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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. 
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