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A rendezők tisztelettel meghívták a geológia művelőit 

DR. PAPP FERENC  

születésének 100. évfordulóján, a Gellért Fürdőben tartandó ünnepségre,  

ahol tanítványai és tisztelői mellszobrának megkoszorúzásával,  

egyéniségének felelevenítésével emlékeznek Rá, tisztelegnek előtte.  

A koszorúzás időpontja: 2001. július 31. (kedd) 18 órakor.  

Találkozó: Gellért Fürdő főbejáratánál.  

A koszorúzásnál ünnepi beszédet mond: Dr. Dobos Irma, MHT tiszteleti tag  

 

 
Papp Ferenc széleskörű tevékenységet kifejtő oktató, kutató és közéleti ember volt. Oktatói 
munkájának elsődleges célja a természet megismerése, a természet szeretetére való nevelés volt. 
Munkássága, szakmai élete a Műegyetemhez kötötte, de mindenhol tanított, ahová hívták, ahol 
számítottak elméletet és gyakorlatot ötvöző előadásaira. Magatartása, tudása, szakmaszeretete 
mindenkor hallgatói példaképévé tette.  

Szervező tevékenysége legendás volt. Mind a hidrogeológia, mind pedig a mérnökgeológia 
szakterületén maradandót alkotott. Legtöbbet a budapesti gyógyforrásokkal foglalkozott, ezekről 
igen sok tanulmányt írt. Részt vett a karszt-hidrogeológia szervezésében, megalapította Jósvafőn a 
Karszt és Barlangkutató Állomást. A Műegyetemen megindította a mérnökgeológia oktatását. A 
mérnökgeológia fontosságának haláláig szószólója volt.  

Közéleti tevékenységét társulati munkája fémjelezte. Egyszerű tagként, vagy magas tisztségeket 
betöltő vezetőként szerepe mindig meghatározó volt. Magyar Hidrológiai Társaságnak 1922-34 
között titkára, 1956-61 közt elnöke volt. Az adminisztrációtól a szakülések szervezésén keresztül, 
szakcsoportok, szakosztályok megalapításáig mindenre volt ideje, ereje.  

Papp Ferenc egész életében egyszerű, önzetlen, igaz ember volt. Kapcsolata a tanítványaival, 
barátaival, beosztottjaival formalitásokat mellőző, mindig segítőkész hozzáállású volt, ezért 
emlékezünk születésének 100 évfordulóján is “Feri bácsi”-ként Rá. 
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Dr. Dobos Irma, Euro-geológus, MHT tiszteleti tag ünnepi beszéde:   

Tisztelgés dr. Papp Ferenc (1901-1969) műegyetemi professzor emléke előtt születésének 100. 
évfordulóján 

Nem véletlen, hogy ma, 2001. július 31-én itt a Gellért fürdő parkjában emlékezünk a 100 évvel 
ezelőtt született – a magyar földtan és a hidrogeológia egyik kiemelkedő egyéniségére – Papp 
Ferenc professzorra. Elődeitől, olyan nagyságoktól, mint Schafarzik Ferenctől, Vendl Aladártól 
örökölte és tovább vitte azt a nagyszerű hagyományt, amely a főváros csodálatos természeti 
kincsének, az ásvány- és gyógyforrások megismerését, állandó vizsgálatát és állaguk megőrzését 
jelentette.  

Papp Ferenc műegyetemi tanár 1901. július 31-én Budapesten született, és ugyanitt, 1969. január 8-
án halt meg. Természetrajz-földrajz szakos tanári diplomáját 1924-ben szerezte. Tanárai között 
olyan ismert kiemelkedő személyiségek szerepeltek, mint Mauritz Béla, Cholnoky Jenő, Papp 
Károly, Bartucz Lajos. Harmadéves korában Kadić Ottokár előadását hallgatta, és ettől kezdve a 
barlangok csodálatától és kutatásától sem tudott elszakadni.  

Munkáját a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén 
kezdte és ott is fejezte be, mint tanszékvezető, idő előtti nyugdíjaztatással. Szakmai ismereteit 
külföldön is gyarapította, leghosszabb ideig állami ösztöndíjjal az 1930-as évek elején Párizsban 
ércmikroszkópiai tanulmányokat folytatott. Megindította a börzsönyi ércek mikroszkópi vizsgálatát, 
sok addig ismeretlen ásványt mutatott ki az Északi-középhegység több helyén. Különösen kedves 
kutatási területe volt a Börzsöny és azon belül Zebegény és környéke. Itteni munkájának elismerését 
jelzi, hogy a községben teret neveztek el róla. Több földtani és kőzettani tárgyú könyvet, jegyzetet 
írt és ezekbe gyakran bevonta a fiatal szakembereket is.  

Sokirányú érdeklődése tevékenységében is kifejezésre jutott és éppen ezért nehéz a mostani 
ünnepélyes alkalomkor személyét úgy megvilágítani, úgy felidézni alkotását, hogy az teljes legyen, 
ezért csak néhány gondolattal tisztelgünk emléke előtt.  

A mérnökgeológus. A suvadások részletes vizsgálatával a hazai mérnökgeológia egyik úttörője. A 
hazai terméskövek előfordulása és hasznosítása témakörben számos munkája jelent meg, ami azután 
a “Terméskövek előfordulása és hasznosíthatósága” című összeállításhoz vezetett. Kiemelkedő 
tevékenységet folytatott az 1950-es évektől a főváros metróépítésének földtani munkálatainál. 
Megszervezte a földalatti észlelő csoportokat és ezzel több fiatalnak, főként az egyetemi 
hallgatóknak munkalehetőséget biztosított. A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai között 
szerepel többek között az 1942. évi előadás anyaga ”Budapest földtani fölépítése alapozás 
szempontjából“ címen (1945).  

A hévízkutató. Börzsönyi kutatómunkája közben figyelt fel a forrásokra, a fővárosiakkal Schafarzik 
Ferenc hatására kezdett foglalkozni, s vonzódását e témakörben élete végéig megtartotta. Féltette a 
forrásokat, nem pártolta a fúrások létesítését. A gellérthegyi szökevényforrások tanulmányozása 
(1932) jelentette az első lépést a fővárosi források megismeréséhez és kutatásához. Jelentős munkája 
az 1942-ben megjelent “Budapest meleg gyógyforrásai” című monográfia, amelyet a Magyar 
Tudományos Akadémia pályadíjjal jutalmazott. A források védelmét elsősorban az állandó 
megfigyelésen, az adatok pontos rögzítésén és értékelésén keresztül vélte megvalósítani. Létrehozta 
a Reuma- és Fürdőkutató Intézeten belül a Forráskutató Osztályt, amely a tanszéken működött, és a 
hallgatóság köréből biztosította hozzá a mérést végző létszámot. Nem véletlen, hogy olyan kiváló 
szakemberek kerültek ki a tanszék hallgatói közül, akik méltók maradtak nagy tanítójukhoz, az ő 
nyomdokait követték. Sorolhatnánk őket, de hiszen mindannyian ismerjük azokat, akik ma is 
helytállnak nem csak a főváros, hanem az egész ország természeti kincsének, a még megmaradt 
gyógyforrásaink és egyáltalán ásványvizeink őrhelyein.  

A barlangkutató. A karsztvíz- és a barlangkutatásban az 1950-es évek közepétől nagy lendülettel 
tt é t 1957 b tá ik ült lét h i jó fői V I K t é B l k t tó



Az ünnepi beszéd elhangzása után az emlékhelyen koszorúkat 
helyeztek el: 

• A Magyarhoni Földtani Társulat nevében dr. Dudich 
Endre úr, c. egyetemi docens, a MFT társelnöke,  

• a Magyar Hidrológiai Társaság nevében dr. Dobos Irma 
asszony, euro-geológus, a MHT tiszteleti tagja, és 
dr. Pataki Nándor úr, c. egyetemi docens,  

• a Karszt- és Barlangkutató Társulat nevében Gádoros 
Miklós úr, társelnök, és dr. Dénes György úr, tiszteleti 
elnök,  

• a Szilikátipari Tudományos Egyesület és a BME 
Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék nevében 
dr. Gálos Miklós úr, egyetemi tanár, a SZTE Kő és 
Kavics szakosztályának titkára.  
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Az évfordulóval egyazon időben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéke (tanszékvezető: dr. Balázs L. György úr, 

egyetemi tanár) megfestette  
dr. Papp Ferenc professzor úr arcképét:  

   

Vissza az előszóhoz 

 

Vissza a 

Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tematikusan 

  
tartalomjegyzékhez 
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DDRR.. PPAAPPPP FFEERREENNCC professzor úrról

ezt követően hét és fél év múltán,

 halálának 40. évfordulóján, 2009. január 8-án

emlékeztünk meg koszorúzással

ß



DDRR.. PPAAPPPP FFEERREENNCC egyetemi tanár, geológusra emlékeztek halálának

40. évfordulóján családtagjai, kollégái, tanítványai, tisztelői
a Gellért Gyógyfürdő teraszán
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A koszorúzási ünnepségen Papp Ferenc professzorra emlékezett

Dr. Kertész Pál

Dr. Vitális György

Dr. Maucha Lászó

Az alábbiakban DDRR.. KKEERRTTÉÉSSZZ PPÁÁLL tanár úr beszéde, és KKÜÜRRTTII IISSTTVVÁÁNN évfolyamtársunk

– a hideg téli napra tekintettel el nem hangzott – megemlékezése olvasható.
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DDRR.. KKEERRTTÉÉSSZZ PPÁÁLL MMEEGGEEMMLLÉÉKKEEZZÉÉSSEE

Gellért Gyógyfürdő, 2009. január 8.

Igen tisztelt Papp Ferenc,

Szívünknek kedves Feri bácsi!

Összegyűltünk ismét, mint távozásod óta többször is, összegyűltünk, hogy

megemlékezzünk Rólad, és számot adjunk örökségedről, amely fölött nekünk kell

sáfárkodnunk. A gyász érintett bennünket először, a gyász, hogy kedves tanárunkat,

tanítványai atyai jóbarátját elvesztettük. A gyász hiányt is jelentett, hiányzott e

szakma és a tudomány éléről az a személy, aki megalapozta ezt a szakmát és

sokunkat ennek az irányába indított el, majd vezetett.

Többször volt alkalmunk arra, hogy végigtekintsük Papp Ferenc tudományos

eredményeidet, elemeztük egyedülálló szerepedet a mérnökgeológia, hidrogeológia,

barlangászat tudományos megalapozásában. E tudományos eredményeidet szinte
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túlszárnyalja hűséged a követett és kialakított eszmékhez.  Így nemcsak tudós voltál,

aki a természet titkait kutatta, hogy evvel az Ember javát szolgálja, hanem Magad is

olyan ember voltál, aki tanított mindenkit, aki hozzá fordult, Papp Ferenc tanított

példájával is, amikor tanítványai szellemét, erkölcsiségét a saját példájával is

igyekezett alakítani.

Formálta a tanítványok lelkét, és gondolkodását, óvta, védte őket, amikor külső

körülmények ellenük fordultak, ahogy védett minden Embert, aki veszélybe került.

Saját személyét figyelembe nem véve állt ki érettük, ahogy arról máig emlékeznek

révbe jutott diákjai.

Erkölcsi tisztaságát máig csodáljuk, önzetlensége, segítőkészsége a tudomány és a

tudás előtti alázata mostanáig csodálatunkat kelti, ez volt életének igazi vezérlő

eszméje.

Úgy maradjon bennünk Papp Ferenc, Feri bácsi emléke, hogy nagy tudós volt, aki

ismereteinket, a tudomány fejlődését több irányban is megalapozta, de ércnél

maradandóbb erkölcsi tisztasága és máig ható eszmei ereje, mellyel tanítványai és

tanítványainak tanítványai mostanáig gazdagítják a tudományt és a szakmát, az igazi

emberséget. Így rá is illenek a Költő szavai:

Nem hal meg az, ki milliókra költi

Dús élte kincsét, ámbár napja múl;

Hanem lerázván, ami benne földi,

Egy éltető eszmévé finomul…

Igyekezzünk mi is követni eszmédet kedves Tanárunk,

Tanítónk Papp Ferenc, Feri bácsi. Így lehetünk méltók emlékedhez!
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Egy el nem mondott méltatás
KKÜÜRRTTII IISSTTVVÁÁNN, volt műegyetemi hallgató

Elhangozhatott volna Dr. Papp Ferenc szobránál a Gellért Gyógyfürdőben

2009. január 8-án

Tisztelt Családtagok, Kedves Jelenlévők!

Ma negyven éve hunyt el Papp Ferenc professzor, akire ma élők úgy emlékezhetnek,

hogy egész életében a fiataloknak, a jövő nemzedékének áldozatkész és mindig

segítő támogatója volt. Akik személyesen ismertük, bármikor kérhettük tanácsát,

véleményét, adott esetben még kézzel fogható támogatást is adott.

Ismert, hogy Zebegényben, ahol kedves kis nyaralója volt, halála után teret neveztek

el róla. Azt is sokan tudják, hogy a Magyar Tudományos Akadémián, ahol valamikor

az ő kezdeményezésére mérnökgeológus asztaltársaság alakult és működött,
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Kausay Tibor barátunk ötlete alapján a „Papp Ferenc asztaltársaság” újra megalakult

és rendszeresen összejön. S milyen érdekes, hogy a mérnökgeológus

asztaltársaság mellett egy nyelvész-asztaltársaság is össze szokott jönni. Ennek a

társaságnak a vezetője ifjabb Papp Ferenc…

Kevesen tudják viszont, hogy 1956-ban Feri Bácsi aktívan támogatta a politikai

okokból bebörtönzött, elhurcolt diákokat. Idézet Frivaldszky János: Ötvenhat

műegyemistái c. könyvéből:

„Ebben az időben (1957. februárjában) alakultak meg az egyetemeken és

főiskolákon a diákokat mentő bizottságok, amelyeknek az élén általában egyetemi

tanárok álltak. A Műegyetemen is volt ilyen professzor, Papp Ferencnek hívták, a

geológia egyetemi tanára volt. Ő kezelte azokat a pénzeket, amelyek jöttek, hogy a

letartóztatottak családját, kapcsolatait segítsék. Papp Ferenc rendkívül szerény,

rendkívül népszerű, kedves ember volt…

... Létezett egy kis társaság, amely szigorúan a háttérben maradva, segítette az

elesetteket.(…) Ügyvédet fogadtak és fizették, mert a bajbajutottak családja csak

keveset áldozhatott.(…) Nagy tételekről volt szó.(…) Az egésznek talán Papp Ferenc

volt a lelke. Dr. Papp Ferenc geológus professzor. (…) ...a tanárok 20 - 50 000 Ft

készpénzt adtak a sajátjukból a kétségbeesett hozzátartozóknak. Ezeket a tényeket

csak később, a perbe fogott fiúk kiszabadulása után tudtuk meg, érzésem szerint az

érintett professzor urak családtagjai még ma sem ismerik.”

Ismerve a vele történteket, lehet, hogy a gyors és szinte indokolatlan

nyugdíjazásának oka az volt, hogy az 1956-tal kapcsolatos tevékenysége idő előtt

tudomására jutott olyanoknak, akik a másik oldalon álltak…

Tisztelt Professzor Úr! Kedves Feri Bácsi! Ezt még így utólag csak el kellett mondani,

hiszen hozzátartozik ahhoz a képhez, amelyet egy kedves, segítőkész tanáremberről

emlékként megőrzünk a lelkünkben.
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DDRR.. PPAAPPPP FFEERREENNCC egyetemi tanár cikke a Jövő Mérnöke műegyetemi újság
1956. október 23-i számában, a Műegyetem auláját díszítő plakáton

a 2008. október 22-én tartott ünnepségen



Az évfordulóval egyazon időben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéke (tanszékvezető: dr. Balázs L. György úr, 

egyetemi tanár) megfestette  
dr. Papp Ferenc professzor úr arcképét:  

Vissza az előszóhoz 

Vissza a 

Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tárgykörönként 

tartalomjegyzékhez 
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