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máris megmutatta, hogy a hazai barlangokban számos új és érdekes 
állatfaj él, melyekről sokáig senki sem tudott. Meg’ vagyok győződve 
arról, hogy a jobban kiterjesztett vizsgálatok révén a magyar állat
világ felfedezésre váró földalatti ritkaságaiból még igen sok új ala
kot fogunk megismerni.

A MAGYAR BARLANGKUTATÁS ÁLLASA 
AZ 1941. ÉVBEN.

Irta: Kadic Ottokár dr.

Ismét dörögnek az ágyuk, kattognak a gépfegyverek és ropog
nak a puskák, tengeren és szárazon egyaránt robbannak a repülő
gépek bombái és mindent lehengerelve törnek előre a tankok. Ismét 
háború van és pedig olyan világháború, amilyen talán még sohasem 
volt. Katonáink német baj társaikkal egyvonalban menetelnek messze 
keleten, valahol Ukrajnában,. talán a Donec mentén, vagy az Azovi- 
tenger partjain; diadalmas ütközetekben űzik azt az ellenséget, mely 
— kis hijja — betörni készült hazánkba.

Azt szokták mondani „intér arma silent Musae“ , vagyis a fegy
verek közt hallgatnak a múzsák. Bármennyire is így szokott ez lenni, 
ennek a közmondásnak még sem adok teljesen igazat. Azért, mert a 
háború nagy mértékben megszorítja anyagi és szellemi igényeinket, 
még sem szabad megengednünk, hogy munkásságunk folytonossága 
megakadjon, vagy akárcsak csökkenjen. Nekünk, akiket a sors vala
mely oknál fogva megkímélt a háborús tevékenységtől, arra kell tö
rekednünk, hogy kétszeres, sőt többszörös erővel megszokott, otthoni 
muhkánkat folytassuk.

H o g y  társulatunk milyen mértékben követte ezt a felfogást, azt 
a következő jelentésem fogja igazolni.

Mindjárt az év legelején a Kereskedelem- és Közlekedésügyi 
Minisztérium Idegenforgalmi Osztálya azzal a kéréssel fordult Társu
latunkhoz, hogy a csíkmegyei Gyergyóbékás község határában fekvő 
barlang vizsgálatát vállalja. Mivel az erre szükséges költséget meg
kaptuk, B a r b i e  L a j o s  és N o v á k  K á r o l y  tagtársaink teljes 
felszereléssel útnak indultak s elég körülményes utazás után Gyergyó- 
békásra érkeztek. Az itt kapott útbaigazítások után tagtársaink 
munkához láttak s két napon át a Békási barlangot bemászták, apró
lékosan átkutatták, felmérték és róla fényképeket készítettek.

Szem előtt tartva a Békási-barlang tagozottságát, érdekes ki
alakulását és dús cseppköves díszítését, idegenforgalmi szempontból 
való feltárását és rendezését, valamint védelmét ajánlottuk, örömmel 
jelenthetem, hogy az Országos Természetvédelmi Tanács azóta ezt a 
barlangot tényleg védelembe vette. Tagtársainkat munkájukban hat
hatósan támogatták K u r u c  S á n d o r  dr. gyergyószentmiklósi 
postafőnök és G y ö r g y b i r ó  Pá l  gyergyóbékási néptanító. Fo
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gadják ezúton is legjobb köszönetünket. A végzett vizsgálatok ered
ményéről N o v á k  K á r o l y  és B a r b i e  L a j o s  egyik népszerű 
összejövetelünk alkalmával részletesen beszámoltak.

A Várhegyi Bizottság ezévi működéséről a következőket 
jelenthetem. A Székesfővárosnak idei 4500 pengő segélyét első
sorban a Várhegyi barlang eddig rendezett I. szakaszának olyirányú 
átépítésére használtuk fel, hogy a látogatóknak ne keljen a már be
járt részeken visszatérni, hanem egyszeri kör járatban tekinthessék 
meg ezt a szakaszt. Ennek érdekében a következő építkezések tör
téntek :

Az I. és II. terem között meglévő szűk, alacsony átjárót kibőví
tettük, hézagos oldalait kifalaztuk, a két terem szintkülönbségét pe
dig betonlépcsőkkel kötöttük össze. A II. és III. terem közötti 2 m 
vastag természetes falat átörtük és az itteni szintkülönbséget is 
betonlépcsők építésével könnyen járhatóvá tettük. A VIII. teremben a 
felső pincébe felvezető régi lépcsőlejáratnak hiányos oldalait ki
javítottuk.

A fennebb említett célkitűzésnek legfontosabb vállalkozása a 
X. és XII. terem összekötése volt. Alaprajz szerint ezt a két termet 
hosszabb altáró kivájásával gondoltuk összekötni. Mikor altárónkkal 
a 8. métert elértük, köröskörül zárt, természetes üregbe törtünk be; 
ez túlnyomórészt régi szeméttel és építkezési törmelékkel volt ki
töltve. E kitöltés kitermelésénél legnagyobb meglepetésünkre azt 
láttuk, hogy ez tele van csontokkal és történelmi időkből származó 
edény töredékekkel. Ez az üreg, ugyanis, a mennyezeten el tömött ak
nával végződik; ebbe dobták régebben a kerületi elöljáróság épületé
ből a szemetet. Ennek a természetes üregnek csak egyik falát kellett 
áttörnünk, hogy tervszerűen a X. terembe jussunk. Mivel ennek a 
mélyebben fekvő teremnek falai nagyon rossz állapotban voltak, alá
falazásokkal megerősítettük, a két kaput gondosan kiépítettük és a 
szintkülönbségeket lépcsőkkel összekötöttük. Az I. szakasznak e XI. 
kicsi terem feltárásával és kiépítésével a barlang bejárása lényege
sen megrövidült, a barlangtani gyűjtemény pedig értékes régiségek
kel gyarapodott.

A fennmaradt összeget a II. szakasz feltárására és kiépítésére 
használtuk fel. Az I. szakasz IX. terméből a II. szakasz V. termébe 
nyíló hasadékot bővítettük s az így keletkezett kapu oldalfalait ki
építettük. Ugyanebben a teremben a felső pince lejáratát elfalaztuk 
s az V. és VI. terem közötti vastag épített falban kaput nyitottunk. 
Az említett kőműves-munkákon kívül az altáró kivájása alkalmával 
termelt kőanyagot és az I. szakasz XI., valamint a II. szakasz V. és 
VI. teremben felhalmozódott építkezési törmeléknek javarészét ki
emeltük és elfuvaroztattuk, a rendezett termek talaját pedig kiszin
teztük.

A belépődíjak jövedelmének egy részét a b a r l a n g t a n i  
g y ű j t e m é n y  fejlesztésére használtuk fel. A birtokunkban levő 
fényképanyagból nagyításokat készítettünk s ezeket barlangok és 
barlangvidékek szerint csoportosítva nagyobb- és kisebbméretű vas-
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tag papiioslemezekre ragasztva, üveg alatt bekeretezve gyűjtemé
nyünk falain kifüggesztettük. Minden ilyen fényképcsoport 6— 8 na
gyított fényképből áll. A képek alatt nyomtatott szöveg megmagya 
rázza a kép jelentőségét, a képcsoport alsó közepén elhelyezett bő
vebb szöveg pedig elmondja a barlang helyrajzi fekvését, kutatásá
nak rövid történetét, valamint legfontosabb tudományos adatait.

Ilyen csoportképek készültek: az 1927. évi barlangkutatók kong
resszusáról 3, a társulati ülésekről 1, a Várhegyi barlangról 2, a 
Mussolini- és Peskő barlangról 1— 1. Készültek továbbá nag}rított ké
pek az ősember életéről és pedig az őskori ember mammutvadászatá- 
ról és az újkőkori ember barlangelőtti életéről. M o t t l  M á r i a  dr. 
titkárunk végül nagy méretben remekül megrajzolta az ős- és új- 
kőkori kőeszközök típusait, valamint azok készítési és használati 
módját. Mindezek a nagyméretű fényképek és rajzok szemléltetően 
ábrázolják a hazai barlangkutatás történetét, magukat a barlangokat 
és a bennük lakott ősemberek életét.

A belépődíjk jövedelmének másik részét p r o p a g a n d a  
c é l o k r a  használtuk fel. Az IBUSz új, nagyalakú plakátokat ké
szíttetett a barlangról s azokat az államvasutak összes nagyobb állo
másain kifüggesztette, ezenkívül még a vasúti kalauzban is hirdetést 
helyezett el. A barlangról új magyarnyelvű propaganda füzeteket ké
szítettünk, népszerű előadást tartottunk és több folyóiratban ismer
tetést írtunk. A barlangot nagyobb mozgóképszínházakban hirdettük, 
a látogatókat pedig baleset esetére biztosítottuk. A barlangot ebben 
az évben 9659 érdeklődő kereste fel.

A Pannónia Túrista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya
ebben az évben folytatta és befejezte a Pál völgyi barlangban, az Ince- 
lógótól a Rádium-teremig terjedő új szakasz rendezését. Minthogy 
ezt a munkát a múlt évben jórészt már elvégezték, az idén csak befe
jezni és kivilágítani kellett. Okulva az eddigi hibákon, a villanyveze
ték felszerelését úgy oldották meg, hogy a kábeleket a falakon nem 
rejtve, hanem szabadon vezették, a világítótesteket pedig úgy helyez
ték el, hogy azok rejtve vannak. Mivel a látogatónak ezen a szaka
szon vissza is kell jönnie, két különböző kapcsolást alkalmaztak, úgy
hogy oda- és visszamenet más-más részeket lát megvilágítva a láto
gató. A Rádium-teremnek a mélységbe nyúló részét fényszóróval oly- 
képen világították meg, hogy annak hatása megkapó legyen.

Az ismertetett munkálatok mellett a barlang többi szakaszában 
is történtek kisebb tennivalók. így a gyakran fellépő világítási zava
rok megszüntetésére a Sextagonban a régi kábelt új, szabadon veze
tett huzalokkal cserélték ki. A Bástyáról levezető meredek falépcsők 
helyén kényelmes betonlépcsőket építettek. A Peti-folyosóban egy 
veszedelmesen áthajló nagy kőtömzsöt vasbeton-oszloppal támasz
tották meg. Ugyanígy gondoskodtak a bejárati kapu felett meglazult 
sziklarész megerősítéséről.

A barlangon kívül történt munkák közül említésreméltó, hogy 
a környékbeli útrendezés folytán leásott agyaggal feltöltötték, illető
leg kiszélesítették a kőfejtő udvarának azt a részét, ahol a barlanghoz



megyünk. A felső menedékház egyik szobáját kitatarozták, új ajtók
kal látták el és a meglévő ágyak behelyezésével az ott dolgozó kuta
tók részére hálóhelyiséggé rendezték be.

A barlangban végzett munkák befejezése után, szeptember hó 
25-én mutatták be az újonnan rendezett szakaszt a sajtó képviselői
nek ; a következő napokban a sajtó számos közleményben ismertette a 
barlangban látottakat és meleg hangon méltatta a pálvölgyi kutatók 
önzetlen, eredményes munkáját. Az idei munkálatok N o v á k K á
r o l y  és G e r s t e n b e r g e r  E g o n  tagtársak elgondolása és 
vezetése alatt történtek.

Örvendetes jelenség, hogy a barlang látogatottsága, — a hábo
rús viszonyok ellenére, — felfelé ívelő képet mutat. Míg ugyanis 
1939-ben a látogatók száma 5458, 1940-ben pedig 6422 személy volt, 
addig 1941-ben összesen 8517 látogató kereste fel a barlangot.

A Természetbarátok Barlangkutató Csoportja Társulatunk fel 
ügyelete alatt a múlt évben nagyobb erővel megkezdett feltáró mun
káját a nemrég felfedezett Nagykevélyi zsombolyban folytatta. 
A nyáron sikerült a zsomboly törmelékmentes főbejárataiba bejutni. 
A vízszintes járatokból kitakarították az itt felhalmozott és részben 
összecementezett agyagot és mészkőtörmeléket, miáltal e folyosórész 
hossza megháromszorosodott.

Ezzel a munkával párhuzamosan haladt a zsomboly függőleges 
kiterjedésének a kivizsgálódása. Az itt végzett feltáró munkával is
mét mélyebbre jutottak, anélkül, hogy a zsomboly fenekét elérték 
volna. Minden jel arra utal, hogy ez az üreg még messze lenyúlik a 
mélységbe s teljes kitakarításával az érdekes hazai zsombolyok száma 
egy újabbal szaporodni fog.

Az Aggteleki-barlangban a legkimagaslóbb munka a jósvafői 
turistaszálló építésének megkezdése volt. Az árvízokozta károkat a 
barlangban helyreállították. Az aggteleki víznyelő bővítésével meg
szüntették az aggteleki bejárat előtt minden évben megujuló árvize
ket. Elkészült végül a jósvafői völgyben a strandfürdő is. A barlang 
forgalma, .— a rendkívül nehéz közlekedési viszonyok, különösen az 
autóbusz és a magánautók leállítása miatt, — az előző évihez képest, 
csökkent.

Késő őszkor a Tapolcai Barlang-Bizottság vezetősége meghívá 
sára Tapolcára utaztam, hogy az utolsó években ott végzett feltáró 
munkákat megtekintsem, örömmel tapasztaltam, hogy a barlang 
vitéz P é c z e 1 y B é 1 a dr. közkórházi igazgató-főorvos vezetése alatt 
és B e r g e r  K á r o l y  barlanggondnok közreműködése mellett nagyot 
haladt. A Tapolcai-barlang tavas szakaszában volt száraz szigeteket 
kikotorták, miáltal az egész szakasz víz alá került. Ezután e szakasz 
végső részében altárót hajtottak a tavas szakasz kiindulási részéhez. 
Ezzel a művelettel igen érdekes körutazást létesítettek, amelyet a 
látogatók csónakon tesznek meg.

A tavas szakasz középső részéből a Vásár-tér felé, többször el
ágazó, elég bonyolult, labirintusszerű barlangszakasz terjed. Ezt is 
részben feltárták és a Vásár-téren nyiló széles kúttal kötötték össze.



Ide terveznek új lejáratot. Nagy munka folyt végül a kórház alatti 
barlangszakaszban is, amelynek elejét szintén részben feltárták és 
biztonság szempontjából nagy pillérekkel alátámasztották és aláfalaz
ták. A Bizottságnak az a terve, hogy a kórházi barlangszakaszt az 
említett vásártéri kúttal, illetőleg a labirintussal altáróval összekös
sek. Ha a három barlangszakaszt ilymódon összekötik, a Tapolcai
barlang jelentékeny hazai barlanggá változik.

A Tapolcán töltött két napot arra használtam fel, hogy az újon
nan feltárt tavas szakaszt és a labirintust felmérjem és eddigi felmé
réseim alapján a barlangról pontos alaprajzot, szelvényeket és leírást 
készítsek. A kórház alatti szakaszt korábban K e s s l e r  H u b e r t  
dr. mérte fel, ezt a felmérést később G ö r g é n y i  A n d r á s  és 
B e r t a l a n  K á r o l y  kiegészítették.

Tapolcai tartózkodásomat még arra is használtam, hogy az 
évek óta itt működő barlangkutatók lelkes és önzetlen munkásságát 
közelebb fűzzem Társulatunkhoz, örömmel jelenthetem, hogyeza tö
rekvésem a Tapolcai Barlang-Bizottság veez tőségénél, nevezetesen vi
téz P é c z e l y B é l a d r .  közkórházi ig.-főorvos, F e h é r  K á r o l y  dr. 
községi főjegyő és B e r g e r  K á r o l y  barlanggondnok uraknál 
teljes megértésre talált. Ennek következtében a Magyar Barlang- 
kutató Társulat Tapolcai Bizottsága Tapolcán tényleg megalakult. 
Szívből köszöntjük a tapolcai lelkes barlangkutatókat körünkben. Re
méljük, hogy a Tapolcai-barlang az egyesített erők közreműködésével 
hamarosan eléri idegenforgalmi kiépítésének azt a színvonalát, ame
lyet ez a páratlanul álló hazai barlang, érdekességénél fogva, teljes 
mértékben megérdemel.

Tekintettel arra, hogy a háborús viszonyok következtében a 
vasúti forgalmat korlátozták, a hévíz-tapolcai autóbuszjáratot pedig 
beszüntették, a barlang látogatottsága ebben az évben, — az előző év
hez képest, — rendkívül csekély volt. A barlangot mindössze csak 
3400 látogató kereste fe l; ebben a számban bennfoglaltatnak az isko
lák is. A látogatók közül szép számban szerepelnek az erdélyiek és a 
délvidékiek, viszont elenyészően csekélyszámuak voltak a külföldiek.

A barlang jövedelme ennél fogva igen csekély volt s kizárólag 
az üzem fenntartására szolgált, örömmel jelenthetem, hogy Társula 
tunk kérésére a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter Ur, 
G á l L á s z l ó  dr. miniszteri osztálytanácsos úr szíves pártfogása ré
vén, a Tapolcai-barlang céljaira 500 pengő összeget engedélyezett. 
Ebből az összegből a Tapolcai Bizottság a Lóczy-teremmel párvonala- 
san haladó Oldal-folyosóból, az ott ideiglenesen felhalmozott agyagot 
és kőtörmeléket a barlangból kihordatta és elfuvaroztatta. Ezzel a 
munkával megszabadult a barlang legszebb része attól az anyagtól, 
amelyet az előző évben a tavas szakasz áttörése alkalmával termeltek 
s ezen a helyen ideiglenesen elhelyeztek. Ez volt egyszersmind az első 
tevékenység ebben a barlangban, amelyet a Bizottság Társulatunk 
támogatásával eszközölt, ez volt tehát az első együttműködés a Bi
zottság és a Társulat között.

örömmel jelenthetem továbbá, hogy a Magyar Tudományos



Akadémia 400 pengős segélyével lehetővé tette, hogy július és 
augusztus hónapokban folytathattam bükkvidéki barlangkutatásai
mat. Ez alkalommal Nagyvisnyó község határában, P a l l a v i c i n i  
A l f o n z  őrgróf erdőbirtokán fekvő kisebb barlangokat és szikla
üregeket kutattam.

Először a Bálvány körül csoportosuló négy kis üreget mértem 
fel, nevezetesen az említett hegy északnyugati lejtőjén fekvő Boro- 
nás-hasadékot, Mogyorósi sziklaodut és Mogyorósi kőfülkét, azután 
pedig a tőle északkeletre eső Bánkuti sziklaüreget.

Ezek befejezése után sorra került az Eszteafő-magaslat körül 
fekvő három sziklaüreg: a Leány völgy északkeleti oldalága fölött 
nyiló Tányérlápai sziklaüreg és Tamáskői átjáró, valamint az ölyves- 
völgy egyik sziklacsoportjában fejlődött Ölyveskői rókalyuk felmé
rése. Az utóbbi két üregben ásatás is történt. A Tamáskői átjáróban 
végzett próbaásatás nem járt kielégítő eredménnyel, annál kiadósabb 
volt az ölyveskői rókalyuk elülső részének rendszeres felásatása. Itt 
élesen különváló rétegben főjégkori és későjégkori emlősök csont
maradványait gyűjtöttük.

A harmadik terület, ahol kutatást végeztem, a Feketesár vidéke 
volt. Itt a Mélysár-bérc oldalában fekvő Mélysár-barlangot és Mély- 
sár-zsombolyt, azután a Feketesár-bérc oldalában nyiló Feketesár- 
sziklaodut és Feketesár-átjárót mértem fel. Végül a Szállás közelében 
fekvő Kőrös-barlangban végeztem rendszeres ásatást.

Az idei vizsgálataimmal befejeztem az északnyugati Bükk-hegy- 
ség barlangjainak kutatását, úgyhogy ennek a barlangvidéknek mo
nográfiái feldolgozása is lehetségessé vált. Reméljük, hogy ez is ha
marosan megjelenhet. Az idei kutatásaimat lényegesen könnyítette 
az a kedvező körülmény, hogy bejárásaimat P a l l a v i c i n i  A l f o n z  
őrgróf úr csurgói és feketesári vadászházából végezhettem. Segítsé
gemre volt még K i r á l y L a j o s  uradalmi erdőmémök úr is. Fogad
ják ezúton is legjobb köszönetemet.

M o 111 M á r i a  dr. titkárunk a nyár elején, júliusban a Ba
konyban kutatott barlangokat. Először az Odvaskői-barlangban vég
zett ásatást, ahonnan javaglaciális emlősök csontjaira akadt. Ezután a 
Vaskapui kőfülke felásatására került a sor, mely későglaciális emlős- 
csontokat és faszénmaradványokat szolgáltatott. Ásatás történt még 
az Od vaskői kőfülkében, a Magoshegyi kőlikakban és a Száraz- 
gerence-barlangban.

Auguszus hóban titkárunk Erdélybe utazott s ott először a Var- 
gyas szurdokában, a Hargita alján, Homoródalmás község határában 
közel 40 barlangot járt be. Ásatást végzett a Főbarlangbau, ahol 
javaglaciális fauna keretében rengeteg barlangi medvecsontot és 
fosszilis faszenet gyűjtött. A Medve-barlangból és a VIII. sz. üreg
be! gazdag javaglaciális fauna, a XVIII. sz. barlangból csak medve
csontok, a XX. sz. üregből későglaciális emlősök, a Bronz-barlangból 
pedig neolit emlékek kerültek felszínre, míg a Tatárlik kitöltése med
dőnek bizonyult.

Ezek után a Révi-szurdok barlangjainak kutatására került a
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sor. A Devence-barlang'oól javaglaciális fauna kíséretében kiskevélyi 
fogpengék és jellegzetes orinyák penge került a felszínre, míg a 
Pince- és Kecske-barlang, a Tündérvár és a Pestere Pogyeró felása
tása gyengébb eredménnyel járt. Titkárunk végül még a Kőrös jobb. 
parti barlangokat is bejárta.

K e s s l e r  H u b e r t d r .  választmányi tagunk a Földtani Intézet 
megbízásából Erdélyben kutatott barlangokat, nevezetesen Homoród- 
almás vidékén, ahol több, eddig ismeretlen barlangot fedezett fel, 
ezeket felmérte és feldolgozta. Ezenkívül még a Révi-szoros forrás
barlangjait is kutatta és térképezte.

K e r e k e s  J ó z s e f  dr. választmányi tagunk tanulmányozta a 
Pilisszántói kőfülkét és a Solymári barlangot. Folytatta a Székesfővá
ros területén levő Szemlőhegyi- és Ferenchegyi barlangban korábban 
megkezdett kutatásait. Sebeskőrösvölgyi terrasztanulmányai közben 
a visszacsatolt Királyerdő hat barlangjában karszthidrológiai és mor
fológiai anyagot gyűjtött.

B e r t a l a n K á r o l y  tatársunk résztvett a Földtani Intézetnek 
ezévi barlangkutatásaiban, nevezetesen az Odvaskői és a Száraz- 
gerencei barlang, továbbá a Vaskapui kőfülke és a Likaskő próba
ásatásában. Bejárta a dudari barlangokat, földtani felvételei alkal
mával pedig Bakonybél határában két új barlangi a akadt; ezek a 
Nagysötétárki sziklaüreg és a Kövestetői kőfülke. Mindezekről vázr- 
latos rajzot készített.

K o t s i s  T i v a d a r  folytatta a múlt évben Sopron környékén 
megkezdett barlangkutatásait. Ezegyszer sorrakerült a Szárhalmi- és 
Tómalmi sziklaüreg felmérése és tanulmányozása. Vizsgálatai ered
ményét a „Soproni Szemlédben rövid cikkben foglalta össze.

Jelentésemből kitűnik, hogy a magyar barlangkutatás, — a 
háborús viszonyok dacára, — ebben az évben is szép eredményeket 
ért el. A Várhegyi Bizottság zökkenés nélkül folytatta a Várhegyi 
barlang feltárását, kiépítését és rendezését, éppencsak a magas 
munkabérek és fuvardíjak miatt valamivel kevesebbet tudtunk elvé
gezni, mint az előző években.

A pálvölgyi barlangkutatók hasonlóképpen folytatták és befe
jezték a Pálvölgyi-barlangban az évek óta tartó feltáró munkát. En
nek a barlangnak leglátványosabb részei idegenforgalmi szempontból 
immár rendezve vannak, a látogatók pompás világítás mellett, beton
nal burkolt járdákon és kényelmes lépcsőkön haladva gyönyörködhet
nek ebben a páratlanul álló természeti látványosságban.

Az Aggteleki-barlangban, —  a fennálló súlyos közlekedési vi
szonyok mellett. — a látogatás némileg csökkent, de az építő munka 
zavartalanul tovább folyt. Hanyatlás, vagy akárcsak megállás itt 
sincs.

A Tapolcai-barlang ügye, megnyitása óta, talán sosem állott 
olyan kedvezően, mint mostanában. Társulatunk és a Bizottság ve
zetősége, — hála a tapolcaiak megértésének, — ebben az évben egy- 
másrataláltak, úgyhogy ezentúl már karöltve gondoskodunk e bar
lang jövőjéről.



Kutatás dolgában sem maradtunk az előző évek mögött, ellen
kezőleg, barlangkutatásainkat most már újabb, eddig hozzáférhetet
len barlangtterületekre is kiterjesztettük, M o t t l  M á r i a  dr. titká
runknak sikerült, hivatalos úton, az eddig tilos bakonyi barlangokat 
tanumlányozni. Ezen az úton B e r t a l a n  K á r o l y  tagtársunk, mint 
a helyi viszonyokban jártas barlangkutató, végigkísérte. Titkárunk 
még az erdélyi barlangokat is, mint új területet, bejárta s egyik - 
másik üregben próbaásatást is végzett. Erdélyben kutatott K e s s 
l e r  H u b e r t d r .  tagtársunk is. Én az északnyugati Bükknek barlang
jait vizsgáltam meg s ezzel a munkával e vidék barlangkutatását be 
is fejéztem. K e r e k e s J ó z s e f d r .  a Királyerdőben, a Pilisben és a 
Budai hegységben kutatott barlangokat, K o t s i s  T i v a d a r  pedig 
Sopron környékén mért fel két kisebb sziklaüreget.

A legörvendetesebb, ami ebből az áttekintésből kiviláglik az, 
hogy a magyar barlangkutatás szolgálatába egészen új, fiatal bar
langkutató gárda állott. Nem kell tehát félteni a magyar barlang
ügyet, fölösleges az a több oldalról nyilvánított aggodalom, hogy, ha 
mi, akik fellendítettük ezt az ügyet, kidőlünk, a hazai barlangkutatás 
is összeomlik. Mi nemcsak magunknak dolgoztunk, hanem fiatal 
utánpótlásról, új barlangkutató nemzedék kineveléséről is gondoskod
tunk. Nem, a magyar barlangkutatást nem kell félteni, ez már nem 
állhat meg azon az úton, amelyen elindult. Itt vannak tanítványaink, 
akik a mi nyomdokainkon elindulva, folytatják a mi munkánkat és 
esetleg új eszközökkel dolgozva, új gondolatokat és új irányokat visz
nek be a hazai barlangkutatásba.
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STAND DER UNGARISCHEN HÖHLENFORSCHUNG 
IM JAHRE 1941.

Von Prof. Dr. Ottokár Kadic

Wir befinden uns wieder inmitten eines Weltkrieges. Unsere 
Soldaten marschieren mit ihren deutschen Kameraden irgendwo auf 
russischem Boden und verfolgen in heftigen Kämpfen jenen Feind, 
der in unser Vaterland einbrechen wollte. Man pflegt zu sagen: 
„inter arma silent Musae.“ Wie wohl dieses Sprichwort auch richtig 
sein mag, waren wir Höhlenforscher dennoch bestrebt unsere Sache 
auch in diesen äusserst schweren Zeiten, womöglich zu fördern.

Gleich am Anfang des Jahres zogen zwei Mitglieder unserer 
Gesellschaft auf Verlangen des kgl. ung. Handels- und Verkehrs
ministeriums nach Gyergyóbékás (Komitat Csik) und befahrten dort 
die neuentdeckte Békaser Höhle.

In der Várhegyei* Höhle am Festungsberg in Budapest haben 
wir derartige Bauten vorgenommen, die den Besuch dieser Höhle, 
durch eine einzige Ronde wesentlich vereinfachten. Auch wurden 
weitere Räumlichkeiten in der Richtung der Urigasse aufgeschlossen 
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Den einen Teil der Eintrittsgelder haben wir zur Förderung der 
speläologischen Sammlung verwendet. Es wurden vorzugsweise meh
rere Tableaus mit photographischen Gruppenbildern der wichtigsten
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Höhlen Ungarns zur Darstellung gebracht. Den übrigen Teil der Ein- 
trittsgebüren haben wir der Propaganda gewidmet. Die Höhle be 
suchten in diesem Jahr 9659 Personen.

Die Höhlenforscher des Touristen-Vereines Pannónia haben in 
der Pálvölgyer Höhle einen ganz neuen, der Öffentlichkeit bisher un
zugänglichen Abschnitt der Höhle ausgebaut und beleuchtet. Dieser 
neuerschlossene Teil der Pálvölgyer Höhle wurde am 25. September' 
feuerlich eröffnet. Mehrere gefahrdrohende Stellen wurden durch 
Befestigungen in Sicherheit gebracht und die elektrische Leitung 
Verbessert. Die Höhle besuchten in diesem Jahr 8517 Personen.

Das wichtigste Ereignis in der Aggteleker Höhle war der Be
ginn des Baues eines neuen Touristenhauses beim Jósvafőer Eingang 
Daselbst wurde auch ein Strandbad errichtet. Die Schädigungen in 
der Höhle, die im vorigen Jahr durch Überschwemmungen des Höhlen 
baches entstanden sind, wurden wieder hergestellt. Aus demselben 
Grund hat man auch den Wasserschlinger vor dem Aggteleker Ein
gang erweitert um die Stauung des einfliessenden Wassers zu ver
meiden. Infolge der obwaltenden Schwierigkeiten im Autobus-Ver
kehr, war der Fremdenverkehr der Höhle weniger befriedigend. Die 
Höhle besuchten in diesem Jahr zahlreiche Personen.

Im Herbst dieses Jahres besuchte ich die Tapolcaer Höhle, die 
unter der Leitung des Direktors des dortigen Krankenhauses vitéz 
Dr. B é l a  P é c z e l y  in den letzten Jahren zu einer hervorragenden 
Schauhöhle geworden ist. Der Grund des mit Waser erfüllten Höhlen
teiles wurde an seichten Stellen gebaggert, wodurch das Kahnfahren 
hier ermöglich ist.

Unter dem Krankenhaus wurde ein neuer, isolierter Höhlen
abschnitt entdeckt und teilweise erschlossen. Es ist das Bestreben 
der Tapolcaer Höhlenforscher beide naheliegenden Höhlenteile durch 
den Ausbau eines Stollen zu verbinden, wodurch die Tapolcaer Höhle 
bedeutend erweitert wäre.

Gelegentlich meines zweitägigen Aufenthaltes in Tapolca, habe 
ich den bisher ausgebauten Teil der Höhle vermessen. Den Höhlen
abschnitt unter dem Krankenhaus vermass Dr. H u b e r t  K e s s 
ler,  A n d r e a s  G ö r é n y i  und K a r l  B e r t a l a n .  Auch 
wurde seitens der Tapolcaer Höhlenforscher beschlossen innerhalb 
der Ungarischen Speläologischen Gesellschaft eine besondere Tapol
caer Höhlenforschende Kommission zu gründen, was am Ende des 
Jahres auch tatsächlich geschehen ist.

Zur selben Zeit bekam die Kommision seitens des Handels- u. 
Verkehrsministeriums eine Subvention von 500 P. Dieser Betrag 
wurde für die Aushebung und Verfrachtung jenes Materials verwen
det, welches im vorigen Jahr, gelegentlich der Erschliessung eines 
Stollens entstanden und in einem Teil der Höhle provisorisch depo
niert war. Die Höhle besuchten in diesem Jahr 3400 Personen.

Mit einer Subvention der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften untersuchte ich die Höhlen der Umgebung von Nagyvisnyó 
im Bükk-gebirge. Bei dieser Gelegenheit vermass ich zehn kleine
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Höhlungen und drei mittelgrosse Höhlen; in diesen letzteren habe 
ich auch Versuchsgrabungen vorgenommen . Die ausgiebigsten Er
folge erreichte ich im ölyvesköer Fuchsloch, wo ich die Knochenreste 
einer jungdiluvialen Säugetierfauna sammelte.

Frau Dr. M a r i a  G y ö r f f y - M o t t l  untersuchte infolge 
der Betrauung der kgl. ung. Geologischen Anstalt eine ganze Reihe 
von kleineren und grösseren Höhlungen im Bakonygebirge. Erfolg
reich war die Versuchsgrabung in der Odvasköer Höhle, mit einer 
hochglazialen Säugetierfauna, dann in der Vaskapuer Felsnische mit 
einer spätglazialen Fauna u. in. einigen weiteren kleineren Höhlungen.

Nach Abschluss dieser Studien zog Frau Dr. M o t t l  nach 
Siebenbürgen in den Engpass von Vargyas unter der Hargita und 
untersuchte in der Gemarkung von Homoródalmás zusammen mit 
Dr. H. K e s s l e r  ungefähr 40 kleinere Höhlungen und einige 
grosse Höhlen. Die hier vorgenommene Versuchsgrabungen lieferten 
Säugtierreste aus der hoch- und spätglazialen Periode.

Die letzten Stellen, wo Frau Dr. M o t t l  geforscht hat, war 
der Réver Engpass und die Höhlen des Köröstales. Gelegentlich der 
Grabungen in der Devencehöhle kam eine hochglaziale Säugtierfauna 
ans Tageslicht.

Dr. H u b e r t  K e s s l e r  arbeitete infolge der Betrauung der 
kgl. ung. geologischen Anstalt ebenfalls in Siebenbürgen, vorzugs
weise im Gebiete von Homoródalmás, wo er mehrere bisher un
bekannte Höhlen entdeckte, untersuchte und vermass. Nachher zog 
er ins Quellengebiet des Réver Engpasses, wo er ebenfalls Höhlen
forschungen vornahm.

Dr J o s e f  K e r e k e s  studierte in karstmorphologischer 
Richtung die Pilisszántóer Felsnische, die Solymarer und die Ferenc- 
hegyer Höhle, Gelegentlich seiner geologischen Aufnahmen im Sebes- 
kcröstale fand er Gelegenheit auch in sechs Höhlen des Királyerdő 
karsthydrologische und morphologische Studien zu machen.

K a r l  B e r t a l a n  beteiligte sich an den diesjähriichen 
Höhlenforschungen im Bakonygebirge, wo er in der Gemarkung von 
Bakorybél einige bisher unbekannte Höhlen entdeckte, dieselben stu
dierte und vermass.

T h e o d o r  K o t s i s  setzte seine vorjährigen Höhlenfor
schungen in der Umgebung von Sopron fort, wo er die Szárhalmer u. 
Tómalmer Höhlung untersuchte und vermass.

Aus dem eben besprochenem Bericht geht hervor, dass in Un
garn auch in diesem Jahr ganz bedeutungsvolle Höhlenforschungen 
geschehen sind. In diesen Forschungen beteiligte sich eine ganze 
Reihe jugendlicher Kräfte; diese Garde von Höhlenforschern setzte 
nun jene Arbeit fort, die wir seit einigen Dezennien bestrebt wraren 
aufrecht zu halten und zuvervollkommen.


