
IN MEMÓRIÁM

VÁJNÁ GYÖRGY
(1924-2006)

Tisztes kort megérve, évtizedeken át tartó súlyos betegségtől gyötörve, de a bar
langkutató és a publicista szakmát egy percig sem feladva, 2006. szeptember 6-án 
elhunyt Vájná György, a tatai „MEGALODUS” Barlangkutató és Geológiai Szak
csoport életre hívója. A Társulatba 1960-ban lépett be, és rövidebb megszakítással 
1975-ig volt tagja.

Az újságírói munka az 1970-es évek elején Tatabányára szólította a megyei lap
hoz. Éppen akkoriban, amikor Tatán, a Kálvária-domb akkor még működő kőfejtőjében rárobbantottak egy ad
dig ismeretlen barlang kürtőjére. Rövid idő alatt létrehozott egy kicsi, de elhivatott és jó kutatókból álló csoportot 
az üregrendszer feltárására. Viszonylag hamar több mint száz méteres szakaszt találtak a dachsteini mészkőtö
megben, csodálatos hidrotermális oldásformákkal és szinte tökéletesen kipreparálódott Megalodus-kövületek 
százaival. A barlang feltárása az O vezetésével több mint tíz évig tartott, eredményeképpen a szpeleológia és 
a város egy látv ányos, különleges kalcitképzödményekkel is díszített, fokozottan védett barlanghoz jutott.

A Megalodus-barlang mellett az Angyal-forrási és a Barta-kútbarlang feltárását is aktívan segítette.
A tatai csoport az O irányításával létrehozta a több mint 25 éve a látogatók ámulatát kiváltó ásványmúze

umot a városi Művelődési Központban.
Hosszasan sorolhatnánk még tevékenységének széles skáláját -  például ontotta a népszerűsítő cikkeket, 

a „MEGALODUS” csoport iskolák tucatjait didaktikusán felépített geológiai szemléltető gyűjteményekkel 
látta el, földtudományi vándorkiállításokat szervezett itthon és külföldön...

Aki esetleg nem ismerné elhunyt kutatótársunk kvalitásait, olvassa el A rejtélyes Bátori-barlang című 
könyvét (Gondolat, 1973.), amely egy korábbi, budapesti barlangfeltárás történetét íija le. A szakszerűen és 
pergőén megírt, bőven illusztrált mű szinte letehetetlen...

Újra bebizonyosodik a régi mondás érvényessége: a stílus maga az ember...
Pihenj békében, Gyuri Bácsi!

Dr. KORPÁS LÁSZLÓ
(1943-2007)

A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat tagsága, minden magyar barlang- 
kutató nevében letörten veszek búcsút Tőled.

Húszéves kapcsolatunk több mint 10 éve vált mélyebbé, amikor egy Földtani 
Közlönyös cikkemet Te bíráltad. Alaposan. Minden oldalra jutott néhány piros tin
tával, apró betűvel írt, de ragyogóan olvasható megjegyzésed, beszúrásod, törlé
sed. Szinte mindenben igazad volt. Te szoktattál alapos, precíz megfogalmazásra, 
mondhatnám, Tőled tanultam meg, hogyan kell egy tudományos közleményt megfogalmazni.

Aztán egyre aktívabban vettél részt Társulatunk tudományos rendezvényén, a Szakmai Napokon éveken 
keresztül. Nyolc éve már, hogy Te lettél a magyar barlangkutatók vezetője. Sőt, halálod napjáig Te lettél volna 
az, ha önként nem távozol onnan. Mondhatnám, Tőled örököltem meg ezt a posztot.

A magyarországi karszttudománnyal foglalkozók körében nagy szeletet képező barlangászok tömege ha
mar megismert., megkedvelt és befogadott Téged. Nagy lelkiismeretességgel, a Rád jellemző módon abszolút 
korrekten teljesítetted vállalásodat. Mindenki elégedett volt a munkáddal.

Almády Zoltán
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Mintha tegnap lett volna, amikor a Társulatban ünnepeltük MTA doktori címed elnyerését. Együtt örül
tünk Veled ennek a nagyon szép és régen megérdemelt címnek.

Részben közös túráinkon megbizonyosodtam, hogy nemcsak Magyarország, hanem a szomszédos or
szágok geológiai felépítését is jól ismerted. Nagyon széleskörű szakmai tájékozottsággal, alapos tudással 
rendelkeztél, Laci.

Betegségedről csak akkor értesültem, amikor Gellért-hegyi barlangkutatásaink kapcsán szerettem volna 
Tőled szakmai információt kérni. Feleséged. Gitta mondta, hogy légzési nehézségekkel kórházban vagy. 
Hezitáltam, hogy bemenjek-e Téged meglátogatni. Sajnos, nem tettem. Úgy véltem, jobb lesz, ha majd ismét 
otthon leszel.

Nem lett ismét. Én megint elkéstem. Rohanó világunkban oly kevés időnk jut egymásra. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy gondolataink nem kalandoznak el a másik felé. Én is sokszor voltam így Veled. És, sajnos, most 
már csak így leszek -  bármily hihetetlen ez, bármily váratlanul és felkészületlenül ért minket ez a tragikus hír.

Nyugodj békében!
Leél-Ossy Szabolcs

HEGEDE TIBOR
(1937-2007)

Hosszan tartó súlyos betegség után, 2007. március 22-én kísértük utolsó útjára 
Hegede Tibor villamos üzemmérnököt, a Bekey Imre Gábor Barlangkutató Cso
port közszeretetben álló Tibikéjét.

Tibiké -  rendhagyó módon -  több mint 40 esztendősen, már kétgyermekes csa
ládapaként vált a felszín alatti világ szerelmesévé. Az 1980. decemberi kezdetek
től fogva aktív részese volt a Pál-völgyi-barlangot az ország második leghosszabb 
barlangjává avató kutatásoknak, így egyike lehetett például 1982-ben a Negyedik 

Negyed, 1988-ban a Szenior-ág első bejáróinak. A csoport „szürke eminenciásaként” soha nem törekedett ve
zető szerepre, de bármilyen feladatnál számítani lehetett rá, és halk szavára mindig érdemes volt odafigyelni. 
Szakmájából adódóan ö irányította a föld alatti kutatótáborok energiaellátásának és telefonhálózatának kialakí
tását, stabil résztvevője volt a csoport anyagi hátterét biztosító alpinmunkáknak, a téli denevérszámlálásoknak 
és szinte minden fotóstúrának; az ő felvételei dokumentálják -  többek között -  az Ötösök-folyosójának kiépítés 
előtti állapotát is. Bár az utóbbi tíz esztendőben barlangba már keveset járt, kapcsolata a csoporttal nem szakadt 
meg: ott volt a felszíni túrákon, a Vándorgyűléseken, és ö volt nyári táboraink állandó konyhafönöke is.

„Civil” élete gyermekkorától kezdve Kispesthez kötődött, itt helyezték végső nyugalomra is. De a Pál- 
völgyi-barlang közösen felfedezett folyosóit járva, vagy a tábortűz körül ülve, immár a csoport örökös tagjaként 
mindig velünk marad.

KERTÉSZ TIVADAR
(1932-2007)

Kertész Tivadar 1932-ben született Budapesten. A budai Katolikus Gimná
zium cserkész csapatában 1947-ben ismerkedtünk meg. ahol jó barátok lettünk.
Két közös táborban vettünk részt. O volt a csapat szertárosa, annyira jó érzéke 
volt a tábori felszerelések kezeléséhez. Segítökézsége bámulatos volt.

A cserkészet megszüntetése után egykori rajunk több tagjával együtt jár
tunk túrázni a Pilisbe és a Börzsönybe. 1952-be a Béke-barlang felfedezése 
után figyelmünk Jósvafö felé fordult. Ebben része volt annak is, hogy érettségi
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után a legtöbben a műszaki egyetemre nyertünk felvételt. Az Ásvány és Földtani Tanszéken kapcsolatba kerül
tünk Dr. Papp Ferenc professzorral, aki 1954 tavaszán geológiai kirándulást vezetett Jósvaföre. A Teresztenyei- 
forrás látványa olyan nagy hatást fejtett ki ránk, hogy ebben az évben a Holly-testvérekkel, Sárváry Istvánnal 
és Weress Kálmánnal együtt 15 fös létszámmal megalakítottuk Műegyetem Barlangkutató Csoportját, melynek 
rajtam kívül Kertész Dóri és Velősy Imre is tagja lett.

Augusztus 5-től 18-ig mindent elkövettünk a Teresztenyei-forrásbarlang feltárására, de csak egyetlen ter
met, a „Jóreménység-termét” sikerült felfedezni igen nehéz körülmények között (állandóan 10 fokos hideg 
vízben fekve kellett dolgozni). A csoport fele hazament, de Dórival együtt a nyolc fős csapat -  valamennyi 
barlangász felszerelésével -  gyalog átvonult Jósvaföre. Itt első este -  hála Izsó Antalnak és édesanyjának 
-  teljesen kifáradt és kiéhezett csapatunk meleg vacsorát és csodálatos szállást kapott a csűrben. Azért men
tünk Jósvaföre, mert Holly Ferivel a teresztenyei tábor során megvizsgáltuk a hegység nagyobb forrásainak 
vízhozamát és kémiai összetételét, hátha találunk nagyobb barlangot rejtő forrásrendszert. Nagy szerencsénk 
volt, mert ebben az évben óriási vízfeltörés történt a Tohonya-völgy végén, amely valóban nagyobb barlang 
létezésére mutatott. Itt folytattuk a táborozást, de Papp professzor kérésére 5 napra elutaztunk a Bükkbe 
egy munka elvégzésére. Dóri harmadmagával őrizte a tábort. Mire visszamentünk, ő már hazament és ezért 
nem vehetett részt a Vass Imre-barlang omladékkal záródó, első bejárati szakaszának felfedezésében, melyet 
az árvízi forrástölcséren át augusztus 31-én hat napi bontással tártunk fel. 1955. augusztus 18-án viszont Ker
tész Dóri volt az, aki Holly Ferivel elsőnek jutott be a Vass Imre-barlang folytatását képező főágba, egészen 
a Narancs-zuhatagig, miután a bejárati szakasz végén Verbály György átrobbantotta az omladékot. Az első 
miskolci Barlangász Ankét miatt ugyanis mi többen csak 21 -én érkeztünk fel a táborba.

Az 1956-os forradalom után Kertész Dóri negyedéves mérnökhallgató korában Pilinszky Attilával együtt 
ment ki Svájcba. A zürichi Műszaki Egyetemen fejezték be tanulmányaikat, mint általános mérnökök. Dóri 
vasúti mérnök lett. Hamarosan megnősült és szép lakást vett. Akkoriban sokan meglátogattuk Zürichben, meg
ismerkedtünk kedves feleségével és idősebb lányával. Amikor feleségemmel nála jártunk 1964-ben, mindent 
megtett, hogy jól érezzük magunkat. Szabadságot vett ki és megmutatta nekünk a tágabb környék nevezetes
ségeit.

Kisebbik lánya öt éves volt, amikor szeretett felesége meghalt. Ezért munkáját abbahagyva, kedvez-ményes 
nyugdíjjal lányait egyedül nevelte fel. Emellett sok éven át mindent megtett, hogy a zürichi magyar cserkészetet 
támogassa. Ettől kezdve minden nyáron hazajött Magyarországra is, és évről évre együtt jártunk kirándulni 
Jósvaföre, Erdélybe és sok más szép helyre. Gyerekeink együtt nőttek fel. Nagyon sok barátságot kaptunk Tőle. 
1995-ben végleg hazaköltözött és kedvenc „Jósvafőjén” vett házat. Több alkalommal elvitte Svájcba a hozzá 
közelálló jósvaföi családokat is. Nagy reményeket fűzött háza vendégfogadóvá való kiépítéséhez, de rengeteg 
megpróbáltatást követően nagyobbik lánya halála után annyira elment kedve mindentől, hogy teljesen visszavo
nult és már semmi sem érdekelte, még saját egészsége sem. Ez vezetett viszonylag korai halálához.

Maucha László
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A boritó hátsó oldalán:
A Gömbi-terem névadója a Citadella-kristálvbarlangban 
(Kovács Richárdfelvétele)
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Aragonit-képződmények a Citadella-barlang alsó szintjében (Kovács Richárd felvételei)
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