedében már ezek a látogatások elmaradtak, barlangokkal foglalkozó 

nemzetközi konferencián pedig soha sem vett részt. Ez a két tényező hátrányosan 

befolyásolta a barlangi turizmusról kialakított véleményét, hiszen nem volt 

komolyabb kitekintése a világra, és nem tudta követni a fejlődés lehetőségeit. 

Még aktív barlangos korában, 1978-ban került kapcsolatba az aradi Denevér 

Barlangkutató Csoporttal és ennek köszönhetően néhány éven át lehetősége nyílt 

erdélyi barlangok megismerésére és kutatására. 1978 szeptemberében 10 napot 

Menyháza (Malom-barlang, Márványbányai-zsomboly), Belényes (Valea Haiului-

barlang) és a Páring-hegység (Muierii-, Polovraci-barlang) barlangjai, majd a torjai 

Büdös-barlang, a Vargyas-szurdok, és különösen a Homoródalmási-barlang 

megismerésével töltött. 1979-ben barlangi munkálatai főként a Gruiul Pietrelor-

barlangra és a Fericse barlangjaira terjedtek ki, ahol fúrásokat mélyített, üledék-

mintavételezést, hőmérséklet- és csepegésintenzitás-mérést, hidrológiai és 

morfológiai megfigyeléseket végzett. 1980-ban tevékenységét folytatva, a munkákat 

kiterjesztette a Gruiul Pietrelor-barlang újonnan feltárt szakaszára is, de bejárta a 

révi Zichy-barlangot, és az abban az időben kiépített Medve-barlangot, amit a Karszt 

és Barlang hasábjain azonnal be is mutatott. Ezeknek az utaknak köszönhető, hogy 

feldolgozta Petényi Salamon János és Kovács János erdélyi barlangokban végzett 
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tudományos munkáját (1984, 1992). Életre szóló esemény volt számára, hogy 1980 

májusában részt vehetett Halasi Gábornak a Magura-barlangban megtartott 

esküvőjén. Ezért érthető, hogy Gábor 1984. évi – az Izbindis-forrásban végrehajtott 

merüléshez kötődő – tragikus balesete mélyen megrázta. 

A legnagyobb élményt nyújtó külföldi útja Líbiába vezetett. Köszönhetően a 

barlangok dokumentációja, térképek készítése során elért eredményeinek, részt 

vehetett a Bir al Ghanami-gipszkarszt barlangjainak 1981. évi feltárásában, ahol a 10 

fős csapatban feladata természetesen a járatok felszín alatti kiterjedésének 

meghatározása volt. Térképei a nyomtatásban is megjelent jelentés mellékletét 

képezik (KÓSA 1982). Az expedíció lett élete egyik legmeghatározóbb élménye. 

Szívesen írt és képek vetítésével beszélt róla (1981, 1983, 1991,1999, 2009). 

Haláláig bízott benne, hogy naplóját könyv alakban közkinccsé teheti. Bár a 

kéziratot az NKA támogatásával elkészítette (2009), a kiadására nem került sor. 

Péter egész életét végigkísérő tulajdonsága a naplóvezetés, javaslatok kidolgozása, 

jelentések készítése, emlékkönyvek szerkesztése, és nem utolsó sorban a kritikák 

írásba foglalása már az 1970-es évek végére jellemző volt rá. Naplót vezetett 

kirándulásairól, barlangi munkálatairól, külföldi útjairól. Saját bevallása szerint 50 

éves korára (1998) ezen kötetek száma megközelítette a negyvenet. A naplóírás 

szenvedélyéről ő maga így nyilatkozott: „Bár nem tartozom a család »jegyzett« 

írástudói közé, mégis életem meghatározó tevékenysége volt az írás. Első – 

naplószerű – feljegyzésemet 1962-ben készítettem, amikor nyolcadikos 

osztálykirándulásunkkal az Aggteleki Cseppkőbarlanghoz látogattunk. […] A 

technikum alatt a nyári termelési gyakorlatokon is naplót »kellett« vezetni. Ez 

számomra sosem volt kényszer, nem is »fal« naplókat írtam, hanem valójában 

feljegyeztem a velem történteket.” 

A megbeszélésekről azonnal emlékeztetőt írt, ha külföldi útja során meglátogatott 

egy barlangot, a tapasztaltakat azonnal írásba foglalta és javaslataival ellátva 

mindenkinek elküldte, akiről úgy vélte érdekelt, vagy illetékes lehet. Persze a 

legtöbb anyag álmai megvalósítását szolgálta: tervek, javaslatok, kapcsolódó 

levelek. Az írás, a dokumentálás számára munkaeszköz volt. Korai írásai 

elmélyültek, körültekintők, rendezettek, olvasmányosak. Első, alig 17 éves korában 

írt cikke szakszerűsége komoly ismereteket takar. A későbbiekben azonban a 

mennyiség a minőség rovására ment. Könnyen és gyorsan írt, de írásait nem olvasta 

újra, a hibákat nem javította. Számára kicsinyes dolog volt ilyenre pazarolni a drága 

időt. Érdekes módon csak a 14 pontos betűt „ismerte”, hogy miért nem használ 

kisebbet, azt kérdésre sem magyarázta el. 

Nemcsak írt, fényképezett is. Írásait felvételeivel, maga készítette térképekkel, 

helyszínrajzokkal, metszetekkel illusztrálta. A digitális fotózás elterjedésével a 

rendezvényeket, baráti találkozókat, megbeszéléseket is nagy szeretettel 

dokumentálta, a képeket albumba rendezte, és az érintetteket meglepte az őket 

ábrázoló felvételek átadásával. 
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Természetesen a negatív tapasztalatokat sem rejtette véka alá, azokat az 

érintettekhez mindig eljuttatta. Kezdetben csak a Barlangkutató Társulat 

„eredménytelensége” ellen lépett fel, később, az 1990-es évektől kezdődően kritikái 

viszont főként már a nemzeti parkok és a természetvédelem tevékenységét 

érintették. A barlangügy fellendítése, a problémáinak megszüntetése érdekében 

teendő javaslatait nemcsak szakmai fórumokon mondta el, de azokat mi-

nisztereknek, államtitkároknak, nemzeti park igazgatóknak elküldve hosszabb 

levelezésekbe bonyolódott. 

Péter elismerésre méltó, hallatlan eredményessége mellett – az elvetett tervek 

ismeretében – sajnos be kell látni, hogy azok közül több inkább álmait tükrözték, 

mint a valóságot, hiszen belőlük gyakran hiányzott a megvalósíthatóság alapja. Soha 

nem akarta elfogadni, hogy a barlangkutatás helyzetét nem az ötlethiány 

akadályozza, hanem az, hogy az anyagi adottsága minimális, a támogatottság 

csekély, ugyanakkor nehéz embereket ellenszolgáltatás nélkül, „hobbiból” úgy 

rendszeres munkára fogni, hogy nem saját, hanem mások elképzelését valósítsák 

meg. Arról nem beszélve, hogy a barlangokat kezelő állami szervek sem fogadják 

kitörő örömmel a kritikát (még akkor sem, ha az jogos), egy külső személy, vagy 

szerv anyagi bázis nélküli feladatmeghatározását, irányítási, kezelői, üzemeltetői jog 

igényét. Sőt a határozott, kritikus fellépése egyre erősebb ellenállást váltott ki. Péter 

jó barát, jó kolléga volt, de nem volt jó diplomata. Nem tudott kérni, kedveskedni, 

válasz, jóváhagyás hiányában pedig támadásba lendült. A célba vetett 

megingathatatlan hite miatt szóban és írásban is gyakran alkalmazott erős, néha sértő 

megfogalmazásokat. Más véleményét meghallgatta, de nem hallotta meg. Ment 

tovább a saját feje után. Az érdektelenséget, a negatív döntést nehezen tolerálva, 

kudarcként, személyes sértésként élte meg, még akkor is, ha az elutasítás szakmai, 

gazdasági, vagy jogi alapon történt. 

Még a technikumi szakmai gyakorlatok idején jutott el Jósvafőre, ismerte meg az 

Aggteleki-karszt barlangjait, a Papp Ferenc professzor által létrehozott kutató-

állomás munkáját, dolgozóit, Jósvafő lakóit. Az évek múlásával a kedves 

kirándulóhely lassacskán otthonává vált. Nem lett hűtlen a barlangokhoz, de idejét a 

romokban megvásárolt Szakál-porta rendbehozatala, a Tájház létrehozása, anyag-

gyűjtés, a falu szellemi és tárgyi értékeinek megmentése, a hagyományok ápolása, 

emlékhelyek létrehozása kötötte le. Utolsó éveiben egyre zárkózottabbá, 

magányosabbá vált, a Barlangkutató Társulat életét, a nemzeti park tevékenységét, a 

barlangkutatók munkáját csak a háttérből figyelte – elégedetlenül. Utolsó reményt az 

Aggteleki Nemzeti Park Tanács tagjává választása adta (2008): mindjárt az első 

ülésre részletes tervvel érkezett, hogy szerinte mi mindennel kellene a Tanácsnak 

foglalkoznia, de a Tanács megszűnt mielőtt bármelyik pont érdemben napirendre 

került volna. 

Péter a jó kiállás, megnyerő külső, és az erős vezetői tulajdonságra utaló javaslat-

áradat ellenére visszahúzódó természet volt, magából keveset mutatott. Ritkán 

mesélt családi kapcsolatairól, szeretteiről, érzelmeiről. Problémáiról, kételyeiről, 
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vívódásairól szinte soha nem nyilatkozott. Zárkózottsága, nyugodt beszéde egy 

tökéletes, kiegyensúlyozott ember benyomását keltette. Amikor 1988-ban 

elektroenkefalográfiai és pszichológiai vizsgálatot végeztek barlangkutatókon, a 

pszichológiai vizsgálat után dr. Budaváry Ágota megdöbbentve mondta, hogy Péter 

vizsgálati eredménye olyan tökéletes, ami elképzelhetetlen, ez valami rejtélyt kell, 

hogy takarjon (BUDAVÁRY – GRYNAEUS 1988). Így aztán éveken át mi csak úgy 

emlegettük, hogy a „tökéletes ember”. 

Barlang témában ritkán vállalt előadást, mások előadásán félrehúzódva az utolsó 

sorban ült, magától nem igazán kapcsolódott be a beszélgetésbe. Soha nem volt 

elégedett, nem dícsért, csak kritikai meglátásait fogalmazta meg. A meghívásoknak 

eleget tett, de az első adandó alkalommal udvariasan távozott. Fiatal korában még 

részt vett a zajos, nyilvános eseményeken, sőt ő maga szívesen rendezett ilyet, élete 

utolsó évtizedében azonban már csak konfliktustól mentes személyek társaságát 

kereste. Nagyon vágyott a szeretetre, az elismerésre, de ő nehezen oldódott fel. 

Kifelé boldog embernek mutatta magát és aktivitása, eredményei alapján legtöbben 

ezt el is hitték neki. Pedig nem volt az, szinte soha nem volt elégedett, nem tudott 

örömmel megpihenni, mosolyogva a fotelben hátradőlni, felszabadultan dicsérni 

mások eredményét. Mint aki érezte volna, hogy neki a sors nem szán hosszú életet, 

őt inkább újabb és újabb tennivaló foglalkoztatta, ösztönözte napi 10-12 órás 

szellemi és gyakran nehéz fizikai munkára. A tisztelet, az elismerés és a számos igen 

jelentős értékteremtés lelki békét adó érzését felülírta nála a meg nem valósult 

álmok miatti keserűség. Egyszer nagyon régen, viccesen azt mondtam „a Jóisten 

szárnyakat adott neki, de teret nem, ahol röpködhet”. És ez az igazság. 

 

 

Székely Kinga 
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A jósvafői lokálpatrióta 
 

 

A kedves olvasók által kézben tartott kiadványban – mint látják – különböző 

szempontok szerint próbáljuk meg a lehetetlent: bemutatni néhai Szablyár Péter 

életét, munkásságát, illetve felnőni az általa szerkesztett korábbi kiadványok 

színvonalához. Én mint volt („levitézlett”) településvezető, akinek volt szerencséje 

közel tizennégy évet ilyen-olyan minőségben együttműködni Péterrel, azt a 

,,feladatot” kaptam, hogy a címben szereplő oldaláról igyekezzek Őt bemutatni (már 

most tudom, hogy ez minden igyekezetem ellenére nagyon szubjektív lesz). 

Tehát először is magáról a fogalomról. Az idegen szavak gyűjteménye szerint 

lokálpatrióta az az ember, akit túlságosan fűt a hazaszeretet, a helyi érdekű, egy 

adott helyhez kötődő hazafiság. A Wikipédia szerint a lokálpatriotizmus (latin locus 

= ,,hely” + patria = ,,haza”) a nyelvközösségnél vagy nemzeti keretnél, azaz a 

hazánál kisebb egységhez, meghatározott földrajzi területhez (vidékhez, település-

hez, településrészhez) való erős kötődés, esetenként elfogult ragaszkodás. A lokál-

patrióta nem csupán büszke szűkebb pátriájára és az általa képviselt szellemi és 

anyagi javakra, hanem a régi értékek megőrzését, az újabbak teremtését is igyekszik 

előmozdítani, és fontosságban a helyi sajátosságokat a nemzeti, regionális vagy 

globális értékek fölé helyezi. A fogalom-meghatározást olvasva akár itt be is lehetne 

fejeznem az írást, mert ezt általánosságban mintha Szablyár Péter és Jósvafő 

kapcsolatáról írták volna. Ám természetesen egy fogalmat az azt konkrétan megtöltő 

tartalom határozza meg, teszi színessé, igazán élővé. Ismerve Péter Jósvafőn, 

Jósvafőért végzett munkásságát, bőséges tartalommal teli életút volt az övé, melynek 

néhány főbb állomását szeretném felidézni. 

Szablyár Péter középiskolás korában, geológiai technikumi tanulóként, az 1960-as 

évek közepén jutott el először Jósvafőre. A kutatóállomáson – Maucha Laci bácsi 

kezei alatt, Farkas Andrásné, Bözsi néni gondnoki „felügyelete” mellett – több 

évben is nyári gyakorlatát töltötte, s ekkor ismerkedett meg a település lakóival is. 

Sokszor emlegette a faluban akkoriban uralkodó nagymértékű szegénységet, s hálás 

szívvel idézte fel Bözsi néni szigorú, de a mindig éhes diáksereg felé 

segítőkészséggel forduló jellemét. 

A diákéveket követően az élet más vizek felé sodorta, de alkalmanként azért meg-

megfordult a településen. A jósvafői kapcsolatok felfrissülésére és szorossá válására 

aztán a rendszerváltást követően került sor. Mint a települést rendszeresen látogató 

barlangászok egyike, illetve mint a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

elnökségi tagja Péter aktívan részt vett az 1992. évi Kossuth-napok szervezésében. 

Ez a rendezvény – egyéb szakmai jelentősége mellett – az ébredőben levő helyi 

közösségi igényekhez aztán olyan impulzusokat adott, amely a következő évben 

(1993) az első Jósvafői Falunapok megrendezéséhez vezetett. 
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Szablyár Péter Jósvafővel való kapcsolatának sarkalatos pontja az egykori Szakal-

porta 1994 februári megvásárlása. A meglehetősen romos épületegyüttesből ugyanis 

nem hétvégi nyaraló született, hanem falumúzeum, tájház. A porta szép lassan 

beépült a település életébe, s ez nem volt véletlen. Egyrészt találkozott Péter 

szándéka és a közösségi érdek, hogy a hagyományos környezetbe illő ren-

dezvényeknek méltó helyet tudjunk biztosítani, s ezzel is élővé tudjuk tenni a 

tájházat. Másrészt az új helyszínnel méltó keretet tudtunk adni úgy nemzeti 

ünnepeink megemlékezéseihez, mint rendezvények lebonyolításához (pl. a Péter 

által szervezett tájházi találkákhoz is, vagy akár temetési szertartások végeztével a 

Jósvafőn megszokott vendéglátáshoz). Én úgy érzem, főleg az idősebb korosztályból 

érezték sokan magukénak a tájházat. Kezdetben helyi kötődésű tárgyak 

adományozásával támogatták annak megvalósulását, később pedig – látva a Jósvafői 

Tájház sikereit – a büszkeségben már egyre többen osztoztunk. Meggyőződésem, 

hogy az eltelt időszakban a tájház nagy szerepet játszott a település közösségi 

életében, Jósvafő speciális helyzetében pedig az egyetlen igazán helyi kötődésű 

,,intézménnyé” vált, olyan hellyé, amelyen keresztül a településnek még ráhatása 

lehet mindennapjainkra. 

Tudomásom szerint Péter meghatározó, kezdeti jósvafői kapcsolatai zömében a 

kutatóállomáshoz és a tájház létrehozásához kötődtek. A teljesség igénye nélkül 

például Farkas Andrásné (Bözsi néni), Dely János, Gereguly Ferenc, Boros János 

voltak Péter fő támaszai. Később, ahogy egyre szorosabbá vált a kötődése 

Jósvafőhöz, úgy szélesedett a kör is, akikkel felvette a kapcsolatot. A helytörténeti 

emlékek megismerése érdekében igyekezett minél több idős emberrel beszélgetni és 

dokumentálni a hallottakat, melyeket aztán különböző kiadványokban használt fel. 

Nevéhez kötődik a Jósvafői Helytörténeti Füzetek elindítása és szerkesztése, mely 

sorozat aztán 1993-2013 között összesen 39 füzettel jelent meg (a füzetek 

elektronikus formában elérhetők a http://epa.oszk.hu oldalon). 

Érdekelték az önkormányzati történések is, és aktívan részt vett minden olyan 

munkában amihez kapcsolódni tudott. Elképzeléseit mindig precízen dokumentálva 

juttatta el önkormányzatunkhoz és ha valamire ráharapott, nem hagyta magát 

,,lerázni”, folyamatosan visszatért rá, keresve a megvalósítás lehetőségeit. Ennek 

köszönhető több a későbbiekben részletezett fejlesztés, de ami kevés emberre 

mondható el, ő nem csak kitalálta a dolgokat, hanem aktívan közreműködött azok 

megvalósításában, és számítani lehetett széleskörű ismereteire az előkészítés során 

is. Többek között részt vállalt a települési rendezési terv előkészületeiben, a honlap, 

a turisztikai kiadványok, az utazási kiállítások, a falusi rendezvények (farsang, 

falunapok, szüret, ünnepségek) előkészítésében, lebonyolításában. Elmaradhatatlan 

szereplője volt rendezvényeinknek, folyamatosan fotózott, dokumentálva a helyi 

történéseket. Mindezek elismeréseként 1997-ben méltán adományozta a települési 

önkormányzat képviselőtestülete részére a „Jósvafő díszpolgára” címet. 

A település gazdag természeti és kultúrtörténeti értékeinek bemutatását, nagy-

közönséggel való megismertetését mindig fontosnak tartotta. Nevéhez kötődik a Jós- 

http://epa.oszk.hu/
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Szablyár Péter díszpolgári oklevele (1997) 

 

 
 

 

Szablyár Péter fontosabb helytörténeti munkáinak címlapja (2000 és 2012) 
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vafőről megjelent első önálló kiadvány szöveganyagának összeállítása: a „Jósvafő – 

település a világörökséggé nyilvánított barlangok kapujában” című színes füzet 

Borzsák Péter fotóival, Székely Kinga szerkesztésében jelent meg (SZABLYÁR és 

mtsai 1999). Az ezredfordulón fő szervezője és szerkesztője, valamint legtöbb 

fejezetet összeállító szerzője volt a település kismonográfiájának („Jósvafő – 

település a források és barlangok völgyében”) (SZABLYÁR – SZMORAD 2000). Ház- 

és családtörténeti kutatásokat is indított, s bő egy évtizeddel Jósvafő kismo-

nográfiájának megjelenése után meghatározó szerzője (a szöveganyag 80%-ának 

készítője) volt a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyveként megjelenő 

„Ház és Ember” 24. számának (CSERI – BERECZKI 2012), mely napjainkig Jósvafő 

épített környezetének legteljesebb, legrészletesebb bemutatása. 

Ahogyan más helyszíneken, Péternek Jósvafőn is szívügye volt a neves személyek 

vagy történelmi események miatt emlékezetes helyek megjelölése. Ő szorgalmazta a 

hazai malomipar egyik kiemelkedő gépész személyisége, a jósvafői születésű Szőke 

(Schwarz) Béla emlékoszlopának felállítását az egykori Schwarz-palló (a Berecz-

soron álló kishíd) mellett. Ugyancsak Péter kezdeményezésére épült meg a Kőhorog 

aljában az az emlékmű, amely az 1849-es felvidéki téli hadjáratok helyi eseményeire 

hívja fel a figyelmet. A 2011 februárjában, népes ünneplő közönség jelenlétében 

felavatott kőtömbön az alábbi felirat hirdeti az elődök hősiességét: „Emlékeztessen 

ez a hely Jósvafő és Aggtelek lakosainak hősi összefogására, amellyel 1849. február 

11-12-én megakadályozták a visszavonuló osztrák hadak Schlick tábornok vezette 

csapatainak áthaladását a Kőhorgon.” 

Péter ötlete és javaslata nyomán valósultak meg a település két helyszínén a nyári 

időszakban állandóan folyó ivókutak. Vallotta, hogy a karsztvizekben gazdag 

Jósvafőn a vendégfogadás szükséges és méltó része kell legyenek a bárki számára 

elérhető köztéri kutak. Javaslatának előképe talán a Szabó-kút vizére az 1940-es 

években telepített „örökké folyó kút” lehetett, mely a Rákóczi út (Berecz-sor) elején 

létesült. Az önkormányzat által – Péter segítő támogatása mellett – kiépített új 

ivókutak egyike a korábbi közkifolyóval szinte azonos helyszínen található, míg a 

másik a Tájházzal átellenben, a Pap-palló mellett biztosít felüdülést a településre 

látogató vendégeknek. 

Kohómérnök lévén szívén viselte a Jósvafő környéki vaskohászat-történeti 

emlékhelyek ügyét, különös tekintettel az egykori (1930-as évekig működött) 

jósvafői kapahámorra. Az egykori régi hámorok után levéltárban és terepen is 

nyomozott, a lehetséges adatokról a falu idős lakóit kérdezte. E tekintetben 

legkiválóbb interjúalanya Beregszászi (Bak) Lajos volt, aki legény korában maga is 

dolgozott az utolsó jósvafői (Tohonya-völgy torkolatában állott) kapahámorban. A 

hámorügy kapcsán – ipartörténeti emlékhely kialakítása és idegenforgalmi bemu-

tatás céljából – az 1990-es évek végétől szorgalmazta egy rekonstruált kapahámor 

felállítását. Mivel a kapahámor eredeti helyén ma lakóház áll, a leendő kapahámor 

helyszínéül a Tengerszem-tó melletti turbinaház udvarát szemelte ki. Az ANPI 

megbízásából részt vett a kapahámor megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésé- 
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Az 1849. évi hadi események emlékműve a Kőhorog alján 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

A település új köztéri ivókútjainak egyike a Berecz-sor elején 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A rekonstruált jósvafői kapahámor vázlatrajza – ahogyan azt Szablyár Péter 

előtanulmányai alapján megálmodta (2001) 

 

 

ben és egy alapos vázlattervet is összeállított. A rekonstruált kapahámor végül a 

korlátozott pályázati lehetőségek miatt nem épült meg, pedig erről a 60. születés-

napjára összeállított füzetben (SZABLYÁR 2008) így ír: „Mérnöki pálya-futásom 

utolsó nagy terve a mai Magyarország területén utoljára működött, vízzel hajtott 

kovácsüzem, a jósvafői kapahámor (»jósvafői ásó- és kapagyár«) rekonstruált 

változatának felépítése a jósvafői Törőfej-völgyben.” 

A fentebb felvázolt rövid életút természetesen nem tudja visszaadni azt a 

szimbiózist, amiben Péter töltötte és élte napjait Jósvafőn és Jósvafőért. Termé-

szetesen csak amit  tapasztaltam és érzek, és amit erről gondolok, azt tudom leírni és 

közel sem merem állítani, hogy ismertem Őt. De azt látni, érezni lehetett (és 

elmondása szerint is): ha lejött Jósvafőre, megnyugodott feltöltődött itt. MINDEN 

Jósvafővel kapcsolatos történés érdekelte, izgatta, legyen az a legtávolabbi múltunk 

vagy napjaink történése. Ha valami Jósvafőt érintő ,,szagot” kapott, nem ismert 

fáradtságot és nem sajnálta rá az időt, hogy utánajárjon például egy múltunkban 

fellelhető eseménynek. Magam részéről – mint településvezető – bármikor 

fordulhattam hozzá információért, segítségért, volt szó települési rendezvények 

szervezéséről, kiadvány-szerkesztésről, információs anyagok összeállításáról, az 
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ehhez szükséges dokumentumok, fotóanyagok összegyűjtéséről, válogatásáról. 

Tevékenyen részt vett azon erőfeszítésekben is, hogy a település problémáit az arra 

illetékesekkel megismertessük, segített az ehhez szükséges levelek, prezentációk 

összeállításában. Valamennyi társadalmi státuszát, emberi kapcsolatát igyekezett 

bevonni, hogy Jósvafő sajátságos helyzetére megoldást tudjunk találni, s szolgálni 

tudjuk jobb sorsra érdemes településünk felemelkedését. (Hogy az erőfeszítések a 

várt eredményeket nem hozták meg, nem rajta múlott.) 

Ha szabad kiemelni, a fő műve, szerelme mégis igazán a tájház volt. Élete utolsó 

időszakát a tájház körüli folyamatos bábáskodásnak szentelte: először, hogy 

elkészüljön, később a múzeumi státusz miatt, majd hogy a létrehozott gyűjtemény és 

épületegyüttes (egy mindkét fél számára korrekt megállapodás, ingatlancsere keretén 

belül) Jósvafő település közösségéé legyen. Nem ünneprontásként írom, de 

sajnálatos, hogy emiatt a település lakosságának egy jelentős részéről méltatlan 

támadások érték, és életében nem sikerült (elsősorban önmaga számára) a tájház 

sorsát megnyugtatóan rendeznie. Szomorú, hogy nagyon sokan nem értették meg, 

vagy pedig félremagyarázták szándékait, esetleg csak egy ,,különcként” tekintettek 

rá, pedig a magam részéről még nem ismertem egy adott célért, közösségért ilyen 

elkötelezett módon tevékenykedő embert. Megvolt benne az a bizonyos „kicsit 

távolabbról rálátás” képessége, a teljes elkötelezettség, a szükséges széleskörű 

műveltség, akarat és mindenek fölötti rajongás, féltés és szeretet Jósvafő iránt, ami 

méltóvá tette úgy a „Jósvafő díszpolgára” címre, úgy arra, hogy Jósvafő vonat-

kozásában azonosítsuk a lokálpatrióta kifejezéssel. Ha olvasná e kis eszmefuttatást, 

bizonyára az ismert félszeg mosolyával nyugtázná a leírtakat, mert úgy gondolom, a 

Szablyár Péter – Jósvafő ,,meccs” végül is döntetlenre végződött. Mondom ezt azért, 

mert elmondása szerint Jósvafő szinte mindent megadott Neki, amire ő vágyott. 

Innen merítette az energiáit, amit persze visszaforgatott, hogy kerek legyen számára 

a világ. 

Végezetül kívánom, hogy az általa felállított képzeletbeli léc magasságát minél 

többen – ha elérni nem is tudjuk – megközelíthessük. Hogy minél több ilyen 

elkötelezett híve legyen szűkebb hazánknak, JÓSVAFŐ-nek. Köszönöm, hogy 

ismerhettem, és holtában is köszönöm településünk felemelkedéséért, múltjának 

feltárásában, megismertetésében és a közösségi életben végzett elévülhetetlen 

munkásságát. Őszinte, baráti emlékezéssel: 
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Szablyár Péter a múzeumalapító 
 

Az ember 

 

1991. március 15-én, az ünnepi megemlékezés utáni fórumon és estebéden – ahová a 

település lakóin kívül a Jósvafőhöz kötődő emberek kaptak meghívást – ismertem 

meg személyesen az ún. barlangász körökbe tartozó embereket és családokat. 

Emlékszem, hogy a szülőfalujába 12 év távollét után visszaköltöző fiatal felnőttként 

és frissen megválasztott, lelkesen útkereső polgármesterként milyen jóleső érzéssel 

nyugtáztam aktív jelenlétüket. Ugyan Farkas Andrásné, Bözsi nénitől sokat 

hallottam róluk, sőt a szomszédomban az első hétvégi ház megvásárlójaként már 

érzékeltem Borzsákék jelenlétét, de igazán itt és ekkor ismertem meg őket. 

Meglepett és lenyűgözött Jósvafőhöz való kötődésük, a település jövőjébe vetett 

hitük, ami ebben az időben a faluban élőknek és nekem is sokat számított. 

Számomra kicsit később, új emberként kapcsolódott e körbe egy Kossuth 

fizimiskájú ember, aki keveset beszélt, kevés pálinkát ivott, de annál többet 

cselekedett. Ő volt Szablyár Péter, akivel az 1992-ben megrendezett Kossuth-napok 

előkészítése során kerültem munkakapcsolatba. A szervezés közben tőle látottak és 

tanultak hatására mélyült el bennem a települési szintű identitást adó közösségi 

ünneplés fontossága, a rendezvények megfontolt és alapos előkészítése, az írott és a 

szereplőkkel is egyeztetett forgatókönyv jelentősége. Ekkor találkoztam először az 

„azzal foglalkozzunk, amire ráhatásunk van” és a „várat csak rohammal lehet 

bevenni” gondolataival is. (A következő évben vette kezdetét a Jósvafői Falunapok 

rendezvénysorozata, amely 1993-2012 között összesen 20 alkalommal került 

megrendezésre.) 

 

A ház 

 

A település 1990 utáni történetének másik jelentős változása a korábbi „szocialista 

falurombolás” miatt elnéptelenedett lakóházak új gazdára találása, melynek 

következtében Jósvafőn elindult az üdülőfaluvá válás lassú folyamata. (Az új 

háztulajdonosok egy részét – köztük a múzeumalapító Szablyár Pétert is – a fent 

említett, a faluhoz több szállal kötődő, a karsztot és a helyieket jól ismerő ún. 

barlangász családok alkotják.) 

A II. világháború utáni társadalmi-gazdasági változások hatásaként az egykori 

Szakal-porta ugyanúgy „kihalt”, mint sok más család lakóháza a településen. A 

recept egyszerű volt. Az 1960-as években a Szakal-lányokat is (Szakal Erzsébet és 

Szakal Gizella) a borsodi iparvidékre repítette a „szocialista fényes szelek” fuvallata. 

Az unokák később még távolabbra kerültek, ezért az özvegyen maradt háziasszony 

(Szakal Lászlóné, szül. Dely Gizella) 1987-ben bekövetkezett halála után gazda és 

lakó nélkül maradt az épületegyüttes. 
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(Település szinten e tudatos ideológiai folyamat részeként számolódott fel a 

hagyományos paraszti gazdálkodás, így tűnt el a helyi kisipar. Ennek eredményeként 

szakadt meg az évszázadok alatt természetes úton letisztult tudás és kultúra 

generációk közötti öröklődésének és átadásának folyamata, ami a jelenleg is 

tapasztalható negatív folyamatokhoz – öregedő népesség, csökkenő lélekszám, 

birtok- és tulajdonviszonyok gyökeres átalakulása, helyi erőforrásokon alapuló 

gazdasági infrastruktúra és családi vállalkozások hiánya, megfelelő tudás, kreativitás 

és bátorság hiánya, egészséges identitás és jövőkép hiánya – vezetett.) 

A mai tájházat magába foglaló épületegyüttes 1890-ben épült. A lakóház az e 

vidékre jellemző egyszobasoros, nyeregtetős, oromfalas épület, udvara felől faosz-

lopos tornáccal. Jellegzetes melléképületei a porta bejárata melletti pinceház, a 

nyárikonyha, az istálló, a csűr, a kocsiszín és a különböző ólak. Az ingatlan Jósvafő 

település műemléki jelentőségű ófalui részében, a Dózsa Gy. u. 3. alatt található, 

lakó és melléképületeit 1989-ben védetté nyilvánították. 

 

„Jósvafő jövője – Jósvafő múltja” 

 

Amikor Szablyár Péter 1994-ben megvásárolta az egykori Szakal-portát, 

mindannyian azt gondoltuk, hogy egy újabb üdülőházzal bővül Jósvafő 

ingatlanállománya. Ő azonban egy gyerekkori álmát megvalósítva tájházat alapított 

az épületegyüttesben. 

Azóta persze kiderült, hogy ez nem volt véletlen, hiszen a felmenők között többen is 

múzeumalapítók voltak. 2013-ban Péter így vallott erről (HAJNAL 2013): „A múlt 

emlékeinek megőrzése mindig mániám volt. Ebben valószínűleg genetikailag is 

kódolva vagyok. Dédapám, Berkeszi István a Temesvári Múzeum egyik alapítója, 

nagyapám Banner Benedek pedig az alföldi régészet- és múzeumügy egyik 

meghatározó alakja volt.” 

A másik fontos szál, amit a helytörténeti kutatásokból utólag tudhatunk, hogy már 

1968-ban született egy tanulmány, melyben Vargha László számba vette Jósvafő 

népi építészeti emlékeit, s egyben javaslatot is tett azok hasznosítására, 

fenntarthatóságuk hosszú távú biztosítására (VARGHA 1985). A dokumentum a 

Szakal-portával kapcsolatban a következő javaslatot teszi: „Műemléki helyreállítás 

keretében helytörténeti gyűjtemény elhelyezésére, az egykori jósvafői paraszti 

életforma bemutatására alkalmas: jósvafői falumúzeum”. 

Ilyen előzmények után – bár a Vargha-féle tanulmányról a ház megvásárlásakor 

Péter még nem tudott – talán okkal lett egy klasszikus parasztportából tájház, ahol 

együtt van minden, ami a Gömör-Tornai-karsztra egykoron jellemző, több száz év 

alatt letisztult földművelő- és állattartó életforma XX. századi színtereit és eszközeit 

képes bemutatni a látogatóknak. 

A Szakal-porta mellett az ófalui főtéren található másik két meghatározó épülettel 

kapcsolatos Vargha-javaslat is találkozott az új tulajdonosok elképzelésével, akik 
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Szablyár Péter legfontosabb jósvafői alkotása a Szakal-portából lett Tájház 

(bal oldalt az irodaként szolgáló pinceházzal) 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

Jósvafő, Ófalui-főtér 

(Középső-malom, Kisház, Harangtorony, Tájház) 
(Berecz Béla archívumából) 
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persze e tanulmány létezéséről szintén csak jóval később szereztek tudomást. Így a 

torony alatti, ún. Bartkó-féle népi lakóház jövőjét, mely 1996 óta Kisház néven, 

vendégházként működik, Vargha László is „Idegenforgalmi szálláshely. Családi 

nyaraló.”-ként jelölte meg. Az egykori középső vízimalom romos épületére pedig, 

mely 2002 óta Öreg Malom Fogadó, a szerző már 1968-ban a következőket 

javasolta: „A kétszintes, nagyméretű malomház újjáépítésével hozzávetőleg 50 fős – 

nemek szerint is elkülöníthető – turistaszálló létesíthető.” 

Mindezek után az 1990-es években teremtődtek meg azok a külső és belső feltételek, 

melyek alapján a szóban forgó épületek műemlékvédelmi szempontokat figyelembe 

vevő újjáépítése és vendégforgalmi hasznosítása kezdetét vette. Ezáltal Jósvafő 

ténylegesen is bekapcsolódott a karszt turisztikai vérkeringésébe, a „Jósvafő jövője – 

Jósvafő múltja” Szablyári gondolat pedig, azóta a tájház kertjében kőbe is vésődött. 

 

Ház és ember 

 

Szablyár Péter az 1994-ben megvásárolt egykori Szakal-portából a szükséges 

helyreállítási munkákat követően, hivatalosan SZINLŐ Barlangi-vendégforgalmi 

Kft.-ként alapított falumúzeumot. A múzeumalapítás folyamatában az évek során az 

alábbi főbb építési és felújítási munkákra került sor az épületegyüttesben: 

 

 Földkábeles bekötéssel és szabványos 

érintésvédelemmel ellátva újult meg az 

objektum komplett villamos hálózata, 

melynek keretében a harangtorony dísz-

világítása is kiépült. 

 Megtörtént az épület települési gáz-

hálózatba való bekötése. 

 Kiépült a belső víz- és csatornarend-

szer, az ingatlan a települési szennyvíz-

rendszerre csatlakozott. 

 Minden építmény (lakóház, pinceház, 

csűr, istálló) tetőszerkezete újjáépült. 

 Évről-évre – a kiállítások megnyitásá-

nak ütemében – valamennyi épületrész 

külső-belső felújítása megtörtént. 

 A tájházban folyó szakmai munka 

helyszíneként a pinceház tetőterében 

kialakult egy irodát is magába foglaló 

lakórész. 

 A lakóház és a pinceház téli tempe-

rálásához kazán és hő ellátó rendszer 

épült. 

 
 

A házigazda kantáros nadrágban, 

ahogyan a Tájház kertjében 

dolgozni szokott 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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 A csűrben kamaraszínpad és 50 fő befogadására alkalmas nézőtér jött létre. 

 A felső kertben nyitott színek épültek a mezőgazdasági gépek (cséplőgép, járgány, 

elevátor, kendertörő, méhes) és a temetőből kikerült fejfák szakszerű tárolására és 

bemutatására. 

 

Az évek alatt – adományokból, vásárlásokból és letétbe helyezett tárgyak révén – 

gazdag, helyi eredetű, ma már gondosan leltározott, 2500 tételt magába foglaló 

gyűjtemény jött létre. Ebben a munkában a helyieken kívül a Rudabányán működő 

Bányászattörténeti Múzeum munkatársai voltak Péter segítségére. A telekhatárra 

épült oromfalas, nyeregtetős, tornácos, egyszobasoros, háromosztatú népi lakó-

házban a hagyományos lakótér (tisztaszoba, konyha) élethű bemutatása mellett az 

„utószobában” a háziipar kimeríthetetlen eszköztárával (kenderfeldolgozás, disznó-

ölés, kenyérsütés) találkozhatunk. Az épület utolsó, szintén a tornácról meg-

közelíthető negyedik helyiségében – melyet eredetileg kamrának használtak – 

tekinthető meg a környék nagy barlangjait és megismerésük történetét bemutató 

kiállítás. Itt látható továbbá a házigazda „kisplasztika-gyűjteménye” is, amely nem 

más, mint a karsztvidék területéről gyűjtött, különleges formájú, karrosodott 

mészkődarabok serege. A lakóépület mögött néhány kisebb gazdasági melléképület 

(disznó- és tyúkól) és a település egykori tűzoltó fecskendője kapott helyet. A portát 

északról lezáró nagy melléképület régi kocsiszín részében közösségi- és nézőtér, a 

csűrfiókban pedig kamaraszínpad és az egykori paraszti gazdálkodás tárgyi 

eszközeit bemutató kiállítás jött létre. Az istálló épületében a helyi kisipar 

(kovácsműhely, cipészműhely, szikvízgyártás) emlékei mellett iskolatörténeti 

kiállítás is megtekinthető. A nyárikonyhában az ajándékbolt és a jegypénztár került 

elhelyezésre. A lakóházzal szemben, az udvar első részében található pinceház nem 

látogatható, mivel az irodát is magába foglaló lakórész itt talált otthonra. A pinceház 

melletti lépcsőn juthatunk a felső kertbe, ahol mezőgazdasági gépeket (cséplőgép, 

kazalrakó elevátor, járgány), a hajdani bódvarákói kendertörőt és egy méhest 

találunk. Végül a csűr mögötti felső úton az egykoron nevezetes jósvafői fejfás 

temetőből kikerült faragott sírjelek jellegzetes darabjaiban gyönyörködhetünk. 

A Jósvafői Tájház 2006 óta muzeális működési engedéllyel rendelkezik. 2007-ben 

az „Év múzeuma” kitüntető címet nyerte el. Kiállításait az 1994-es nyitás óta több 

mint 40 ezer látogató tekintette meg. 2002-2010 között a Jósvafői Tájházban 

működött a Magyarországi Tájházak Szövetsége központja, a szövetség ügyvezető 

elnöke Szablyár Péter volt. 2013-ig a hajdani pinceházban volt a Jósvafői 

Helytörténeti Füzetek egyszemélyes szerkesztősége is. Az évente két alkalommal 

kiadott helytörténeti kiadvány 1-38. füzetét itt készítette elő a házigazda. 

Az alapítónak köszönhetően az elmúlt több mint két évtizedben a Jósvafői Tájház az 

alig 300 lelkes település egyik szellemi-közéleti központjává vált, melyet a 2007-es 

„Év múzeuma” elismerő cím és a Szablyár Péternek ítélt „Kós Károly díj” is 

maradandóvá tett. 
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A település egyik szellemi-közéleti központjává vált Tájházban az alapítás 10 éves 

évfordulóján népes vendégsereg gyűlt össze (2003) 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

A 2007. évi „Év Múzeuma” díjat a Jósvafői Tájház kapta 
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Távozás a földi világból 

 

2013 nyarán Péter hirtelen jött betegsége szerencsétlen módon Jósvafőn éppen 

egybeesett az önkormányzatok közigazgatási átalakításának és az állami finan-

szírozás csökkenésének hatására bekövetkezett bizonytalansággal. Ennek hatására a 

helyi közösségben kialakuló perpatvar és bizalmatlan légkör – a helyi hivatal 

szervezeti átalakítása és az óvoda megszűnése mellett – sajnos elérte a tájházat is, 

amit ő nagyon rosszul élt meg. Nem értette, hogy a falusiak körében miért olyan 

alacsony a tájház – Pogány-féle ház tervezett cseréjének támogatottsága, hiszen 

ezáltal a falumúzeum önkormányzati tulajdonba és fenntartásba kerülhetett volna.  

Gyógyulásba vetett hite ellenére, 2013 végén olyan gyorsan távozott a földi világból, 

amilyen ritmusban létezett és munkálkodott. 

Amint az élete, úgy a temetése is emlékezetes és tanulságos marad az utókornak. Az 

általa alapított Tájház tisztaszobájában került ravatalra koporsója, mindeközben a 

helyi gyülekezeti közösség tagjai a pinceházban virrasztással emlékeztek alakjára. A 

csűrben zajló egyházi búcsúszertartás után a temetőben kiásott sírgödörig asztal-

társai, barátai és egykori kollégái vitték koporsóját. A dombtetőn lévő, a falura és 

tájházra néző, hagyományos faragott fejfával ellátott sírhelye azóta helyi zarándok-

hely lett. Halálával Jósvafő ófalui részében végleg lezárult egy mozgalmas és 

izgalmas időszak … 

Tájházi bemutatások, közösségi összejövetelek és baráti beszélgetések alkalmával 

azóta is többször szóba kerül életútja. Talán remélhetjük, hogy a sok-sok szubjektív 

emlékből és történetből egyszer majd összeáll egy olyan objektív kép, melynek 

segítségével megérthetjük és elfogadhatjuk a földi világból korán és hirtelen távozott 

barátunk sorsát és alkotó, lokálpatrióta szellemiségét. 

De addig is némi adalék. Az alapító halála után egy vörös fiú cica költözött a 

tájházba. Láthatóan jól érzi magát, szabadon mozog, egerészik, barátkozik a 

látogatókkal, néha a temetőben lévő sírnál is megjelenik. Ő is otthonra talált 

Jósvafőn, a tájházban. 

 

Örökség 

 

A 2014-ben húsz éves Jósvafői Tájház alapítójának halála miatt házigazda és 

fenntartó nélkül maradt. Mivel Szablyár Péter örökösei Budapestről nem tudják 

vállalni a falumúzeum működtetését, ezért az eladás mellett döntöttek. 

Jósvafő életében a helyi szellemi és tárgyi kultúra bemutatása miatt stratégiai 

szerepet betöltő falumúzeum megvásárlását, valamint az alapító által megkezdett út 

méltó folytatásaként a múzeumi működés biztosítását a Jósva Erdei Iskolai 

Bázishelyet és Református Oktatási Centrumot működtető, továbbá a településen 

hitéleti, nevelési, oktatási, ismeretterjesztési, hagyományőrző és kulturális 

tevékenységet végző Abaúji Református Ifjúságért Alapítvány vállalta föl. 
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A Jósvafői Tájház és gyűjteményeinek – a remélt minisztériumi segítséggel történő 

– megvásárlása után az alapító által megkezdett út méltó folytatásaként az ARI 

Alapítvány vállalja a megfelelő múzeumi működés biztosítását, melyben 

együttműködő partnerként eddig is részt vállalt. 

(Péter halálával és a 2014-es őszi helyi önkormányzati választás eredményeképpen a 

tervezett házcsere és a tájház önkormányzati tulajdonba vétele is lekerült a 

napirendről.) 

 

Búcsúgondolatok 

 

E sorok írójának a Jósvafőn múzeumot alapító Szablyár Péter hagyományőrző, 

értékteremtő és közösségépítő tevékenysége, makacs elszántsága, kitartó 

optimizmusa, szelíd és bölcs mosolya, humorérzéke és objektív nézőpontjából 

fakadó gondolatai hiányoznak a legjobban. A tájház létrehozása mellett ezzel az 

örökséggel is segít(ett) számunkra a jósvafői lét értelmes megélésében és a jövőbe 

vetett hit megerősítésében. 

 

Béke legyen Veled Péter Bácsi! 

 

Berecz Béla 

 
Irodalom: 

 

HAJNAL J. (2013): Névjegy (Szablyár Péter). – Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat. 146(1): 
47-49. 

VARGHA L. (1985): Jósvafő község települése, műemléki együttesei és műemléki védelme. – Ház és 

Ember 3: 83-97. 
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A közösségteremtő ember 
 

 

„Nesztelenül sodorta tova az idő kerekét a Jósva, s mellette nyurga lépteimmel a 

Tájház legénylakása felé igyekeztem. A Szakal-porta – mint mindig – visszafogott 

falusi renddel fogadott (a rend Péter távollétében is példásan hirdette gazdája 

gondosságát). A padlásszobában már égett a villany, hívogatva a kvintett tagjait. 

Alacsony pinceajtó, aztán csigalépcső következett, majd Péter a padlásszobában 

felkészülten fogadott. Beköszöntem: 

– Szervusz Péter! 

– Szervusz Béla bácsi … mit önthetek ? – vette kezdetét a próba és tartott néha 

éjszakába nyúlóan a nótázás és az adomázás a Jósva-kvintett tagjaival.” 

 

 

A fenti kis történet e sorok írói egyikének röviden felvillantott emlékképe a Tájház 

körüli hangulatról és eseményekről. Onnan és arról, ami ma már más, mint 

egykoron: halk és talán élettelen is, hiszen az események mozgatórúgója már nincs 

ott, csak messziről figyeli a történéseket. Pedig a Tájház és környéke maga volt az 

élet, a mozgalmasság, a munka és a visszafogott csinnadratta helyszíne. Létrehozása 

után hamar a helyi közösség rendezvény-helyszínévé lépett elő, az év különböző 

időszakaiban ünnepségek, falunapi rendezvények, dinnyepartik, énekpróbák és 

spontán sörözések sorakoztak a képzeletbeli műsornaptárban. 

S hogy miért volt ilyen gazdagok a mindennapok a Tájház környékén? 

Azért mert a Gazda – tudják, aki a fenti történetben a pálinkát kínálja – egy rend-

kívül energikus, fáradhatatlan és sok szempontból konok ember volt. Fejébe vette, 

hogy összegyűjti a múlt emlékeit, életet lehel a csendes patakparti portába, s tudását-

tehetségét a kicsiny Jósva-parti település szolgálatába állítja. Hogy maga köré gyűjti 

a hasonszőrű fiatalokat és kevésbé fiatalokat azért, mert együtt minden könnyebben, 

gyorsabban, s nem mellesleg vidámabban megy. Hogy közösséget szervez, hogy 

közösséget teremt. 

Mi magunk – lévén nem tősgyökeres jósvafőiek, hanem az ország különböző pont-

jairól (Nógrád, Alföld) érkezett „gyüttmentek” – Péternek ezt a közösségi lét iránti 

vágyakozását és tenni akarását közelebbről elsősorban a Jósva-kvintett megszerve-

zésén keresztül tapasztaltuk meg. A szervezési folyamat egyes lépéseit viszonylag 

pontosan lehet rekonstruálni (a JHF 34. számában is olvasható erről egy kis 

összeállítás): Péter megszólított bennünket, lenne-e kedvünk betársulni egy erősen 

kötetlen határok között mozgó énekegyüttesbe. Így jött létre aztán 2001-ben a 

kvintett, amelynek kohómérnök (Szablyár Péter), pedagógus (Berecz Béla), 

vendéglős (Kontra László), erdőmérnök (Szmorad Ferenc) és erdész (Váczi Béla) 

tagjai voltak, s amely énekegyüttes több mint 10 éven keresztül a jósvafői falusi 

rendezvények (farsang, falunapok, szüret) viszonylag állandó szereplőjévé vált. 
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A Jósva-kvintett tagjai a Jósvafői Falunapok egyik rendezvényén 

(lépcsőavatás a Középső-malom mellett, 2006) 
(Fotó: Sz. Tóth Erika) 

 

 

Hajdanán Jósvafőn – mint kicsiny országunk legtöbb településén – az éneklésnek is 

megvolt a maga hagyománya és megbecsülése. Péter szeretett énekelni (ifjúkorában 

hegedülni is tanult), ezért gondolhatta, hogy a Tájház élettel való megtöltésének 

egyik módja és lehetősége, hogy énekegyletet szervez. A kísérlet utólag sikeresnek 

mondható, a saját magunk és lelkes közönségünk szórakoztatására megalakult 

énekkarunk – talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk – tényleg új színt hozott a 

Szakal-porta és a falu életébe. Bár Péter sokak által ismert értékmentő küldetésének 

csak egy parányi szelete volt ezen öttagú amatőr férfikar életre hívása és működ-

tetése, a hagyományok őrzése és az ünnepi alkalmak méltó megülése terén ezzel is 

maradandót alkotott. 

Ami a Jósva-kvintett működését illeti, a műsor tartalmi összeállításában leginkább 

Péter jeleskedett, a dalszövegeket ő válogatta, az átiratokat szinte kizárólag ő 

készítette. A többi kvintett-tag általában csak a „színpadra állítás” részletkérdéseinek 

fejlesztésében, a bohózati elemek kimunkálásában és a Péter által megálmodott 

forgatókönyv egy-egy vadhajtásának óvatos visszametszésében fejtette ki előkészítő 

tevékenységét. Péter volt az „agytröszt”, ő talált ki szinte mindent: az ő kezdemé-

nyezésére varrattunk parasztgúnyát a bódvaszilasi Kosik Dénes szabómesternél, ő 

szerezte be a szalmakalapokat, a gospelhez az alufólia-csíkokból készített parókát, ő 
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találta ki a három évadot megért 

„Pajzán Históriák” című (szigorúan 18 

éven felülieknek címzett) műsorunk te-

matikáját, és mindig ő mondta a kö-

szöntőt a Tájházi Találkák alkalmával. 

A közönség elé többféle formációban és 

stílusban álltunk, az együttléthez foly-

tonos motivációt a közös éneklés és 

ezen keresztül a vidám hangulatú sze-

repléseink öröme adott. Péter fárad-

hatatlanul kutatta fel az újabbnál újabb 

műveket és tett próbára minket külön-

féle műfajokban. Kezdetben – a Jósva-

fői Népdalkör repertoárjából – tradici-

onális jósvafői népdalokat énekeltünk, 

de a későbbiekben (esetenként a kö-

zönség megrökönyödésére) mindenféle 

egyéb stílussal is felléptünk. A kevésbé 

komoly produkciók mellett ugyanakkor 

bátran kiemelhetjük a jósvafői refor-

mátus templomban 2008-ban tartott gre-  

 
 

Fellépés a martonyi kolostorban (2009) 
(Fotó: Székely Kinga) 

gorián „koncertünket” (Péter nagyon szerette a gregoriánt), illetve a martonyi pálos 

kolostor megújított, tetővel fedett templomában 2009-ben, szentmise keretében 

végzett szolgálatunkat. Utóbbi fellépés – amellett, hogy ez alkalommal nem énekel-

tünk hamisan – már csak azért is említésre méltó, mert közel 500 évvel (!) a kolostor 

pusztulása után a Péter által szervezett csapat közvetítésével csendült fel ismét 

gregorián dallam a templomban. 

A kvintett apropóján tartott ún. próbák és a fellépések sok vidámságot hoztak 

mindannyiunk életébe, de a mókázás mellett természetesen kemény munka is folyt a 

Tájházban. A próbákhoz kapcsolódva vagy azoktól függetlenül rendszeresen 

bevetettük magunkat a tájházi fejlesztések támogatására, a nagyobb feladatokhoz – 

legyen szó disznóól cipeléséről, méhes áttelepítéséről, fejfák felszereléséről, 

pihenőpad állításáról, vagy más hasonló feladatról – jó szervezőkészséggel Péter 

mindig „előállította” a megfelelő számú segéderőt. Ő maga, ha nyáron megérkezett 

Budapestről, azonnal fűnyírót ragadott és pár óra alatt rendbe szedte a Tájház kertjét. 

Gyakran láthattuk kantáros nadrágjában ténykedni, szerelni, faragni, s ő maga is 

szívesen ment másokhoz segíteni, ha kérték. 

Péter közösségi tevékenysége természetesen nem korlátozódott a kvintett 

környékére. Támogatta és rendszeresen ötletekkel és fejlesztési javaslatokkal 

„bombázta” a helyi önkormányzatot, részt vett a települési rendezvények 

előkészítésében, szervezésében. Ha kellett, széket is cipelt, krumplilángost is sütött, 

bor- vagy pálinka-zsüriben is tevékenykedett. Az újralakult Jósvafői Színjátszókörben 
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Péter egy szlovákiai kiránduláson (2011) és a jósvafői farsang felvonulásán (2013) 
(Fotók: Szmorad Ferenc) 

 

 

feledhetetlen alakításokat nyújtott, részt vett Jósvafői Református Gyülekezet 

alkalmi rendezvényein, oszlopos tagja volt a Karácsonykor kántálásra induló 

csapatnak, s állandó résztvevője a gyülekezeti énekkar helyi és környékbeli 

(Aggtelek, Szinpetri, Szin, Perkupa, Szilice, Szalóc) fellépéseinek. A farsangi 

felvonulásokon alig vártuk, hogy láthassuk legújabb – határtalan kreativitásról 

tanúskodó – jelmezét. Éveken keresztül ő volt a gyerekek kedvence, a falu nagy-

szakállú Mikulása. Aktív volt mindig és minden téren, a szó legszorosabb 

értelmében. 

Péter jelleméhez szorosan hozzátartozott a mozgás, a sport szeretete. Ez nyilván 

ifjúkora barlangi felfedezései tájékán gyökerezett, s ezzel az életmóddal a 

későbbiekben sem hagyott fel. Mindig emlegette, hogy egyetemista korában 

mennyire nem szerette Miskolcot, s ha csak tehette, rögvest a Bükk-fennsík felé 

vette az irányt. A barlangi feltárások, a Magas-Tátra és a Bihar területén tett 

hosszabb túrák az 1990-es évekre elmaradtak ugyan, Péter jósvafői létformájához 

azonban továbbra is hozzátartoztak a kisebb-nagyobb kirándulások. A kiszemelt 

helyszínekre meglehetősen pontos tervekkel indult, s az akciókhoz mindig társakat is 

toborzott. A kvintett tagjaiként volt szerencsénk vele tartani például egy Szlovák 

Turistaparadicsomba szervezett szurdoktúrán, de túrabotjával – többedmagával – 

rendszeresen megfordult az Aggteleki-karszt érdekes (főleg Jósvafő környéki) 

helyszínein is. 
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Külföldi élményei és tapasztalatai nyomán Péternek vesszőparipája volt (és ezt 

Berecz Béla barátunk is mindig szorgalmazta), hogy kellene valami olyan helyi 

fórum, ahol az életről és a település dolgairól közel hasonlóan – de korántsem 

azonosan! – gondolkodó emberek összeülhetnének és egy tea vagy egy sör mellett 

megvitathatnák az éppen aktuális kérdéseiket. Péter kezdeményezésére e gondolat 

jegyében született meg a Jósvafőért Asztaltársaság, mely a kvintett „alapjain”, Garan 

Béla polgármester és Mező Arnold református lelkipásztor csatlakozásával kelt 

életre. A megalakuláshoz (2013) Péter rövid alapszabályt állított össze (mint 

mondta: nem lehet több mint egy oldal), melynek eszenciája az alábbiakban 

idézhető: „Felismerve Jósvafő település jövőjéért érzett felelősségünket és az ehhez 

szükséges összefogás és egyetértés szükségességét, úgy határoztunk, hogy 

asztaltársaságot hozunk létre, mely rendszeres alkalmat és helyet biztosít a nézetek 

és álláspontok megvitatására, egymás véleményének megismerésére és az általunk 

időszerűnek vagy érdeklődésre számot tartó témák megismerésére.” A társasági 

életet – bár az évente cserélődő háznagyok sorában már nem került sorra – itt is 

szervezte, támogatta. Az alakuláskor monogramokkal díszített söröskorsókat 

készíttetett, s a jövőre – a társaság esetleges bővülésére gondolva – tartalék korsókat 

is hozott. A Malom Fogadóban tartott összejöveteleken, a Tájház kertjében 

szervezett bográcsozásokon, a téli szőlő-hegyi kiruccanások, szánozások alkalmával 

mindig aktív és fürge volt – egészen betegsége felbukkanásáig. 

Visszagondolva a közösen töltött évekre, azt kell mondanunk, hogy nagy ajándék 

volt számunkra – jósvafőiek számára – Szablyár Péter. Az alkotásai és tettei mellett 

atyai türelemmel és szerény mosollyal buzdított bennünket (de másokat is!) a nehéz-

kesen vett akadályok idején. Kitartását, fogyni nem akaró energiáját csodáltuk, 

fiatalos lendületét, terveinek megfontolt kidolgozását irigyeltük. Élő példaként állt 

előttünk, távozása nagy űrt hagyott maga után. 

És hát halálával feladta a leckét nekünk, az utókornak: tessék folytatni … 

 

 

Szmorad Ferenc – Váczi Béla 
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A budapesti lokálpatrióta 
 

 

A végén kezdeném! 2013-ban, halála évében jelent meg az „Eltűnő budai hegyek” 

című könyve, mely összefoglalója az eddig, ebben a témában megjelent cikkeinek. 

Péter tudatos feltáró, kutató ember volt, nem ment el az érdekes, említésre méltó 

épületek vagy természeti értékek, látnivalók mellett úgy, hogy ne tudjon meg 

minden fontosat róluk. Az értékőrzésről így ír könyve bevezetőjében: „Meg-

győződésünk, hogy egy földrajzi tájjal, egy izgalmas, gyorsan változó arculatú 

hegyvidékkel akkor kerülünk bensőséges, »baráti« viszonyba, ha ezeket a rejtett 

értékeket is megismerjük. A terület múltjának ismeretében olyan jelenségek is 

érthetővé válnak, amelyek addig megmagyarázhatatlanok voltak számunkra”. A 

könyveit olvasva kicsit elszégyelli magát az ember, hogy hozzá képest milyen kevés 

is az ismerete! 

Személyes élményünk volt, hogy amikor néhány éve meglátogattuk budai bérelt 

lakásában, azonnal „idegenvezetett” a házban, ahol még csak rövid ideje lakott. Igaz, 

ez nem volt egy szokványos ház, 100 éve épült és szobrok díszítették a bejárati részt. 

Volt egy szép kutyaszobor az előtérben, a lépcső alján, és Péter azt is tudta róla, 

hogy a háborúban egy orosz katona csak „jókedvében” ütötte le a kutya orrát. Itt 

közvetlenül is láthattuk, hogy milyen tudatos és figyelmes „lakó” volt ebben a 

házban is. Máskor is tapasztalhattuk, hogy a neki fontos helyek, közösségek – pl. a 

Geológiai Technikum, a Barlangkutató Társulat, az általa kezdeményezett barlang-

kutató emlékkert, vagy később a Jósvafői Tájház – milyen energiákat mozgattak 

meg benne, lelkesedése irigylésre méltó, követendő példa máig. 

Kevés ismerettel bírtunk Péter budapesti életéről, ezért nővéréhez, Szablyár 

Annához fordultam azzal a kérdéssel, hogy lokálpatrióta volt-e a testvére? 

„Szerintem valóban lokálpatrióta volt, mert gyerekkorától kezdve figyelemmel 

kísérte a város életét, fejlődését, az új létesítményeket, foglalkoztatták a problémák. 

Emlékszem, hogy mikor pl. újra felépült az Erzsébet híd, még aznap átsétált rajta, az 

új metrót is rögtön »kipróbálta«, elment az azóta sem látogatható Rácz fürdő egy 

zártkörű bejárására stb. Gyerekkorunkban gyakran jártunk a Várba és sokat 

sétáltunk ott. (Édesapám nagyon jól ismerte, ő irodalmi sétákat is vezetett ott (is) a 

TIT szervezésében.)” 

Szablyár Péter kétlaki életet élt, életének utolsó 15 évében egyre több időt töltött 

Jósvafőn. A falubeliek, szenvedélyes jósvafői lokálpatriótaként ismerhették meg. 

Mielőtt a falu lett az életében a legfontosabb helyszín, Budapesten élt, és a várost, 

szűkebb környezetét, Budát is nagyon jól ismerte és szerette. A városról, „a mi 

Budapestünk”-ről írt könyvei megmutatják, hogy ugyanúgy igyekezett kifürkészni 

természeti értékeit, történeti emlékeit, mint később Jósvafő múltját. Mind a buda-

pesti, mind a jósvafői témájú írásaiban látjuk, hogy arról írt, ami érdekelte, és amit 

szeretett. 
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1999-2007 között az Élet és Tudományban jelentek meg írásai budapesti építészeti 

és természeti értékekről. Először a Szép hazánkat járva – A budai Városkút-ról írt 

cikket, és még ebben az évben (1999) A hajdan zabolátlan patak – Ördög-árok 

címmel jelent meg írása. 2002 és 2004 között további, a fővároshoz kötődő rövidebb 

ismeretterjesztő tanulmányai jelentek meg: A Nagykörúti főcsatornáról – Patak a 

föld alatt, Promontórium és Campona üregeiről – A föld alatti Dél-Buda, Kőbánya – 

Ahol megnyílt a föld. 2007-ben Mátyás király kedvenc pihenőhelye – A Rácz fürdő 

megújulása címmel írt a hetilapban. 

Tíz részes cikksorozatot jelentetett meg Buda eltűnő hegyeiről 2003-2005-között. Ez 

a téma már tíz éve foglalkoztatta, mert az elmúlt évtizedekben bekövetkezett 

környezeti változások, pusztulások, építkezések miatt fontosnak tartotta, hogy 

bemutasson és megőrizzen az elvesző régi értékekből valamennyit a jövő számára. 

2013-ban ezekből az írásokból született meg az „Eltűnő budai hegyek” című köny-

ve, melyet a kiadó (Medicina) az alábbi sorokkal ajánl az olvasók figyelmébe: 

„Szablyár Péter – bár eredeti szakmája 

geológus és kohómérnök – amatőr hely-

történész, barlangkutató, természetbúvár, 

múzeumalapító. 2007-ben a részére ado-

mányozott Kós Károly-díj átadásakor 

reneszánsz polihisztorként méltatták. Írt 

már könyvet a föld alatti Budáról és 

Pestről, a főváros magas épületeiről és 

lépcsőiről, de a föld alatti Magyar-

országról is. Évtizedek óta figyeli szülő-

földje, a budai hegyek változásait, kutatja 

múltját. A főváros budai oldalának hu-

szadik századi gyors ütemű beépülése azt 

a képzetet alakította ki, hogy a Budai-

hegység valahol a Normafa – János-hegy 

vonulatainál kezdődik, hiszen az 

urbanizáció egy huszárrohammal elfog-

lalta az addig elterülő lankákat, kisebb 

hegyeket. Pedig a Budai-hegység a 

Dunánál kezdődik, része a Gellért-, a 

Nap-, a Sas-, a Vár- és az Orbán-hegy is. 

A kötetben összegyűjtött mozaikokat 

összerakva a szerző egy olyan – árnyal-

tabb, nagyobb felbontású – képet kíván az 

olvasó elé tárni, amely bemutatja a múl-

tat, valamint újabb, eddig ismeretlen úti 

célokat jelöl ki. Vágjunk neki, fedezzük fel 

együtt fővárosunk budai oldalát!” 

 

 

 
 

Szablyár Péter budapesti 

várostörténeti – elsősorban a budai 

oldal hegyeinek történetét bemutató – 

írásainak összefoglaló gyűjteménye 

2013-ban jelent meg 
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2004-ben jelent meg a „Föld alatti Ma-

gyarország” című nagyszabású munká-

ja, mely összegzése addigi országos 

gyűjtőmunkáinak, s melyben nagy 

fejezetet szentel a Budapest „alatti” 

világnak. Igen izgalmas és szinte 

elfeledett helyszínekre is elkalauzol, 

megláthatjuk az Ördög-árok medrét 

boltozatlan állapotában, vagy a Nagy-

körút főgyűjtőcsatornáját kihantolva, a 

Duna alatti kábel-alagutat, vagy a 

Gellért-hegyi víztározót belülről. Ír 

még a budapesti barlanglakásokról, 

barlangokról, altemplomokról, bá-

nyákról, mélygarázsokról, és hosszan 

sorolhatnánk mi mindenről, amiről 

tudni érdemes. Egy könyvet „elme-

sélni” letehetetlen, el kell olvasni! 

A „Föld alatti Magyarország” c. könyvnek előzménye volt 2002-ben N. Kósa Judit 

és Szablyár Péter „Föld alatti Buda” és „Föld alatti Pest” című könyve, amit a „a mi 

Budapestünk” sorozatban jelentetett meg a Városháza Kiadó. Ebben a sorozatban 

jelent meg 2007-ben a „Toronymagasan” és 2010-ben a „Fokról fokra” című 

könyve, a magyar mellett angol és német nyelven is.  

Könyveinek nagy erénye, hogy lelkiismeretesen végig is járta a helyszíneket, a város 

magas épületeit és tornyait is, és közreadott minden fontos tudnivalót az épít-

ményekről. A „Fokról fokra” c. könyvben is tetten érhetőek a személyes emlékek a 

budai részen, a szűkebb pátriájában található lépcsőkről. 

Nővérétől megkérdeztem, hogy ki kezdeményezte a könyvek témáját?  

„A témákat szerintem ő választotta, »a mi Budapestünk« sorozat szerkesztőjével jó 

kapcsolata volt, gondolom vele beszélték meg, mi is lenne a kiadó számára (is) 

érdekes. Arra biztosan jól emlékszem, hogy volt olyan ötlete, amiről meg kellett 

győznie a kiadót, és a végén, a kézirat alapján azt mondták, hogy nem is gondolták 

volna először, hogy ez ennyire jó téma, ennyi minden érdekeset lehet róla 

összegyűjteni. Talán a lépcsőkről szóló könyv volt ez. Utolsó, még kéziratban lévő 

könyve a kéményekről szólt, de közben sajnos a kiadó is megszűnt, ha jól tudom. 

Általában sok anyagot gyűjtött, és mivel a terjedelem kötött volt, nem minden került 

be a könyvekbe.” 

A „Toronymagasan” c. könyvében szerepel a VITUKI székház is, miután ez az 

intézmény is egy 15 emeletes épületben volt. Amikor az adatokat gyűjtötte, még mi 

is ott dolgoztunk. Mint a többi könyvnél, itt is sok fényképet is készített, de a 

könyvbe végül egy légi felvétel került be. Pár sort idézek a leírásból: „A mindössze 
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Szablyár Péter – részben N. Kósa Judittal, részben önállóan készített – különleges 

budapesti helyszíneket bemutató munkái „a mi Budapestünk” sorozatban 
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20 x 22 méter alapterületű torony aljában kongresszusi termet és korszerű 

könyvtárat alakítottak ki. A csúszózsaluzással épült vasbeton torony szintjeit a 

lépcsőház és a liftakna köré építették, a szobákat a homlokzatok mentén helyezték el. 

A szintek közötti közlekedést két lift, egy fő- és egy menekülő lépcsőház szolgálja. Az 

épület legmagasabb pontja 57,77 méter, itt egyre több hírközlési berendezést 

helyeztek el.” 

A „Fokról fokra” c. könyvében sok olyan épületet keresett fel lépcsői miatt, 

amelyekről kevés budapesti ember tudja, hogy a belsejük milyen értékeket rejt. Az 

Ybl Palotáról, illetve belső terének kialakításáról így ír: „1869-ben adták át a Pesti 

Hazai Első Takarékpénztár Ybl Miklós tervezte neoreneszánsz épületét a 

belvárosban, a mai Károlyi Mihály utca 12. számú telken. Saroktornya alatt 

elhelyezett bejárata és különös térélményt nyújtó főlépcsőháza már építésekor 

felkeltette az érdeklődést. Az épület földszintjén kereskedelmi és vendéglátási célra 

kialakított tereket, az emeleteken pedig elegáns polgári lakásokat alakítottak ki.” 
 

 
 

Szablyár Péter „Eltűnő budai hegyek” című 

könyvét dedikálja az Ünnepi Könyvhéten (2013) 
(Fotó: Jakus Ágnes) 

Az internet megkönnyítette 

a dolgát, de az időigényes 

kutatómunka mindvégig 

fontos módszere maradt, 

könyvtárba, levéltárba járt, 

sok időt szentelt a témái 

kidolgozásának. Fényképe-

zett, dokumentált, adatot 

gyűjtött. Annak ellenére, 

hogy nagyon sokat írt a fő-

városról, nem lett olyan hí-

res ismeretterjesztő, város-

védő, mint Ráday Mihály, 

mert ő Jósvafőre áldozott 

több időt, ő itt lett emble-

matikus személyiség. 

A Péter által írt és szerkesztett kiadványok értékét növeli, hogy befogadható 

mennyiségű információt ad át, nem akar „ledoktorálni” egy-egy témából, ezért 

közérthetőek és mindvégig olvasmányosak könyvei. Olvasásukkor érezhető, hogy e 

munkákat szívügyének tekintette, és érdeklődve kutatott ki minden említésre méltó, 

az adott témával kapcsolatos tudnivalót – történelmi, kultúrtörténeti, műszaki, 

geológiai, földrajzi, érdekességet. Minden könyve élvezetes, olvasható és 

elolvasandó, mindazoknak ajánlom, akik szeretik a fővárost és szerették a könyvek 

szerzőjét is! 
 

Izápy Zsóka 
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Szablyár Péter és a Tájházszövetség 
 

 

Alapító ügyvezető elnök: a poszt betöltője eredeti foglalkozása szerint kohómérnök. 

Szablyár Péter sokoldalú érdeklődése és a családon belüli kutatói előzmények – 

rokonai között Banner Benedeket és Banner Jánost egyaránt ott találjuk – nyomán, 

tájházak iránti elköteleződésének helyszíne és témája okán Jósvafőn keresztül került 

közel a tájházi gondolathoz. 

1994-ben a Jósvafői Tájház megszületését követően, majd a Jósvafői Helytörténeti 

Füzetek elindításával a régióban hamar ismertté vált munkája, elkötelezettsége. Így 

amikor 2000-ben Jósvafőn regionális tájháztalálkozót szervezett, már nem csak saját 

kezelésű tájháza iránt érzett felelőssége nyilvánult meg, hanem Borsod-Abaúj-

Zemplén megye tájházasait is sikeresen szólította meg. A Jósvafőn ekkor 

megfogalmazott állásfoglalás és a kapcsolódó szakmai ajánlások egyik kiinduló 

pontjává váltak a tájházak fenntartóit, működtetőit összefogó civil szakmai 

szervezetnek. 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) vezetői, a szabadtéri néprajzi 

szakfelügyelők – dr. Cseri Miklós, dr. Bereczki Ibolya, dr. Páll István – 

tapasztalatai, illetve a szakfelügyelet által kibocsájtott, tájház fenntartóknak 

kiküldött kérdőív válaszai alapján Szablyár Péter törekvéseivel egyidőben merült fel 

egy országos hatókörű civil szervezet létrehozásának igénye. Dr. Cseri Miklósnak, a 

Skanzen főigazgatójának előzetes szakmai egyeztetései nyomán a tervezett civil 

szervezet mögött egy erőteljes segítő intézményi háttér jött létre – így a Művelődési 

Minisztérium, majd a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Vargha Kálmán 

által irányított, magyar műemlékvédelemért felelős Kulturális Örökség Igazga-

tósága, és a legfontosabb szervezet, az azóta is állandó háttérbázisként szolgáló 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM). 

2002 nyarára körvonalazódtak a civil szervezet céljai, a működés alapelvei és a 

szervezeti struktúra. 2002 októberében a kétévenként megrendezett békési népi 

építészeti tanácskozás résztvevői a Békési Tájház udvarán gyűltek össze a 

konferenciát követően, ahol deklarálták szándékukat a civil szervezet meg-

alakítására. 

2002. november 26-án Budapesten került sor a Magyarországi Tájházak Szövetsége 

alakuló közgyűlésére. Az alapítók a szervezet első elnökéül dr. Füzes Endrét, a 

SZNM nyugalmazott főigazgatóját választották, az ügyvezető elnöki feladatokkal 

pedig Szablyár Pétert bízták meg, aki egészen 2011-ig látta el ezt a nem könnyű, 

egész embert kívánó feladatot. A szervezet elnökségi tagjai egy-egy magyarországi 

régióra kaptak mandátumot, Magyarország nemzetiségi tájházait és a határon túli 

magyar vonatkozású tájházakat személyükben képviselték. 
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A Tájházszövetség elnökségi ülésén, a Jósvafői Tájházban (2003) 
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya) 

 

 

 
 

A Tájházszövetség elnökségének tagjai Jósvafőn, az egykori Bartkó-féle 

kovácsműhely (ma: „Kisház”) épülete előtt (2003) 
(dr. Bereczki Ibolya archívumából) 
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Szablyár Péter ügyvezető elnöki beszámolóját tartja a szervezet éves közgyűlésén, 

Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (2005) 
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya) 

 

 
 

Regionális tájháztalálkozón Hidason, Bereczki Ibolya és 

Füziné Kajdi Zita társaságában (2008) 
(dr. Bereczki Ibolya archívumából) 
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Az alapok lerakásában, a szervezet működési szisztémájának kidolgozásában az 

ügyvezető elnök, Szablyár Péter elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az új szervezet 

felügyelő bizottsági tagjaként, majd 2009-től 2014-ig elnökeként szoros 

együttműködésben dolgoztam Péterrel. Hosszú lenne elsorolni közös útjaink, a 

regionális és országos találkozók sorát, így ezúttal ügyvezetői munkájának 

meghatározó, a szervezet jelene és jövője szempontjából egyaránt kiemelkedő 

értékeiről szeretnék szólni. 

Szablyár Péter – a Jósvafői Helytörténeti Füzetek után – hamar (2003) megalapította 

a Tájházszövetség írásos fórumát, a Tájházi Hírlevelet, amely évi négy alkalommal, 

változó, 48-70 oldal terjedelemben, általa szerkesztve jelent meg, s néhány év 

elteltével elektronikusan is elérhetővé vált. A fórum rendszeresen hírt adott a 

szervezet központi és regionális eseményeiről, bemutatta az újonnan alakult vagy 

éppen legsikeresebb tájházakat, módszertani segédleteket adott közre a tájházak 

létrehozásához, működtetéséhez, a tájházi programok szervezéséhez. A nyomtatott 

változat olvasói főként a szervezet jogi és egyéni tagjai közül kerültek ki, a Hírlevél 

hozzáférése az internetes megjelentetés után azonban jelentősen kiszélesedett. A 

szerkesztő gondossága, következetessége garanciája volt a folyóirat állandó 

működésének. A lapszámok a www.tajhazszovetseg.hu honlapon ma is 

hozzáférhetőek. 

 

 
 

A Tájházszövetség Szablyár Péter 

által indított hírlevele évente 

négyszer jelenik meg 

 
 

A Péterrel közösen szerkesztett „Tájház 

vezetési ismeretek” a tájházfenntartók 

fontos kézikönyve lett 

http://www.tajhazszovetseg.hu/
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Az ügyvezető elnök munkájának kiemelkedő fontosságú elemét jelentette az 

országos tájháztalálkozók rendszerének kialakítása és megszervezése. Az elsőre 

2003 őszén Noszvajon, mintegy 70 fő részvételével került sor, s ez a rendezvény 

mára már elmaradhatatlan eseménye szervezetünknek. Az összejöveteleket a helyi 

mellett az országos média figyelme is kíséri, különösen azóta, hogy ez a tanácskozás 

– szintén Szablyár Péter javaslatára – az „Év Tájháza” elismerés átadásának alkalma 

is lett. 

Szablyár Péterrel közösen dolgoztuk ki javaslatom nyomán a „Tájházi Műhely” – a 

szövetség felnőttképzési fóruma – rendszerét. Az egy napos, változó tematikával, évi 

négy alkalommal más-más helyszínen, összesen több mint 1000 résztvevővel 

megtartott sorozat nyomán Szablyár Péter elképzelése és szervező munkája nyomán 

született meg a Tájházi Akadémia című 60 órás képzési programunk, amelyet 

pályázati támogatásból valósítottunk meg. A képzés résztvevői tájházfenntartók 

képviselői, az előadók között főként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársait és 

a Tájházszövetség tisztségviselőit találjuk. 

Az oktatási segédanyag Szablyár Péter szerkesztői munkája nyomán előbb 

elektronikus változatban, majd közös munkánk eredményeként az NKA 

támogatásával „Tájház vezetési ismeretek” címmel nyomtatott formában is 

megjelenhetett, és fontos kézkönyvvé vált a tájházalapítók és -működtetők számára 

(BERECZKI – SZABLYÁR 2012). 

A Tájházszövetség Szablyár Péter neve által fémjelzett korszakának legnagyobb 

jelentőségű eseménye volt két nagy pályázat lebonyolítása, nevezetesen a 2008-

2009-ben megvalósított „Tájházak a közösségért” pályázat, majd a 2009-2011-es 

„Vendégváró tájházak” program. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított pénzügyi forrás – a program 

lebonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum volt a Tájházszövetség bevonásával – 

több mint százötven tájház számára jelentette az infrastrukturális fejlesztés, a 

kiállítás-megújítás, a gyűjteményi műtárgyvédelem és a tájházi programok 

szervezésének lehetőségét. 

A pályázati munka a kiírástól a lebonyolításon át a szakmai és pénzügyi 

elszámolások elfogadásáig olyan közös produktumunk volt Szablyár Péterrel, amely 

meghatározó, domináns fejlődési pályára állította a magyarországi tájházhálózatot. 

Mondhatjuk ezt akkor is, ha a program sikere ellenére ebben a formában a 

későbbiekben a tájházak támogatása, fejlesztése központi forrásból nem folytatódott. 

Szablyár Péter a Tájházszövetség ügyvezető elnökeként rendkívül széles körű 

kapcsolatrendszert alakított ki és tartott fent szervezetünkben. A szervezeti 

feladatokon túl, személyes jelenléte a regionális találkozókon, a Tájházi 

Műhelyeken, a pályázatokat előkészítő tájékoztatókon – mondhatjuk, a 

Tájházszövetség valamennyi programján – évi több ezer kilométer autózást jelentett. 

Péter fáradhatatlansága, kitartása, következetessége és pontossága minőségi 

garanciája volt a szervezet sikeres működésének. Ma is időszerű az a tájházak 
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szakmai működésének színvonalát, hatékonyságát növelő minőségbiztosítási 

szisztéma, amit ő dolgozott ki szervezetünk tagjai számára. Reméljük, bevezetése, 

aktualizálása nem marad el a jövőben. 

Szablyár Péter 2011-ben leköszönt ügyvezető elnöki posztjáról – a döntést, ha 

nehezen is, én magam elnökként tudomásul vettem, illetve azt a szervezet is 

elfogadta. Megértettük Péter indoklását, amely azt a szándékát fogalmazta meg, 

hogy szeretné tudását, energiáit saját szellemi „gyermekére”, a Jósvafői Tájházra 

fordítani. Sajnálatos, hogy e tervei, mondhatni álmai megvalósítására csak kevés 

ideje jutott. Utolsó, már csak részben közös munkánkról szeretnék szólni végezetül. 

 

 
 

A Tájházszövetség éves közgyűlésén 

Szentendrén, Jósvafőre való „vissza-

vonulásának” évében (2011) 
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya) 

2013 nyarán derült ki Szablyár Péter 

súlyos betegsége. Fő műve, a Jósvafői 

Tájház iránti mély felelősségérzete 

nyomán fogalmazta meg a gyűjtemény 

helyzetének megnyugtató rendezésére 

szóló tervét, amellyel együtt járt a 

gyűjteményi anyag állapotfelmérése és 

értékmeghatározása. A nehéz, de meg-

tisztelő feladatra engem kért fel, ame-

lyet az általa gondosan előkészített 

anyagok alapján, de már nélküle kellett 

elkészítenem. A befejezésre még éle-

tének utolsó napján került sor. 

Az értékelés vált (válik) a kiinduló-

pontjává a Jósvafői Tájház és gyűj-

teménye sorsa elrendezésének. E sorok 

írásakor csak reménykedhetünk, hogy 

ez a sors nem a megsemmisülés és 

szétszóratás, hanem a további meg-

őrzés és gyarapítás története lesz… 

 

 

 

dr. Bereczki Ibolya 

 

 
Irodalom: 
 

BERECZKI I. – SZABLYÁR P. (szerk.) (2012): Tájház vezetési ismeretek. – Magyarországi Tájházak 

Szövetsége, Noszvaj, 240 pp. 
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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 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 40. 

76 

 

 

 

 
 

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) 
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Szablyár Péter publikációi 
 

 

Mozgalmas élete során Péter nem csak önmaga, illetve a naplói számára készített 

vázlatokat és feljegyzéseket, de viszonylag intenzív publikációs tevékenységet is 

folytatott. Megjelent közleményeinek és könyveinek témája – ahogyan élete és 

érdeklődése – igen sokszínű, a kezdeti barlangtani és kohászati vonatkozású írások 

mellett az 1990-es évektől láttak napvilágot Jósvafőhöz kapcsolódó helytörténeti 

írásai. Az ezredfordulót követően budapesti várostörténeti kérdésekkel is 

foglalkozott, illetve a Tájházszövetségben, valamint a Fémszövetségben viselt 

tisztségei révén tájházfenntartási, illetve hulladékhasznosítási témájú cikkeken és 

kiadványokon is dolgozott. 

A sok helyütt megjelent anyagok áttekintése és rendszerezése nem egyszerű feladat, 

de a Péter által (50. és 60. születésnapjára) összeállított jegyzékek, valamint a 

további, szisztematikus gyűjtések alapján jelen összeállításban kísérletet teszünk a 

publikációk jegyzék minden eddiginél teljesebb összeállítására. Természetesen a 

publikációs listából a teljességre törekvés mellett is maradhattak ki kisebb írások 

vagy kéziratos anyagok, ezért az ezekre vonatkozó információkat, adatokat a 

későbbiekben szívesen vesszük. 

Az egyes tételeket a fontosabb témakörök szerint, azokon belül pedig időrendben 

rendeztük. Az összeállításban nem szerepelnek Péter Jósvafői Helytörténeti 

Füzetekben (névvel vagy név nélkül) megjelent írásai, mivel a JHF 1-39. számának 

repertóriuma (benne Péter itteni publikációs tevékenységével) reményeink szerint a 

közeljövőben (elektronikus és/vagy nyomtatott formában) napvilágot lát majd. 
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