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A magyar mérnökgeológiát, hidrogeológiát és szpeleológiát súlyos veszteség ér-

te. Dr. Papp Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tan-

székének professzora 1969. január 8-án,- életének 68. évében - féléves betegség 

után meghalt. 

1901. július 31-én Budapesten született. Egyetemi tanulmányait a budapesti Tu-

domány Egyetem Bölcsész Karán végezte, ahol 1924-ben földrajztanári diplo-

mát szerzett. Már egyetemi hallgató korában vonzották az ásvány- és kőzettani 

problémák. „A magma gőzei és gázai" c. első dolgozatát egyetemi tanulmányai 

alatt készítette el. 1924-ben kinevezték a budapesti Műszaki Egyetem Ásvány és 

Földtani Tanszékére tanársegédnek. 1925-ben ásványkőzettan főtárgyból böl-

csész-doktori képesítést nyert el. 1928-ban már adjunktus, és ettől az évtől 

kezdve, mint meghívott előadó, kőzettant adott elő az építészmérnök hallgatók-

nak. 1935-ben magántanár lett „Válogatott fejezetek a kőzettan köréből" c. 

tárgykörből. 1943-ban nevezték ki intézeti tanárrá, 1953-tól kezdve egyetemi ta-

nár és 1960 óta vezette az Ásvány- és Földtani Tanszéket. 

Dr. Papp Ferenc tudományos munkássága igen sokoldalú volt. Kőzettani vizsgá-

latai úttörő jelentőségűek voltak. A hazai dioritok, a mecseki gránit, a Kövesd 

környéki andezitek és a Börzsöny-hegység eruptív 

kőzeteinek, valamint Tihany geológiai újrafelvételének vizsgálatai fémjelezték 

fiatalkori tevékenységét. 1932-ben, mint ösztöndíjas fiatal tudós, Párizsban 

Orczel professzor mellett az ottani Múzeum Ásványtárában ércmikroszkópiai 

tanulmányokat folytat. Hazatérve megindította a börzsönyi és más hazai ércek 

mikroszkópi vizsgálatait. Ásványtani kutatásaival is jelentősen hozzájárulta ha-

zai föld megismeréséhez. A Bernece melletti Huszár-hegyen a hematitok 

hargittai típusú előfordulását, ásvány-kőzettani vizsgálatai során a Börzsöny-

hegységi pirhotin, melnikovit-pirit; markazit, fakolit, kalcedon, kalcit, dácit, 

chiastolit, valamint pala, kontakt agyagpala előfordulásokat fedezte fel. A Mát-

rában fakóérc és dácit, Szarvaskő határában ilmenit külön jelenlétét mutatta ki. 

Később figyelme hidrogeológiai irányba terelődik. Első ilyen irányú megfigye-

léseit a Börzsöny-hegységi források vizsgálatával kezdi 1929-ben. 1932-ben a 

Gellért-hegyi szökevény-források ismeretéhez szolgáltat adatokat. A budapesti 

ásvány- és gyógyvizek sokoldalú kutatója és széleskörű ismerőjévé válik. A víz 

és a kőzetek kölcsönhatásának gyakorlati jelentőségű kérdései is foglalkoztatják. 

A suvadások részletes vizsgálatával a hazai mérnökgeológiai vizsgálatok egyik 

meghonosítója. A budapesti meleg-forrásokon végzett vizsgálatainak összesíté-

sével elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia pályadíját. Az Ásvány- és 

Földtani Tanszéken megszervezte a Forráskutató Osztályt, amely a Központi 
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Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság Reuma és Fürdőkutató Intézetének részlege 

volt. A források tanulmányozásába sok fiatal mérnököt vont be. Dr. Papp Ferenc 

professzor érdeme, hogy a hazai meleg-forrásokról oly sok értékes dolgozat lá-

tott napvilágot. Vízföldtani munkásságának jelentős Fejezete a karsztvizek ta-

nulmányozása. „A Dunántúl karsztvizei és a feltárás lehetőségei Budapesten" c. 

munkája alapvető részletességgel tárja fel a sok tekintetben még ma is megoldat-

lan problémákat. A karsztvíz mennyiségi és minőségi viszonyairól korszerű 

szemlélettel ad átfogó tájékoztatást más munkájában. Új szempontok alapján 

foglalta össze a források rendszerét. A Magyar Hidrológiai Társaság alapító tag-

jai közé tartozott és két évig a Társaság elnöke (1959-61), majd haláláig a Hid-

rológiai Közlöny Szerkesztő Bizottságának elnöke volt. 

Mérnökgeológiai munkássága a magyarországi márványok tanulmányozásával 

kezdődik 1933-ban. A budai Várhegy suvadásai, a dunántúli építőkövek, Buda-

pest földtani felépítése alapozások szempontjából, a hazai terméskövek előfor-

dulása és hasznosítása, Magyarország kavics- és homoklelőhelyei, Magyaror-

szág kőbányái, földtani kutatási eredmények felhasználása alagútépítéseknél, 

Zebegény környékének műszaki-földtani viszonyai témakörökben számos ta-

nulmánya jelent meg. A „Kőzethatározó" c., mérnökök számára készült kézi-

könyve hézagpótló jelentőségű volt megjelenésekor a magyar földtani irodalom-

ban. 

A II. világháború utáni években aktívan bekapcsolódott a hazai szpeleológiai 

kutatások irányításába is. 1954-ben az Ásvány- és Földtani Tanszéken Karszt- és 

Barlangkutató Tudományos Diákkört szervezett, majd 1957-ben a jósvafői Vass 

Imre-barlang mellett Karsztkutató Állomást létesített. Országszerte támogatta a 

karsztkutatással foglalkozó csoportokat, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Tár-

sulat társelnökeként mindvégig vezető szerepet játszott a hazai karsztkutatás 

előbbre vitelében. A szpeleológia földtani vonatkozásaival több cikkében fog-

lalkozott, sőt a karsztjelenségek műszaki földtani szerepéről és a földalatti üre-

gek indexeléséről írt tanulmányaiban a karsztos területek és a barlangok tudo-

mányos feldolgozásának részletes programját is megadta. 

Dr: Papp Ferenc professzor, mint ember és tudós, mint pedagógus és szervező 

egyéniség, a legnagyobbak közé tartozott. Közel 120 tanulmánya jelent meg, de 

mindvégig megmaradt fiatalos lelkesedésével az ifjúság legigazibb barátjának. 

A közügyek előbbre vitele, szerénysége, önzetlensége és segítőkészsége miatt 

élete végén már az alkotó munkától is tudatosan fosztotta meg önmagát. Több 

évtizedes pedagógusi és tudományszervező munkája a magyar mérnökgeológia, 

hidrogeológia és szpeleológia széleskörű felvirágzását vonta maga után. 

Mi, magyar karszt- és barlangkutatók tisztelettel, szeretettel és hálával fogjuk 

őrizni Dr. Papp Ferenc emlékét. 

 

Maucha László 


