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EMLÉKEZÉS DR. PAPP FERENCRE

Dr. Papp Ferenc professzor, a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- Kőzettani Tanszékének 
vezetője.  Társulatunk  társelnöke  és  tiszteleti  tagja  1969.  január  10-én  68  éves  korában 
fájdalmas  betegségben  elhunyt.  Utolsó  útjára  a  Farkasréti  temetőben  elkísérte  több  száz 
tanítványa,  munkatársa  és  barátja,  nemcsak  Budapestről,  hanem  az  ország  legtávolabbi 
részeiből is. A sírhantnál Társulatunk nevében Dr. Kessler Hubert társelnök búcsúzott tőle, 
méltatta  tudományos  és tanító  munkásságát,  példamutató emberi  magatartását,  önfeláldozó 
segítőkészségét, melynek mi barlangkutatók különösen sokat köszönhettünk. Az általa életre 
hívott  jósvafői  kutatóállomás  és  az  általa  nevelt  barlangkutatók  nevében  Maucha  László 
búcsúzott. Papp Ferenc professzor, drága Feri bácsink emlékét kegyelettel őrizzük.

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Szeretettel  köszöntjük  az  1969.  év  alkalmából  minden  tagtársunkat,  kutatótársunkat.  Mit 
kívánhat  egy lelkes  barlangász  az  újévtől?  Mondjuk ki  lelkes  optimizmussal:  minél  több 
ismeretlen barlang feltárását, a meglévők új szakaszainak felfedezését, no meg erős biztató 
barlangi huzatot a munkahelyeken és persze azt az évezredek óta magára várató vízáradatot, 
mely újévi pezsgőspalack módjára lövik ki az eltömődött forrásszájak dugóját.
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Társulatunk  vezetősége  mindehhez  rendszeres  szakülésekkel,  élénk  társulati  élettel  és  a 
kiadványok  területén  mutatkozó  múltbeli  elmaradások  pótlásával  igyekszik  hozzájárulni. 
Évkönyvünk  ez  év  őszére,  az  V.  Nemzetközi  Szpeleológiai  Kongresszusra  elkészül, 
középlapunk több száma pedig már  nyomdában van.  És hogy a Tájékoztatónkon lévő kis 
denevér rá ne szokjék az egész évet kitöltő téli álomra, már most az év elején rábízunk egy kis 
körlevél terjedelmű anyagot, és ez évben gyakrabban kívánjuk kiröppenteni barlangjából. Az 
előadások programját is vele küldjük szét tagjainkhoz.



Jó szerencsét!

TÁRSULATUNK 1968. ÉVI KÖZGYŰLÉSE

Társulatunk 1968. december 8-án tartotta meg rendes évi közgyűlését. Dr. Láng Sándor elnöki 
megnyitója után dr. Dénes György főtitkárunk részletes beszámolója következett a társulat 
életében bekövetkezett jelentős változásokról és az elmúlt időszakban végzett munkáról, majd 
Szilvássy  Gyula  gazdasági  titkárunk  ismertette  az  előző  év  zárszámadását,  melyet  a 
számvizsgáló bizottság jelentése alapján a Közgyűlés az új költségvetéssel együtt elfogadott.

A Közgyűlés az alapszabályban biztosított legmagasabb elismerés lehetőségével élve tiszteleti 
tagjául  és  egyben  díszelnökéül  választotta  dr.  Dudich  Endre  Kossuth-díjas  akadémikus 
egyetemi  professzort,  Társulatunk  felszabadulás  utáni  első  elnökét,  és  tiszteleti  tagjává 
választotta  dr.  Papp Ferenc  műegyetemi  professzort,  a  földtani  tudományok  kandidátusát, 
társulatunk  társelnökét,  a  magyar  barlangkutatás  ügyének  legáldozatkészebb  munkását, 
valamint  dr.  Balogh  Ernőt  és  dr.  Tulogdi  Jánost  a  Kolozsvári  Egyetem  nyugalmazott 
professzorait, az erdélyi tudományos barlangkutatás nesztorait.

A Társulat kitüntető érmeit a Közgyűlés az alábbiak szerint adományozta:

- 3 -

1967. évre

Herman Ottó érmet dr. Dénes György

Kadić Ottokár érmet – post mortem – dr. Vértes László

Vass Imre érmet Révész Lajos

1968. évre

Herman Ottó érmet id. Schönviszky László

Vass Imre érmet Szilvássy Andor részére

MEGHÍVÓ A TÁRSULAT ELŐADÓÜLÉSEIRE

Az előadásokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Földrajzi Tanszékének Lóczy-termében tartjuk

/Budapest, VIII. Kun Béla tér 2. I. emelet/

1969.  február  19.  18  óra  Dr.  Láng  Sándor  tanszékvezető  egyetemi  tanár:  „Magashegyi 
karsztok”



február 26. 18 óra Dr. Fodor István tudományos munkatárs: „A barlangok hőháztartásának 
egyes problémái a Baradlában és az Abaligeti-barlangban végzett vizsgálatok tükrében

március  12.  18  óra  Szenthe  István  geológus  hallgató:  „A  Kevélyek  karsztjának  néhány 
problémája”

Felkért  hozzászólók:  Buda  György  egyetemi  tanársegéd  és  Zámbó  László  egyetemi 
tanársegéd

V. NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI KONGRESSZUS

Ez  év  szeptember  22.  és  október  4.  között  Stuttgartban  kerül  megrendezésre  az  V. 
Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus. Az előadások szeptember 22-től 26-ig tartanak, az 
ezt  követő  időben  pedig  három  egy  időben  rendezett  tanulmányi  kirándulás  között 
választhatnak a résztvevők.

A konferencia szekciói:

1.

a. Karsztmorfológia

b. Karszthidrológia

2. Barlang-genezis

3. Barlangok mint az ember lakhelyei
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4. Barlangbiológia

5. Barlangi turisztika

6. Műszaki szpeleológia, barlangi mentés és dokumentáció

A tanulmányi kirándulások felölelik az NSzK, Ausztria és Svájc nevezetes barlangjait.

Az előadásokat mintegy 20 perces referátumok formájában tartják, ezek anyagát f. év március 
1-ig kell beküldeni. Részvételi díj 60,-DM, kísérőknek 40,-DM, szállásköltség napi 17,-DM- 
től 71,-DM-ig, az autóbusz kirándulások díja 175-től 250,-DM-ig terjed.

Kedvezményes ifjúsági barlangkutató táborozás a 16-25 éves korosztály számára augusztus 5. 
és 14. között Urachban kerül megrendezésre. Jelentkezés: f. év február 15-ig. Költség: 110,- 
DM. A résztvevők 50%-os vasúti kedvezményt kapnak az NSzK területén.



A szervező titkárság címe:

V.  Internationaler  Kongress  für  Speleologie  1969.  Organisationskomitee  D  7000 
STUTTGART-WEST Augustenstrasse 44.

Társulatunk rendszeres szerdai hivatalos óráin, délután 5-től 8-ig – az előadóülések napjainak 
kivételével – a kongresszusi körlevelek betekintésre rendelkezésre állnak.


