
BERÁN JÁNOS (1952-1979)

Az év utolsó napjaiban, a Magas-Tátra egyik leg
nehezebb sziklamászó teljesítménye, a Weber északi 
fala szuperdirekt útjának téli megmászásából 
visszatérőben balesetet szenvedett, és mászótársával, 
Kókai Balázzsal együtt életét vesztette Berán János, 
a legkiválóbb fiatal magyar hegymászók egyike.

Berán Jancsi sziklamászó volt szívvel-lélekkel, 
éppen ezért szerette meg a barlangok föld alatti 
sziklavilágát is. Talán a Pilisben, a Papp Ferenc- 
barlangban kezdte, de 1969 novemberében már 
részt vett a sikeres vecsem-bükki kutatómunkában

is. Tagja volt az 1970. május eleji vecsem-bükki 
zsombolykutató expedíciónak, amikor ez a zsom
boly az újonnan feltárt szakaszaival Magyarország 
— és akkor a Kárpát-medence — legmélyebb bar
langjává lépett elő. így Berán Jancsi is részese lett a 
Vass Imre oklevéllel kifejezett elismerésnek, amely- 
lyel a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1972. évi közgyűlése a vecsem-bükki expedíció 
kollektíváját kitüntette.

Minden kitüntetésnél többet ért azonban az a 
szeretet és megbecsülés, amely ezt a vidám, őszinte, 
nyíltszívű fiút körülvette, nemcsak saját szakosztá
lyában, a Vörös Meteor hegymászói és barlang- 
kutatói között, hanem országszerte, sőt határainkon 
túl is, ahol sokan ismerték és becsülték, egyrészt 
hegymászó eredményei révén, másrészt mint az
1973. óta rendszeresen megrendezett Aggtelek Kupa 
nemzetközi hegymászó versenyek egyik szervezőjét.

Berán Jancsi távozása fájó veszteség a magyar 
barlangkutatók számára, de mindig segítőkész 
baráti emlékét szeretettel fogjuk megőrizni.

Dr. Dénes György

Lapunk nyomdába adása után érkezett a megrázó 
hír, hogy Berán Jánosné Horváth Annát 1980. már
cius 8-án a Fogarasi-havasokban egy lavina elso
dorta, és tíz héttel férje tragikus balesete után ő is 
hegymászó halált halt. Közös úton jártak az életben 
és az elmúlásban is. így még emlékük is szorosan 
összefonódva vésődik be ^mindnyájunk szívébe, 
akik ismertük és szerettük Őket.

Dr. Dénes György

P a p p  F erenc u to ls ó  ü z e n e te
Tíz esztendeje, 1969. január 9-én hunyt el Papp 

Ferenc műegyetemi professzor, a fölszabadulás 
utáni magyar barlangkutatás egyik legkimagaslóbb 
szervezője és vezetője. 1968 júniusában tudta meg, 
hogy néhány hónap múlva nyugdíjba kell vonulnia. 
Keserűen vette tudomásul, mert nagyon szerette 
munkáját. Nehéz szívvel vett búcsút a tanszéktől, 
amelyhez egy élet munkája fűzte és a kutatóhelyek
től, amelyek az ő keze nyomán alakultak ki.

Utolsó hivatalos munkanapját, 1968. június 30-át 
legkedvesebb „gyermekénél” , az általa létrehozott 
Jósvafői Kutatóállomáson töltötte. Még aznap 
délután átjött hozzám Bódvaszilasra, az alsó-hegyi 
kutatóterületre. Este a bódvaszilasi faluszélen álló 
kis kutatóházban, ahol megszálltunk, beszámoltam 
neki kutatómunkámról, vízfestési eredményeimről, 
aztán hosszan elbeszélgettünk a soronlevő felada
tokról, a kutatás még nyitott kérdéseiről. Késő 
éjszaka pihentünk le.

Papp Ferenc korán kelő ember volt. Mire én 
felébredtem, ő már az asztal mellett ült, és el- 
mélyülten tanulmányozta terepnaplómat, amelyben 
megfigyeléseimet, észleléseim adatait rögzítettem

írásban, rajzban, táblázatokban és következteté
seimet, gondolataimat is oda jegyezgettem be.

Reggeli után nekivágtunk a hegyoldalnak, és 
felkapaszkodtunk a karsztos fennsík töbrei közé. 
Július 1-e, Papp Ferenc számára már „szolgálaton 
kívüli” nap volt, a nyugdíj előtt járó többhónapos 
szabadságának első napja. Ezen a napon együtt 
jártuk be az Alsó-hegyet. Megmutattam neki a 
jellegzetes kőzethatárokat, víznyelőket, barlango
kat, zsombolyokat és a terület földtani, karszt
morfológiai és karszthidrológiai szempontból figye
lemreméltó jelenségeit.

Délután megpihentünk a Szabó-pallagi vadász- 
háznál, és a Meteor-barlang száját útbaejtve söté
tedéskor értünk vissza Bódvaszilasra. A kutató
háznál csak pár percre álltunk meg, és siettünk a 
vasútállomásra, hogy ő még az esti vonattal haza
utazzon Budapestre.

Ez volt az utolsó terepbejárása. Néhány héttel 
utóbb ágynak esett, és többé nem állt talpra.

Tíz évvel ezelőtt, 1969. január 9-én örökre el
távozott közülünk ez a melegszívű, önzetlen, min
denkor mindenkin segíteni kész, nagyszerű ember.
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Miután azon az emlékezetes júliusi napon búcsút 
vettem tőle a bódvaszilasi vasútállomáson, vissza
tértem a faluszéli kis kutatóházba és kézbevettem 
az asztalon fekvő kutatási naplómat. Ahogy bele
lapoztam, egy a jegyzeteim között üresen hagyott 
oldalon szemembe tűntek Papp Ferenc jellegzetes 
kézírásának balra dűlő betűi (jobb keze hibás volt, 
bal kézzel írt). Néhány sor volt csupán, de egy 
életre szóló fontos útmutatás, Papp Ferenc mind
nyájunkhoz szóló, utolsó üzenete:

A környék hegyei százmillió éves emlékeket őriznek 
rejtenek.

E füzet lapjai a jelen érzéseit-gondolatait rögzítsék 
írásban és rajzban.

Az emlékek, ha nem csak emlékezetünkben élnek, 
egyre többet érnek, nem múló értékek. ..

1968. VII. I. P.
Jól jegyezzétek meg, akik ezt olvassátok: a 

legsikeresebb kísérleti eredmény, a legnagyszerűbb 
új megfigyelés is kárba vész, feledésbe merül, 
semmivé válik, ha nem rögzítjük írásban, ha nem 
adjuk közre.

És hadd fűzzem ehhez hozzá Papp Ferenc egy 
másik figyelmeztetését is. Egy ízben rövidre fogott 
jelentést írtam egy kutatási eredményemről. Az 
volt a tervem, hogy utóbb részletes beszámolót is 
készítek majd, így hát ezt a címet adtam írásomnak: 
Előzetes jelentés. Papp Ferenc amikor kézbe vette, 
nyomban a tolla után nyúlt, és kihúzta az előzetes 
szót, aztán megjegyezte: „Én még sose láttam 
olyan előzetes jelentést, amit valaha is utózatos 
jelentés követett volna.” Ha elvégeztél egy munkát, 
amint teheted készíts róla beszámolót vagy jelen
tést, rögzítsd a kutatás vagy kísérlet lefolyását és 
eredményét azon melegében, amíg élénken él 
benned minden gondolat, a munka minden rész
lete. Ha szorít az idő, ám fogd rövidre, csak eggyel 
ne áltasd magad, hogy majd valamikor később több 
időd lesz, és rá fogsz érni arra, hogy visszatérj a

Utolsó fénykép Papp Ferencről, a Szabó-pallagi 
__ vadászház előtt lQfifi 1tiIItiV /_ÖH / r\Á«i/in \

kérdésre és hosszabb, részletesebb beszámolójelen
tést dolgozol ki. Később sem lesz több időd, és 
ráadásul ennek a munkának a részletei idővel el
homályosodnak az emlékezetedben, új feladatok, 
újabb munkák, újabb eredmények háttérbe szo
rítják a már lezárt régebbieket. Tehát ne késlekedj, 
megfigyeléseid, méréseid adatait, eredményeit, kö
vetkeztetéseidet rögzítsd, és add közre nyomban, 
bármilyen rövidre fogva is, de késlekedés, halo
gatás nélkül.

Emlékezzünk halálának 10. évfordulóján Papp 
Ferenc üzenetére, és szívleljük meg tanácsait.

Dr. Dénes György
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A  S Z P E L C O L Ó C U S  
K Ö N Y V E S P O L C A

P. Minvielle:
A la découverte du 6e continent 
(A hatodik kontinens felfedezése)

P. Minvielle—B. Dressler:
La spéléologie (A szpeleológia)
Denoel, Paris, 1979, 266. oldal

Pierre Minvielle napjaink francia nyelvterületének 
legtermékenyebb, s minden bizonnyal legkedveltebb 
barlangi szakírója. Az 1934-ben született Pierre 
már 13 éves korában elkezdte a barlangjárást, 
majd az 1950-es években részt vett több óriás 
zsomboly feltárásában (Pierre Saint-Martin, Pe- 
neblanque, Quebe de Cotche). Egyik tagja volt az 
első ázsiai francia barlangkutató expedíciónak, s 
1973-ban elnyerte a Martel-díjat. Elnöke a Francia 
Szpeleológiai Szövetség Alpin Klubjának, a Szö
vetség adminisztrációs bizottságának, a Tudomá
nyos Kutatás Nemzeti Központja Szpeleológiai 
Bizottságának, s megalapítója a barlangok védel
mére alapított nemzeti bizottságnak. Eddig öt 
önálló könyve jelent meg: A földalatti hódítás 
(Arthaud, Paris, 1967.); A földalatti Franciaország 
kalauza (Tchou, Paris, 1970.); A prehisztória 
útjain (Denoel, Paris, 1973.); A Sierra de Guara 
felfedezése (Marrimpouey, Pau, 1974.); Barlangok 
és kanyonok (Denoel, Paris, 1977.). Eddig kilenc 
könyv társszerzője is volt.

Pierre Minvielle-nek 1979-en a címben szereplő 
két új könyve jelent meg, a másodikat Brúnó 
Dresslerrel közösen írta.

„A hatodik kontinens felfedezése” tulajdonkép
pen barlangos kalandregény, amelyben a szerző 
a Föld néhány exkluzív barlangját és bizarr kuta
tását mutatja be, rendkívül érdekfeszítő stílusban. 
A könyvben szó esik a szerző első föld alatti 
kalandjairól, a libanoni és kubai barlangokról, a 
venezuelai óriás barlangaknákról.

„A szpeleológia” igazi, színes, ábráktól teli, 
magas színvonalú ismeretterjesztő könyv, melyben

a szerzők áttekintik a barlangtan, mint tudomány 
alapkérdéseit, rendkívül részletesen tárgyalják a 
barlangi felszereléseket és a barlangi mozgások 
(barlangjárás) technikáját, az expedíciók szervezé
sével, étrendjével, balesetekkel kapcsolatos tudni
valókat. A könyv számos gyakorlati információt 
is tartalmaz, mint a világ legfontosabb szpeleológiai 
szervezeteinek ismertetését, a legfontosabb beren
dezett barlangokat, a barlangkutatók jogait és 
kötelességeit. A szerző kitűnően megérzi a bar
langkutatás kettős arcát, a sport és tudomány kap
csolatát, amelynek sokszor szembeállított érdeke a 
magyar viszonyokra is rányomta, ill. rányomja a 
bélyegét.

Dr. Kordos László

O. Se hűlt z, R. Seemann, //. Mrkos (szerk.): 
Höhlenforschung in Österreich 
(Barlangkutatás Ausztráliában)
Naturhistorisches Museuni, Wien, 1979. Heft 17. 
(134 oldal, 10 térképvázlat, 40 fekete-fehér és 25 
színes fényképmelléklet)

A színvonalas kiadvány része az osztrák szerve
zett barlangkutatás 100 éves jubileuma kiadvány- 
sorozatának. A kötet 20 cikket tartalmaz a barlang- 
kutatás szinte valamennyi tudományágából: 
FRANKÉ Herbert: Barlangkutatás — híd a tudo

mányok között
LEIN Richard: Néhány geológiai utalás a karsz

tosodó kőzetekre Ausztriában 
BAUER Fridtjof: Karszthidrológia 
VÖLKL Gerhard: Karszthidrológia és a barlang- 

kutatás
SEEMANN Róbert: Az osztrák barlangok és 

karsztvidékek formakincse és üledéktartalma 
SEEMANN Róbert: Ásványok a barlangokban 
MRKOS Heinrich: Barlangklíma 
ZAPFE Helmut: Paleontológia és barlangtan 
MAIS Kari és RABEDER Gernot: A Hainburgi- 

hegy karsztvidéke
VORNATSCHER Josef: Az ausztriai barlangfauna 

és kutatása
NEUHERZ Heinz: Egy földalatti ökonómia

rendszer
BAUER Kurt, BAAR Anna. MAYER Anton és 

WIRTH Josef: Az osztrák barlangok gerinces 
faunájának kutatása

PASSAUER Uwe: Barlangbotanika, mint a bar
langkutatás egy része

FELGENHAUER Fritz: A barlangkutatás és az 
őstörténelem

SCHMITZ Ottó M.: Ausztria történelem előtti és 
történelmi leleteinek elterjedése, a prehisztorikus 
leletek elterjedésének összehasonlítása az egykori 
Osztrák-Magyar Monarchia területeivel 

SZILVÁSSY Johann: A barlangok jelentősége az 
emberiség keletkezésénél
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