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A M AG YAR BA RLA N G K U TA TÁ S ÁLLÁSA AZ (9 2 7 -2 8 . ÉVBEN.
Irta : K ad i c  Ottokár dr.

Evek óta arra törekszem, hogy a m agyar barlangügy legfontosabb 
eseményeit évenkint tömör alakban összefoglaljam és azokról Társu
latunk közgyűlésén beszámoljak. Ezek a jelentések azután a „B arlang-  
k u ta tá s ib an  nyomtatott alakban ís megjelentek. Ha ezeket egymásután 
elolvassuk, pontos áttekintést kapunk mindenről, ami a m agyar barlang- 
kutatás terén az utóbbi* időben történt. Mikor azután lapunk kíadasa 
megakadt, ezeket a jelentéseket sem tudtuk közreadni s ezzel a m agyar 
barlangtani irodalom történetében nagy ür támadt. Közben történtek 
nagyjelentőségű barlangtani események, am elyekről még tömör a lak 
ban sem tudtunk hírt adni s így legtöbb tagtársunknak sejtelme sincs 
arról, hogy ezekben az években barlangkutatás dolgában nálunk mi 
történt.

Az utolsó ilyen jelentést a „T erm észetiben  adtuk közre abban 
a reményben, hogy azokat itt sorozatosan közölhetjük. A szerkesztő
ségben közben beállott változások ezt is lehetetlenné tették.

Most, hogy népszerű lapunkat újból kiadjuk, ezeket a jelentéseket 
egészen röviden utólagosan, már mint történeti adatokat, néhány köz
leményben a nyilvánosságra hozzuk. Ez alkalom m al az Í927. és J928.. 
években történt eseményekről számolok be.

A  magyar barlangűgy 1927. évi eseményei.
Az 1927. év a m agyar barlangkutatás történetében nevezetes esz

tendőt jelent, mert ekkor folyt le a német és m agyar barlangkutatók 
első kongresszusa Magyarországon. M ivel a kongresszus lefolyásáról 
más helyen fogok beszámolni, ezen a helyen csupán a kongresszussal 
kapcsolatos külső előkészítéseinkkel és egyéb barlangkutató ügyeinkkel 
foglalkozom.

Barlangjaink, sajnos, nincsenek úgy berendezve, hogy az idegen
forgalom igényeinek megfeleljenek. Hozzáférhetőségük, járhatóságuk és 
kivilágításuk még annyira kezdetleges, hogy külföldi szaktársaínknak 
ilyen elhanyagolt állapotukban nem mutathattuk be. Ezért a meg
tekintésre szánt barlangokat némileg rendezni kellett.

Mindenekelőtt gondoskodni kellett arról, hogy székesfővárosunk 
legkiválóbb barlangját, a Pálvö lgyí barlangot legalább részben v illannyal 
kivilágítsuk. A székesfővárosnál sikerült kieszközölnünk, hogy a szép- 
völgy-utcaí villanyvezetéket a zsidó temetőtől 300 m-nyí hosszúságban 
a barlangig meghosszabbítsák, továbbá a székesfővárostól Í200 P költ-
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séget kértünk arra, hogy testvéregyesületünk, a Pannónia Turista. 
Egyesület Barlangkutató Szakosztálya a v illanyt a barlangba'vezethesse. 
Ily módon sikerült a barlangnak legjobban rendezett szakaszait a Be? 
járattól a Bástyáig villanyvezetékkel felszerelni. A szerelő munkát az 
egyesület iagjai végezték.

Rendbe kellett hoznunk továbbá a hámori barlangokat is, am elyek
ben évek óta nem történt ásatás s így  a leásott falakat felfrissíteni, a 
leomlott részeket k itakarítani, a barlangok szádáját pedie a fölburján- 
zott gaztól megtisztítani kellett. Ilyen takarító munka a Szelíta-, a 
Kecske- és a Hermansbarlangban, valam int a Büdöspestben ^Bogsch 
László d r . tagtársunk felügyelete alatt történt. A szükséges költségeket 
Miskolc város (500 P) és Diósgyőr község (200 P) teremtette elő. 
A barlangokhoz vezető utakat a miskolci erdoigazgatóság a Társulat 
megkeresésére hozta rendbe. Előkészítő munkálatok történtek a vecsen- 
bükkí zsombolyokban is ; ezeket a Budapesti Egyetem i Turista Egye
sület Barlangkutató szakosztálya vállalta.

Az aggteleki Baradla-barlang érdekében ebben az évben iontos 
tárgyalások fo lytak. Mióta ugyanis titkárunk, K affka  P é t e r  mérnök 
felfedezte a jósvafői jaratot s méréseivel megállapította, hogy azt 
60 m-nyí altáróval Jósvaförol meg lehet nyitni, uj problémád elé á llí
totta a barlang sorsával törődő köröket. Ezért szükségessé vált, hogy 
az érdekelt körök érintkezésbe lépjenek és ezt a fontos barlangügyet 
alaposan m egtárgyaljak. E célból Hadik J á n o s  gróf tornanádaskai kas
télyába értekezletre hívta össze mindazokat, ak ik  hivatva vannak a 
barlang sorsával foglalkozni. Ezen az értekezleten m egjelentek: Abauj 
Torna vm. részéről Puky Endre d r ., országgyűlési alelnök, a tornai járás 
képviselője, Szen t im rey  P á í  alispán, F áy  2?am a  főszolgabíró, Gedeon  
D ezső  és P ongrá cz  Ernő földbirtokosok, a M. K. E. Gömörí O sztálya 
részéről S ó ldo s  ^Béla d r . főispán és Putnoky <TJ(_óríc földbirtokos, o*szág- 
gyülésí képviselő, a M agyar Kárpát-Egyesület részéről d e P o t t e r e  G erard  
miniszteri tanácsos, a M agyar Barlangkutató Társulat képviseletben 
K ad ic  Ottokár d r . fögeologus s végül ott volt az áttörés tervezője 
Kaffka P é t e r  mérnök is*

Az értekezlet behatóan foglalkozott a legsürgősebb teendőkkel, 
elhatározta, hogy szorgalmazni fogja azokat a munkálatokat, am elyeket 
a  M. K* E* Gömörí Osztálya megkezdett* Mivel pedig ezeknek a 
tervbevett nagyszabású m unkálatoknak a végrehajtása csak nagy áldo
zatokkal lehetséges, az értekezlet elhatározta, hogy memorandummal 
fordul a m agyar Kormányhoz, arra kérve, hogy a barlangot gondozá
sába vegye, a szükséges költségeket évenként az állam i költségvetésbe
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felvegye és a munkaprogramm végrehajtására, valam int a barlang igaz
gatására országos bizottságot küldjön ki.

Az értekezlet végül elhatározta, hogy a teendőket a jósvafőí át
töréssel kezdi meg s ennek végrehajtásával K affk a  P é te r  mérnököt 
bízta meg, ak i a m unkálatokat a nyár folyamán meg is kezdte s 1928. 
januárius hó végén az altáróval tényleg a barlang végső szakaszába 
jutott. A költségek fedezésére a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium 4000 P segélyt engedélyezett.

Társulatunk ebben az évben 6 választmányi és 4 szakülést tartott. 
A januárius hó 25-í szakülésen K a ffk a  'P é te r  titkár a Baradla-barlang 
végső szakaszaról és a jósföí áttörés jelentőségéről tartott előadást, 
mig Kubacska cAndrds dr. ugyanakkor bemutatta azokat a leleteket, 
am elyek az ősember jelenlétét jelzik a Solym ári sziklaüregben. A  már
cius 22-én tartott szakülesen K ad ic  Ottokár dr. főtitkár előzetes jelen
tést tett a Csákvári sziklaüregben végzett ásatásainak eredményéről, 
Gaál Is tván  dr. pedig a börzsönyi hegységnek egy rejtett barlangjára 
hívta fel a barlangkutatók figyelmét. Az április 26-i szakülésen K ad i c  
Ottokár dr. főtitkár a Büdöspestben gyűjtött ősemberi kulturmaradvá- 
nyokat, K re tz o i  VTliklós pedig az ugyanott gyűjtött jégkori állatok 
m aradványait mutatta be. Végül (B o g s c h  László , a Kecske-barlangban 
192b. évben végzett ásatások eredményéről számolt be. A november 22-i 
szakülésen Cholnoky J e n ő  dr. ügyv. elnök a barlangok keletkezéséről 
tartott érdekes elóadast, azután pedig K ad i c  Ottokár dr. főtitkár szá
molt be a barlangtani kongresszus lefolyásáról.

A „Barlangkutatás" 1926—27. évi X IV —XV. kötetének nyolc 
ívnyi összevont füzetében m agyar és német nyelven megjelent K ad ic  
Ottokár dr. és K retzo i WZiklós előzetes jelentése a Csákvári sziklaüreg
ben végzett ásatásokról. A német részben összevont alakban közöltük 
a „Barlangvilag“ -ban Cholnoky J e n ő  dr., íKad ic Ottokár dr., Kubacska  
András dr. és H J^ier I s tván  dr. cikkeit. A kisebb cikkek rovatában 
magyar és német nyelven 6 kisebb közlemény látott napvilágot, mig 
az ismertetések rovatában ugyancsak m agyar és német nyelven 18 
dolgozat ismertetése jelent meg. A füzet végül a m agyar barlangtani 
irodalom 1918 — J926. évi jegyzékével záródik.
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A magyar barlangűgy 1928. évi eseményei.

Több eredményesebb esztendő után a magyar barlangkutatás ügye 
ebben az évben sajnálatosan visszaesett. Az történt ugyanis, hogy báró 
N opcsa F e r en c  dr.y a m. kír. Földtani Intézet igazgatója még az 
Í927. év végén beszüntette a nevezett intézet barlangkutató munkásságát, 
nekem pedig, ak i 22 éven át itt végeztem barlangtani tanulmányaim at, 
megtiltotta, hogy ezen a téren bármilyen irányban tevékenységet fejtsek 
k i. Ezzel az igazgatói rendelkezéssel megszűnt az a lelkes kutató munka, 
am ely 1906-ban Hermán Ottó kezdeményezésére megindult, a m agyar 
barlangűgy pedig elvesztette egyik leghívatottabb otthonát, anélkül, hogy 
pótlásról gondoskodás történt volna. Bár ez a rendelkezés a Földtani 
Intézetnek belső ügye, a történt változás károsan hatott társulati éle
tünkre és az egész m agyar barlangügyre. Megbénult a m agyar tudo
mányos törekvéseknek egy szerény, de 22 éven át rendszeresen és ered
ményesen működő iránya. Hogy ez a különös és művelt államban 
egészen szokatlan cselekedet m agyar nemzeti szempontból, különösen 
pedig kultúrpolitikai szempontjából helyes voít-e, ennek megítélését 
azokra bízom, ak ik  a m agyar művelődés sorsát szívükön viselik.

A fennálló sajnálatos körülm ények arra kényszerítettek, hogy a 
m agyar barlangügynek új olthont, m agam nak pedig zavartalan barlang- 
kutató munkásságot biztosítsak. Az első lépés ebben az irányban januá
rius hó 30-án történt, amikor a M. B. T . és a M. K. E. Aggteleki 
Bizottsága ülést tartott s ezen ^Puky Endre drf az ügyet szóvá tette. 
Ezen az ülésen resztvettek: Hadik J á n o s  gróf\ Cholnoky J e n ő  dr ,t 
S ú ído s  Béla dr.f cPutnoky VTióric, R a gá ly i  B a la ssa  F e r en c  báró9 
d e  ^Potíere G era id  és mások.

A Bizottság elhatározta, hogy valam elyik  minisztériumban barlang- 
kutató osztály, vagy intézet létesítését szorgalmazza, engem pedig azzal 
bízott meg, hogy ennek az állam i barlangkutató szervnek szervezeti 
szabályzatát dolgozzam ki. Az elkészült szabályzat szerint a létesítendő 
barlangkutató szerv működése kiterjedne az egész országra és felölelné 
a barlangügy összes íranyaít, foglalkozna tehát a barlangkutatás tudo
mányos, közigazgatási és idegenforgalmi feladataival, a barlangokban 
gyűjtendő tudományos anyagokból pedig muzeumot állítana fel. Ezt a 
tervet a Földtani Intézet igazgatója is helyeselte és meglepő készséggel 
támogatta, o lyannyira, hogy hajlandó lett volna az Intézet összes bar
langokban gyűjtött anyagát átengedni. Ennek a készségnek azonban az 
volt a feltétele, hogy az intézmény ne tartson fenn muzeumot, hanem 
anyagát a M agyar Nemzeti Muzeumnak engedje át. M inthogy ez olyan
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kívánság volt, amelyet elvben mindnyájan helyeseltünk, a létesítendő 
intézmény ügye a M agyar Nemzeti Muzeumba terelődött* A múzeum 
igazgatósága örömmel fogadta a felmerült gondolatot, készséggel fel
ajánlott az osztálynak helyiséget és néhány termet a régiségtárban. 
Ezzel a szerencsés megoldással nemcsak m agyar barlangügy jutott 
volna méltó elhelyezéshez, hanem a muzeum is minden anyagi áldozat 
nélkül olyan tudományos anyaghoz jutott volna, ame’y  jelenleg a hazai 
őslénytani, ösembertani és ősrégészeti anyagok zömét alkotja. Mar úgy 
látszott, hogy ez a szép terv megvalósul, amikor egy létesítendő áLás 
miatt az ügy a Közoktatasügyi M ini:ztériumban megakadt és meg 
most is elintézetlenül vesztegel.

Több hónapi várakozása után látva, hogy ügyünk a Közoktatás
ügyi Minisztériumban nem talal pártfogásra, azzal a Fö'dmivelésügyi 
Minisztériumba mentünk. Az első lépést itt de cP o tt e r e  Gerard  minisz- 
te :i tanácsos úr tette, aki ügyünket <T7{ayer {Károly dr. állam titkár és 
Ujheíyi Andor  miniszteri tanácsos uraknál áján lo lía . A nevezett urak 
az ügyet rokonszenvesnek talá lták  és készségesen vállalkoztak arra, 
hogy a barlangkutató szerv létesítésének lehetőségét a minisztériumban 
egyengessek. Legcélszerűbbnek bizonyult a barlangügyet a természet- 
védelemmel egybekapcsolni és ennek a két ügykörnek az erdészeti 
ügyosztály keretein belül osztályt felállítani.

Közben az én helyzetem a Földtani Intézetben annyira tarthatat
lanná vált, hogy kénytelen voltam áthelyezésemet a Földmivelésügyi 
Minisztériumba kérni. Ez hamarosan meg is történt s csakhamar mint 
a Fóldmivelésí Minisztérium Erdészeti Fcos2tá lyának  tisztviselője a 
minisztériumban a barlangkutatás és a termési etvédelem ügyeit láttam el.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter Ur ebben az évben 800 pengő 
segélyt engedélyezett arra, hogy a Nordhausenben és Berlinben tartandó 
barlangkutatók vándorgyűlésén a Társu lat magát képviseltesse. Ezt az 
összeget hárman vettük igénybe olyképpen, hogy a hiányzó költségeket 
sajátunkból pótoltuk. A  vándorgyűlés lefolyásáról a januáriusi szak
ülésen számoltam be. Az idei külföldi tanulm ányutunk az előzőkhöz 
hasonlóan, pompásan sikerült. Barlangtani ismereteink ismét bővültek, 
megismertük Németország legnevezetesebb barlangjait és mindazokat, 
ak ik  ezeket újabban felkarolták és kutatták. Nordhauseni és berlini 
tanulm ányutunk még szükebbre fűzte azokat a baráti kötelékeket, 
am elyek évek óta fennállanak.

Visszatérve külföldi utunkról* Csákvárra utaztam, hogy az ottani 
sziklaüregben megkezdett ásatásaim at folytassam és befejezzem. Ester
házy <7J[óric g r ó f ,  Társulatunk pártfogója és a nevezett szíklaüreg



Í5

tulajdonosa még: tavaszkor hívott meg, hogy mint vendébe kutatásaim at 
folytassam. Ásatasaim at október elején 0{retzoi <27liklós tanítványom 
mal végeztem. A kitűzött feladat az volt, hogy a szíklaüreg végső 
szakaszában kiássuk a még hátram aradt részt. Itt egy hatalmas kő
szikla azt a látszatot keltette, hogy a szíklaüreg ezen a helyen végződik. 
Amikor azután a kőszikla körül k iástuk az agyagot kiderült, hogy ez 
csak leszakadt nagy kőtuskó és mögötte a teljesen kitöltött szíklaüreg 
folytatódik. A több méter vastagságú kitöltés tele volt szarmatakori 
gerincesek csonttöredékeivel, úgy hogy a rövid ideig tartott ásatás 
mégis igen eredményes volt. A  nevezett kőtuskó elrobbantása után az 
ásatást majd folytatni lehet s mivel az értékes faunát tartalmazó réteg 
itt teljesen kitölti a hasadékot, ebben a szíklaüregben még további igen 
szép eredményekre számíthatunk.

A csákvárí ásatáson kívül még a Bükkben is történt kutatás. 
J927-ben ugyanis Louís G. Clark, a cambrídgeí néprajzi múzeumnak 
igazgatója Hillebrand J e n ő  dr. tagtársunk kalauzolása mellett H azánk
ban ősrégészetí ásatásokat végzett s látva gyűjteményeinkben a szeletaí 
klasszikus őskőkorí leleteket, kedvet kapott, hogy a Szeletában is 
kutasson. M inthogy anyagi eszközei akkorában elfogytak, őszkor 
barátját, ‘Francis Rétx Parr ington  zoologust küldte el ujabb anyag i 
eszközökkel, hogy a Szeletában ásatást végezzen. Az ásatás H ille
brand  d r . és i f í♦ S aád  Endre tagtársaínk ellenőrzése mellett szep
temberben ÍO napon át a barlang végső szakaszában és az oldalág el
ülső részeben történt. A kutatás rövid idejéhez képest igen szép ered
ménnyel zárult. Az ősember ugyanis ebbe a teljesen sötét barlang- 
szakaszba, ahol valószínűleg csak igen zord évszakokban tanyázott, k i
zárólag jól megmunkált, tökéletes kőeszközöket vitt be. Angol szak
társunk tehát csupa jól kikészített kőeszközt, több babérlevélhegyet és 
egy  igen jellegzetes csonteszközt gyűjthetett.

Barlangjaink idegenforgalmi fejlesztése érdekében ebben az évben 
a következő lépések történtek.

Az Aggteleki barlang ügyében küldöttség élén Cholnoky J e n ő  d r . 
ügyvezető-elnökünk memorandumot adott át ZBethten István  miniszter
ein ök úrnak. Ebben a memorandumban az összes illetékes tényezők a 
Kormányt arra kérik, hogy a Baradíát állam i kezelésbe vegye és ren
dezésére több éven át nagyobb összeget állítson a költségvetésbe. 
Ugyanez a küldöttség B ű d  J á n o s  pénzügyminiszter úrnál is tisztelgett. 
A válasz, amelyet ezeken a magas helyeken kaptunk, igen kedvező 
volt s így  biztosra vettük, hogy a Baradla ügye hamarosan méltó el
intézésben részesül.
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A fennállott nyomott viszonyok mellett szakülcst csak januárius 
24-én és április 3-án tartottunk. Ezeken az üléseken négy előadás 
került napirendre. íKolozsváry Gábor d r . tagtársunk 5 olyan troglo- 
filis pókfajt ismertetett, amely fajok eddig hazai barlangokból nem 
voltak ismeretesek, ö a á l  István dr f választm ányi tagunk népszerű 
előadásban vázolta azokat a feladatokat, amelyek barlangkutató turis
táinkra hárulnak. S ch r é t e r  Zoltán d r . választmányi tagunk ismertette 
a hámori Színva és Garadna találkozásán lerakodott hatalmas mésztufa 
eredetet és a benne lévő Anna-barlang keletkezését. Végűi 0{iss Gyula 
a Szilasi fennsik zsombolyaiban í927-ben végzett feltáró kutatások ered
ményéről számolt be.

Társu latunkat ebben az évben súlyos veszteség érte : ‘Bokor 
Elemér dr ., Választm ányuk egyik oszlopa augusztus hó 30-án hirtelen 
elhunyt. Hogy a megboldogult egyesületi életünkben és a m agyar bar
langügynek mit jelentett, azt tömör sorokban nehéz volna elmondani. 
‘Bokor életét és barlangkutató tevékenysegét Dudich Endre d r . tag 
társunk a közgyűlésen emlékbeszédében méltatta. Elhunyt továbbá 
‘Baits G yörgy  bajóti főjegyző, rendes tagunk ís, ak i a Jankovich- 
barlang kutatása körül kiváló érdemeket szerzett.
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