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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 

 


