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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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