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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.) 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 40. 

10 

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). 
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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 
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