A MAGYAR BARLANGKUTATÁS ÁLLÁSA AZ 1935.
ÉVBEN.
Irta : Kadid Ottokár d r.1
Ez évben m últ el 30 eztendeje, hogy hazánkban m egindult
a x*endszeres barlang- és ősem ber-kutatás s ez évi februárius hó
20-án telt el 10 esztendő, hogy a M agyarhoni Földtani T ársu lat
B arlangkutató Szakosztálya önálló tá rsu la ttá alakult át. Ma ti
zedszer jelenek meg a tisztelt Közgyűlés előtt, hogy m int ügyve
zető elnök szám ot adjak a m agyar barlangkutatás m últ évi ese
ményeiről. Illő dolog volna, hogy e kettős évforduló alkalmából
visszapillantást tegyek 30 éves barlangkutató m últúnkra és T á r
sulatunk 10 évi m unkásságára. E z azonban olyan feladat, ame
lyet külön erre a célra összehívandó rendkívüli ju b ilá n s közgyű
lésen szándékozom tenni s így a mai rendes Közgyűlés elé csu
pán a szokásos beszámolót terjesztem elő.
É vi jelentéseim et rendszerint a m. kir. Földtani Intézet
barlangkutató tevékenységének ism ertetésével szoktam kezdeni,
m ert rendes körülm ények között ezek alkotják a m agyar barlangkutatás gerincét. Sajnos az Intézetnek ezirányú működése a le
tűnt évben teljesen meddő volt, b á r m egvolt a lehetőség arra,
hogy éppen a m últ évben több olyan nagyjelentőségű barlangvonatkozású teljesítm ényt tető alá hozzunk, amely külföldön is
dicsőséget hozott volna ügyünknek.
Ilyen körülm ények között, nem tehettem m ást, m int am it
hasonló esetben néhai Nopcsa Ferenc báró idejében tettem : m in
den erőmet és időmet, m inden barlangkutató tevékenységemet .a
M agyar B arlangkutató T ársulatba helyeztem át. I tt azután
semmi sem állott utam ban, itt senki sem akasztott meg abban,
hogy régi barlangkutató eszményeimet legalább részben m egva
lósítsam. Ellenkezőleg, a főváros és a korm ány m egértő tám oga
tásává] olyan eredm ényeket sikerült elérnünk, am ilyenekre ré
gebben nem is gondolhattunk.
T ársulatunk régi vágya, hogy valam elyik székesfővárosi
látványos barlangot kezelésbe vegye s a belépődíjakból eredő
jövedelmet a hazai barlangkutatás céljaira fordítsa s ezzel bizo
nyos m értékben m agát függetlenítse. E rre a célra legmegfele
lőbbnek bizonyultak a budavári pincebarlangok; ezek ugyanis,
m int a székesfővárosban levő term észeti és történeti látványos
ságok legalkalm asabbak arra, hogy az idegenforgalom ba állít
suk. Mikor ezeket az üregeket 1932-ben rendszeresen bejártam ,
1 E lőadta a M. B. T.-nak 1936. évi feb ru áriu s
közgyűlésén.
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tudom ányos szempontból átk u tattam s azok barlangvoltát felis
mertem, kétségtelenné vált, hogy a török-pincéknek tudományos,
idegenforgalm i és légvédelmi jeleni őségük van.
^ Az első feladat az volt, liogy ezt az ügyet valaki vállalja,
a várbeli pincebarlangokat feltárja, idegenforgalm i szempont
ból rendezze, kezelésbe vegye és m indehhez a szükséges anyagi
eszközöket megszerezze. M iután erre a m. kir. Földtani Intézet
nem vállalkozott, T ársu latu n k ra h áru lt az a feladat, hogy a p in 
ce barlangok ügyét kezeibe vegye. E zért a Székesfővároshoz az
zal a kéréssel fordultunk, hogy a V árhegyi barlangnak m áris
leltárt es rendezett szenthárom ság-utcai szakaszát kezelésre, <
a
többi budavári pincebarlangot pedig feltárás és rendezés szem
pontjából engedje á t a T ársulatnak. K ívánságunk még a nyái
előtt valóravált s^ ezzel a nevezetes aktussal az elfelejtett é s*el
hanyagolt budavári török-pincék történetében új fejezet kezdő
dik. Hogy ez így történt, azt elsősorban ügyünk régi barátjának
í A b e r h í n á r é székesfőv. alpolgárm esteinek köszönhetjük, de kö
szönettel tartozunk Matt! János székesfőv. műszaki főfelügyelő
nek is,^ aki Duday Alajos kerületi elöljáró erkölcsi és anyagi tá 
m ogatásával a szenthárom ság-utcai barlanszakaszt feltárta, re n 
dezte és kivilágította. B ár a barlangot az idegenforgalm i idény
\ égen vettük át, a titkári jelentésből kitűnik, hogv azt közel
5000 látogató kereste fel. E zt a m agas számot elsősorban a fő
városi sajtónak köszönhetjük, am ely az augusztus 17-i megnvitáson nagy szám ban képviseltette m agát és barlangunkkal a n a 
pilapokban kim erítően foglalkozott, a barlang buzgó gondnoka,
Barbie Lajos pedig iskoláknak és turistaegyesületeknek 1000-nél
több értesítést küldött szét. Szélesebbkörű propagandát csak ak
kor indítunk, ha a barlangot kibővítettük és a tervezett g y ű jte
m ényt felállítottuk. A barlang ügyeinek intézésére a T ársulat
kebelében külön „Várhegyi Bizottság" alakult, amelyben a T á r 
sulaton kívül a Székes főváros központja, az I. kerületi elöljáróság
es az idegenforgalm i szervek vannak képviselve.
Á ttérve a T ársulatunkon kívül történt barlangügyi tö r e k 
vések ism ertetésére örömmel közlöm, hogy a Budapesti E gyete
m i Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya az 1935. év
ben különböző helyeken végzett feltáró kutatásokat. Jú liu s vé
gén Jaskó Sándor dr. vezetésével a szakosztály folytatta a szin
tén hagyom ányossá vált kutatásokat a B aradlában, mely alka
lommal 10 napon át több új részt fedeztek fel. Kerekes József
a Bükk-hegységben végzett karszttanulm ányokat. Vecsey György
a remetehegyi H étlyukban kutatott. A ntos M iklós a Ferenchegyi
barlangban sorozatos m eteorológiai m egfigyeléseket végzett és
elkészítette a barlang szelvényeit. Hovorka István a Blikkben,

új barlangot. A szakosztály kezdésbe vette a Ferencliegyi b ar
langot s abban néhány űj részt tá rt fel. Ebben a barlangban
vasárnaponként rendszeresen ügyeletes vezetést ta rto tt fenn. A
barlangot az év folyamán számos vendég és klubtag látogatta
meg.
A Budapesti Turista-Egyesület Alpesi Osztálya ebben az
évben is behatóan foglalkozott a Solym ári barlanggal. A barlangk ijáratát vasráccsal zárta (‘1. több nehezebben járh ató szakasz
ban biztosító vaskorlátot és egy kis vaslétrát helyezett el, az
igen rossz állapotban levő falépcsőt k ijavította, a barlanghoz a
Solym árról vezető tu rista u ta t jelzéssel látta el és üzembe helyez
te a közelben levő barlangházat. Ebben átöltözésre alkalm as he
lyiségek állanak a Ivirlangkutatók rendel kezesére s ugyanitt ta r 
tózkodnak 'az egyesület képzett vezetői is, akik a barlangba me
nőket nyilvántartják.
Av egyesület lt)3f>. november 10-én vándorgyűlést tarto tt
a barlang „Utvesztőjé"-ben. Ezen kívül a barlang forgalm ának
fokozása és megismerése céljából több turistaegyesületben ve
títettképes előadást tarto tt. A vándorgyűlés a következő h atáro 
zati javaslatot terjesztette a M agyar Turista-Szövetséghez:
„1. Javasoljuk, m ondja ki a M agyar T urista-Szövetség
tanácsa, hogy az ország területén levő turistaszem pontból érde
kes barlangjainak tám ogatását,
amelyek egyéb tekintetben
(megközelítés, term észeti látványosság, stb.) is alkalm asak arra,
hogy a tu rista sp o rt területei közé bevonassanak és ezzel á lta lá 
nos idegenforgalmi érdekeknek is szolgáljanak — a m aga részé
ről úgy szellemi m int anyagi vonatkozásban elősegíteni kívánja.
2. E célból az évenkint kiosztásra kerülő állam segélynek
egy aránvlagos részét kívánja felhasználni, az illetékes b iz o t t 
ságok véleményezése alapján.
3. Á Szövetség tám ogassa minden, a barlangokkal össze
függésben álló tárg y ak ra egyaránt vonatkozik."
A Pannónia Turista Egyesület Barlangkutató Szakosztá
lya és T ársulatunk között örvendetes együttm űködés jö tt létre,
mely szerint a Szakosztály barlangkutató és barlangfenntartó
tevékenységét T ársu latu n k szellemi vezetése és s z a k f e l i i g y e l e t e
alá helyezi, ezen kívül a T ársu lat részére biztosítja ugyanazt a
felügyeleti jogot, amelyet a M agyar Turista-Szövetség-et tag
egyesületen el szemben megilleti. A Szakosztály ezt az elhatáro
zását Dr. Kadíé Ottokár professzor szem éhéhez köti.
A két testvéregyesület ezt az együttm űködést olyképpen
gondolja szorosabbá tenni, hogy kölcsönösen megfelelő számú ta 
gokat választ választm ányába. A T ársu la t anyagi eszközöket
iparkodik szerezni a Pálvölgyi barlang továbbfejlesztésére, a
Szakosztály viszont hozzájárul a „B arlangvilág" kiadásához. A
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Szakosztály végül a többi barlangkutató egyesületet felszólítja,
hogy hasonló kapcsolatokat keressen a T ársulattal.
A^ pálvölgyihez hasonló együttm űködési törekvések és
megbeszélések folynak a Szemlőliegyi barlang tulajdonosával,
[i
w
- jsítja szám ára
a barlang sorsába való befolyást és a belépő díjakból származó
jövedelemnek egy részét. M inthogy elvi ellentétek nincsenek a
1ársu lat és a tulajdonos között, s mivel a Székesfőváros részé
ről is meg van a hajlandóság, hogy fenti törekvéseinkben anya
gilag támogasson, minden remény meg van arra, hogy a Szemlőhegyi barlangot is legközelebb olyan állapotba hozhatjuk, hogy
azt a nagy nyilvánosság szám ára is m egnyithatjuk.
Ez évi beszámolómból kitűnik, hogy T ársulatunk tíz éves
jubileum a alkalm ával a m agyar barlangügy fontos fordulóhoz
érkezett, amelyen tűi im m ár biztos űt vezet barlangkutató eszmenyeink m egvalósításához. Ezeknek súlypontja a székes fővá
rosi barlangokra esik. Azzal, hogy a Székesfőváros a várbeli pin
cebarlangok feltárását és kezelését T ársulatunkra bízta, a kor
m ány pedig ebben^ a m unkában tám ogat bennünket, olyan b ar
langkutató lehetőségeket értünk el. amilyenekről még nem rég ál
modni sem m ertünk volna. Én, aki három év előtt átkutattam
a várbeli pincebarlangok összességét, aki teljes mértékben meg
ismertem azok tudom ányos, idegen forgalmi és légvédelmi jelen
tőségét, magam előtt látom azt a hatalm as, páratlanul á lló ’iireglabirintust, amely feltárva, rendezve és kivilágítva nemcsak fő
városunk és országunk, hanem európai vonatkozásban is első
rangú term észeti és történeti nevezetesség és idegenforgalm i lát
ványosság lesz. Akinek m ódjában volt megtekinteni az eddig
feltárt es rendezett szenthárom ság-utcai, belügyi és pénzügyi
pincebarlangokat, az meggyőződhetett, hogy az, am it m ondot
tam nem utópia, hanem valóság, reális terv, amelynek megvaló
sítása attól függ, hogy az állam és a főváros milyen mértékben
fogja vállalkozásunkat tám ogatni. H a pártfogóink bennünket a
jövőben is abban az arányban tám ogatnak, m int ahogy azt a
letűnt évben tették, akkor célunkat m ár néhány év a latt is el
tud ju k érni. Addig pedig hálás szívvel fordulunk a korm ány és
a főváros vezetőihez, köszönetét, mondva m indazoknak, akik a
letűnt évben ügyünket annyi szeretettel felkarolták és a fennebb
ism ertetett eredmények eléréséhez segítettek.

