
28

BARLANGKUTATÓ EGYESÜLETEK KÖZLEMÉNYEI

A PANNÓNIA TURISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK
OSZTÁLYA 1941. évi április hó 3-án Silberer Nándor elnöklése alatt választ
mányi ülést tartott.

Elnök közli, hogy a Pálvölgyi barlang látogatóinak baleseti biztosítása 
az 1941. évre 75.30 P-t tesz ki, kéri a pénztárost, hogy ezt az összeget a Ma
gyar Általános Biztosító Társaság-nak küldje el.

Elnök közli továbbá, hogy a Szakosztálynak március 2-án tartott évi 
taggyűlése után, kedélyes est keretében Kessler Hubert dr. barlang-igazgató 
az Aggteleki-barlangról színes vetített képeket mutatott be. Utána Csongor 
tagtárs hasonlókat a Pálvölgyi barlangról vetített.

Farkas Károly háznagy jelentése alapján a Választmány elhatározta, 
hogy a barlang világításában mutatkozó fogyatékosságokat sürgősen orvo
solja, továbbá, hogy a Peti-folyosó elején levő függő sziklát biztonsági szem
pontból betonoszloppal alátámasztja.

Elnök indítványára a Választmány elhatározza, hogy a barlangban 
folyó munkálatok befejezése után, megfelelő időben, sajtóbemutató keretében, 
az újonnan rendezett és kivilágított barlangszakaszt a nyilvánosság számára 
megnyitja. Elnök javaslatára a Választmány végül elhatározta, hogy megfelelő 
kiképzésre módot nyújt azoknak az újabb tagoknak, akik a vezetésben részt-
yenni óhajtanak. Egyszersmind felkéri a tagokat, hogy a vezetésben minél
gyakrabban kivegyék a részüket.

Silberer Nándor

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1941. évi május hó 27-én 
Cholnoky Jenő dr. elnöklése alatt választmányi ülést tartott.

Bogsch László dr. főtitkár jelenti, hogy lovag Perco András, a Postu- 
miai barlang igazgatója elhunyt. Ügyvezető elnök a postumiai barlangigaz
gatóságnak részvétét fejezte ki. Az elhunyt a Társulat tiszteleti tagja volt. 
Emlékét a Társulat kegyelettel megőrzi.

Barbie Lajos pénztáros jelenti, hogy a Választmány megbízásából Füle
ken járt s az ott régóta ismert üreget megvizsgálta. Kitűnt, hogy utóbbi nem
barlang, hanem mesterségesen kiépített kazamata. Hasonlóképpen megláto
gatta a napisajtóban elhíresztelt felsögallai barlangot is, moly nagyobb hasa- 
déknak bizonyult.

Kadic Ottokár dr. ügyvezető elnök jelenti, hogy érdemes barlangkutatók 
fényképeit összegyűjti és nagyított alakban üveg alatt bekeretezve a hivatalos 
helyiségben emlékképpen a falon kifüggeszti.

Kadic Ottokár dr. ügyvezető elnök jelenti, hogy neje barlang-indulót 
szerzett, amit levelezőlap alakjában kinyomtatva, az érdeklődők közölt ter
jeszteni lehetne. A Választmány örömmel hozzájárul a terv megvalósításához.

Bogsch László dr. főtitkár javasolja, hogy Kessler Hubert dr. barlang- 
igazgatót kérjék fel, hogy a Társulatban is mutassa be az Aggtelki-barlang- 
ban felvett színes fényképeit. A Választmány készséggel hozzájárul a javas
lathoz.

Scherf Emil dr. szóváteszi, hogy a ,,Barlangvilág” -ban megjelenő német 
szöveg rossz fordításban és sok sajtóhibával jelenik meg. Ezt elkerülendő kész
séggel vállalkozik arra, hogy a szöveget kiszedés előtt átnézi.

Mottl Mária dr.



A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1941. évi május hó 27-én 
Cholnoky Jenő dr. elnöklésével szakülést tartott, amelyen Moitl Mária dr. 
,,Ásatások az Aggteleki barlangban”  címen ismerteti a közel két hónapon át 
itt végzett vizsgálatai eredményét. Ez idő alatt 14 próbaárkot ásatott ki.

A Kecsöi szakaszt nagyrészt plasztikus vörösagyag tölti ki; ez finoman 
létegezett és teljesen meddő volt. E szakasz magasabban fekvő részeiben, kü
lönösen az egyik mellékágban kiásott próbagödör sárgásbarna, kavicsos, me
szes barlangi agyagában olyan leletekre akadt, amelyek a felső pleisztocénnek 
megfelelő javaglaciális időszakra utalnak. A humusztakaro gazdag neoliton 
agyagmüvességet tartalmazott. A Kessler-féle próbaárok tűzhelye és hamu
rétege nem más, mint mállott mangános bekérgezés.

Az Aggteleki szakaszt a Kecsöivel ellentétben nem vörösagyag, hanem 
sárgásbarna, finoman rétegezett, porhanyós barlangi agyag tölti ki; ebből a 
barlangi medve, a farkas, a bölény és a vadló csontjai kerültek a felszínre. 
Ezek alapján ezt a lerakódást, a kecsöi szakasz felső sárgás-barna rétegével 
azonoskorúnak tartja, minthogy a kecsöi Styx-pataknak felső vizszinlöjp is 
ilyen korúnak bizonyult.

Előadó ásatásai alapján megállapítja, hogy az Aggteleki barlang sosem 
lehetett nagynyílású, hogy a pleisztocénben jóidéig víz alatt volt és csak ma
gasabb részei voltak szárazok. A csontokon, kavicsokon és a cseppkövek felü
letén látható fekete bevonatok vegyi vizsgálata kiderítette, hogy ez mangán, 
s nem, —  ahogy azt régebben gondolták, —  korom. A mangánkiválasztásnál 
nagy szerepük lehetett a mangánbaktériumoknak.

Kerekes József dr. az előadáshoz hozzászólva megemlíti, nogy a némely 
barlangban észlelhető feketés bevonatok keletkezéséről és szerepéről már az 
ostmarki barlangok kutatásánál is sok szó esett.

Kadic Ottokár dr. osztja előadó megállapításait a barlang kitöltőd ése 
tekintetében. Már az ö aggteleki kutatásainál is feltűnt, hogy a barlang óriási 
terjedelméhez képest, a pleisztocén lerakódások milyen csekélyek és az a ke
vés, ami megmaradt, főleg a mellékágak magasabb, hátsó részeiben találhatók.

Elnök örömmel állapítja meg, hogy a végzett kutatások az ö régi felte
véseit is igazolják, különösen a barlang fiatal korát illetőleg. Kár, hogy a fá
radságos kutatásokkal a barlangrendszerben elérhető eredmények nem állnak 
arányban.

Mottl Mária dr.

A PANNÓNIA TURISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK
OSZTÁLYA 1941. évi július hó 10-én Silberer Nándor elnöklésével választmányi 
illést tartott.

Novák Károly barlangmester jelenti, hogy a Magyar Barlangkutató 
Társulat a Pálvölgyi barlangban folyó munkálatok sikeres befejezésére erre az 
évre 1.500 P költséget tett kilátásba. A Választmány elhatározza, hogy ebben 
az esetben a következő még hátralevő teendőket tervezi: A Peti-folyosó elején 
veszedelmesen áthajló nagy sziklatömböt alátámasztja. A Bástya elején levő 
meredek falépcsöt kényelmesen járható betonlépcsökkel cserélik ki. Egyes he
lyeken a villanyvilágítás elhasznált hálózatát, —  a földzárlatok kiküszöbölé
sére, — megjavítják, vagy új kábellel kicserélik. Tervbevették továbbá a 
Scholtz-teremben levő összetörött cseppkövek helyreállítását és a Tyúklétra 
részének kibővítését.

Silberer Nándor

A PANNÓNIA TURISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK
OSZTÁLYA 1941. évi szeptember hó 3-án Silberer Nándor elnöklésével választ
mányi ülést tartott.

Novák Károly barlangmester, a barlangban folyó munkák vezecöje je
lenti, hogy megkezdte a Bástyáról ievezető betonlépcsök építését, az új szakasz 
megvilágítására pedig megfelelő mennyiségű gumikábelt vásárolt. Közli to
vábbá, hogy a környéken folyamatban levő útépítkezések révén leásott föld
anyagot sikerült megszereznie; ezzel a kőfejtő felső udvarának azt a részét, 
mely a barlanghoz vezet, kibővítették. Közli azt is, hogy újabban hat munka
túrát rendeztek, amelyen a tagtársak szép számban vettek részt. Ezzel kapcso
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latban a felső menedékház egyik üres szobáját tatarozták és ágyak beállításá
val hálószobává alakították.

Elnök javaslatára a Választmány elhatározta, hogy a sajtóbemutatót 
3941. évi szeptember hó 25-re tűzi ki. Az erre vonatkozó szükséges intézkedé
sek már folyamatban vannak.

Elnök javaslatára a Választmány végül elhatározta, hogy a belépődíja
kat némileg felemelik és pedig: felnőttek részére a rendles belépődíj ezentúl 
50 fillér, csoportos látogatás esetében 30 fillér; iskolák csoportos látogatásá
nál a tanulójegy 20 fillér.

Silberer Nándor

A PANNÓNIA TURISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK
OSZTÁLYA 1941. évi október hó 9-én Silberer Nándor elnöklése alatt választ
mányi ülést tartott.

Novák Károly barlangmester a folyamatban levő munkálatok menetéről 
a következőket jelenti: Mivel a Magyar Barlangkutató Társulat a barlang cél
jaira további 1.500 P költséget juttatott, az új szakaszban tervezett munkákat 
teljes egészében be lehetett fejezni. A hosszú járat meredeken lejtős részeit 
leásták, illetőleg lerobbantották, az így nyert anyaggal a mélyebben fekvő ré
szeket kitöltötték. A földmunkák után sorrakerült a vízszintes részek betonnal 
való burkolása, a meredekebb részeken pedig betonlépcsők építése. A Rádium
terem felső részében erkélyt építettek, ahonnan a 25 m mély és reflektorral 
megvilágított zsomboly kényelmesen megtekinthető. Az így kiépített új sza
kasz megvilágítását úgy oldották meg, hogy a világítás átváltható legyen, 
vagyis úgy odafelé-, mint visszafelé jövet takart fény mellett megtekinthető 
legyen a szakasz. A kábelt ezegyszer nem rejtve, hanem a falon szabadon 
vezették.

Novák Károly jelenti tovább, hogy a munkálatok befejezése után, 1941. 
szeptember 25-én sajtóbemutató keretében az új járatot a nyilvánosság szá
mára megnyitották. A bemutatón Cholnoky Jenő dr. és Kadic Ottokár dr., a 
barlang két régi pártfogója és a sajtónak 27 képviselője jelent meg. Cholnoky 
a barlang bejárása során megmagyarázta a barlang érdekes keletkezését és 
dicsérő szavakkal méltatta azt a nagy munkát, amelyet a pálvölgyi barlang- 
kutatók itt 20 év alatt kifejtettek. Silberer Nándor szakosztályi vezető ki
emelte a nap jelentőségét és leleplezte a Kadic Ottokár és Atzél Frigyes nevét 
viselő folyosók márványtábláját.

Elnök a Szakosztály nevében köszönetét mond Novák Károly titkárnak 
és barlangmesternek, valamint Gerstenberger Egon választmányi tagnak a 
barlang körül kifejtett munkásságukért. Ami a barlangban ebben az évben 
történt, az kizárólag kettőjük érdeme.

Silberer Nándor

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT TAPOLCAI BIZOTT- 
SÁGÁ-nak megalakulása. Tapolca nagyközség képviselőtestülete 1941. évi 
november hó 21-én Fehér Károly dr. elnöklése alatt közgyűlést tartott, amelyen 
a Tapolcai Barlang-Bizottság lemondott megbízatásáról, egyúttal elhatározta, 
hogy a Magyar Barlangkutató Társulat kebelében új bizottságot alakit. A kép
viselőtestület ebben a tárgyban egyhangúlag a következőket határozta el:

H a t á r o z a t .  A képviselőtestület a barlangbizottság tagjainak 
megbízatásukról való lemondását elfogadja, értékes és eredményes munkássá
gukért jegyzőkönyvileg fejezi ki köszönetét és egyúttal megalakítja a Magvar 
Barlangkutató Társulat Tapolcai Bizottság-éX, a barlangtan és rokontudomá
nyok művelése, terjesztése és népszerűsítése, különösképpen pedig a tapolcai 
tavasbarlang és minden Tapolca határához tartozó terület alatt felfedezett és 
később fellelhető barlang-alakulatok turistái feltárása és tudományos kutatás 
céljából.

A Tapolcai Barlang-Bizottság tudományos és turistái szempontból az 
oiszágos Társulat irányítását fogadja ol. A község tulajdonjoga érintetlen ma
iad. Éppen ezért, bár a Bizottság átveszi a barlang vagyonkezelését is, azzal 
a községnek elszámolással tartozik. A belépőjegyekből eredő jövedelemre 
nézve továbbra is irányelv, hogy a további feltárásra és fejlesztésre fordítandó!



A Bizottság később ügyviteli szabályzatot dolgoz ki, amit jóváhagyásra a Tár
sulatnak és a képviselőtestületnek is bemutat.

A képviselőtestület a bizottságba: Bódai Lajos községbírót, Fehér Ká
roly dr. községi jegyzőt, Darvalics Lajos h. birót, Sebestyén Gyula községi 
mérnököt, vitéz Péczely Béla dr. közkórházi igazgató-főorvost és Sebestyén 
Jenő közkórházi gondnokot választja meg, akiknek az Országos Társulatba 
tagul való felvételét kéri. A Bizottság meghívott tagokkal önmagát kiegé
szítheti.

I n d o k o l á s .  A tudományos körökkel való érintkezés és a tapaszta
latok igazolták azt a megállapítást, hogy a ritka földalatti alakulatot képező 
barlanggal a község nagyjelentőségű természeti kincsnek birtokában van. 
aminek tudományos szempontból való állandó tanulmányozása, fejlesztése 
nemzeti érdek. Ezért szükségesnek látszik, hogy a szaktudomány figyelme fo
kozottabban ráirányíttassék és közreműködése bekapcsoltassék. Erre a leg
alkalmasabbnak látszik a m. kir. Belügyminiszter Ur által jóváhagyott alap
szabályokkal működő Magyar Barlangkutató Társulat. Remény van arra, hogy 
a barlang fejlesztése így gyorsabb ütemű is lesz, ami Tapolca nagyközségnek 
és a barlanglátogató közönségnek is érdekében áll.

Bódai Lajos

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1941. évi december hó 
11-én Kadic Ottokár dr. elnöklése alatt választmányi ülést tartott.

Elnök jelenti, hogy Mottl János székesföv. műszaki főfelügyelő tiszteleti 
tag elhunyt. Temetésén a Társulatot ügyvezető elnök és Barbie Lajos pénztá
ros képviselték. Ugyancsak nemrég repülőbaleset áldozata lett gróf Markovits 
Béla d r az Országos Idegenforgalmi Hivatal tisztviselője, levelező tag. Emlé
küket a Társulat kegyelettel megőrzi.

Elnök jelenti továbbá, hogy a Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató 
Szakosztálya szeptember hó 25-én sajtóbemutatót tartott a Pálvölgyi barlang
ban. A Társulat részéről ezen résztvettek: Cholnoky Jenő dr. elnök. Kadic Otto
kár dr. ügyvezető elnök és Barbie Lajos pénztáros.

Bogsch László dr. főtitkár jelenti, hogy Dr. Kadic Ottokárné október hó 
23-án a. Magyar Turista-Egyesület előadásai sorozatában vetített képek kísére
tében propaganda-előadást tartott a budavári barlangpincékröl.

Jegyző felolvassa Tapolca nagyközség képviselőtestületének november 
hó 21-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét, mely a Társulatba történt be
olvadására vonatkozó elhatározását tartalmazza. E Bizottság első hat alapító 
tagja egyszersmind a Társulatba rendes tagul belépett.

A Választmány örömmel fogadja a Tapolcai Barlang-Bizottság elhatá
rozását és rendes tagul felveszi a Bizottság hat alapító tagját, nevezetesen: 
Bódai Lajos községbíró, Fehér Károly dr. községi főjegyző, Darvalics Lajos h. 
biró, Sebestyén Gyula községi mérnök, vitéz Péczely Béla dr. közkórházi 
igazgató-főorvos és Sebestyén Jenő közkórházi gondnok urakat.

Elnök javaslatára a Választmány elhatározza- a Társulat küldje meg az 
új Bizottságnak a ..Barlangvilág” összes eddig megjelent füzeteit, ebben a lap
ban díjmentesen hirdetni fogja a Tapolcai barlangot, a Várhegyi barlang elő
csarnokában kifüggeszti a Tapolcai barlang plakátját és a Tapolcai barlang 
fejlesztésére 2000 pengő költségért folyamodik az Országos Magyar Idegen- 
forgalmi Hivatalhoz.

Mottl Mária dr.

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1941. évi december hó 
11-én Cholnoky Jenő dr. elnöklése alatt szakillést tartott, amelyen Kadic Otto
kár dr. ügyvezető elnök: „Nagyvisnyó környékének barlangjai”  címen beszá
molt az 1941. év nyarán az északnyugati Bükkben végzett barlangkutatásairól.

A kutatások a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával 
Nagyvisnyó község (Borsod vm.) határában, PaUavicini Alfonz örgróf erdo- 
birtokán történtek, a Bálvány, az Eszteafö és a Feketesár környékén.

A 956 m magas Bálvány körül négy kicsi sziklaüreg és egy barlang 
sorakozik. Északnyugati lejtőjén, a Tarólö felé menő kocsiút mentén van a 
Boronás-hasadék, valamivel tovább, a 758 m magas Tarófő alatt, egymás mel-



32

Jett nyílik a Mogyorósi sziklaodu és köfülke. A Bálványtól északkeletre esik 
a Bánkuti sziklaüreg és a Nyárújhegyi barlang.

A Leány- és Oly vés-völgyek közé szoruló Eszteafö-magaslat (874 m) 
körül három kisebb üreg nyílik: a Leány-völgy északkeleti oldalágának felső 
részében a Tányérlápai sziklaüreg és a Tamásköi átjáró, az ölyves-völgy kö
zépső szakaszának felső részében pedig az ölyveskői rókalyuk.

A Feketesár ismét olyan része a karsztos Bükk-hegységnek, ahol bar
langok fordulnak elő. Míg azonban az ismertetett bánkuti és eszteaföi barlang
csoport a bükki karsztfennsík északi peremén, szabályszerű völgyek fölött fek
szenek, addig a Feketesár barlangjai már a fennsík kellős közepén, dolinás terü
leten vannak. Ehhez a csoporthoz tartozik két barlang és három kisebb ürese, 
nevezetesen: a Mélysár-bérc oldalában nyílik a Mély sár-barlang és zsomboly., 
a Feketesár-bérc oldalában van a Feketesár-sziklaodu és átjáró, a Kőrös-bérc 
oldalában fekszik végül a Körös-barlang.

Motll Mária dr. röviden ismerteti az ölyveskői rókalyukban gvüjtött 
emlösmaradványok faunáját, amely két különböző rétegből került ki. Mind a 
két fauna elég változatos állattársaságból áll és a Würm-jégkorszaknak köze
pére esik.

Mottl Mária dr.

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT VÁRHEGYI BIZOTT
SÁGA 1942. évi január hó 20-án Kadic Ottokár dr. elnöklése alátt ülést tartott.

Ehiök beszámol a Várhegyi barlangban és a barlangtani gyűjteményben 
a letűnt évben történt munkálatokról. A Székesfőváros segélyét főleg arra 
használták fel, hogy a barlangnak eddig rendezett I. szakaszát úgy alakítsák, 
hogy a látogatók egyszeri körjáratban tekinthessék meg ezt a szakaszt. A se
gély kisebb részét a II. szakasz két termében felhalmozott építkezési törmelék 
kitermelésre használták fel.

Elnök jelenti továbbá, hogy a belépődíjak jövedelmének egy részét a 
barlangtani gyűjtemény fejlesztésére, másik részét viszont propaganda-célokra 
használták fel.

Barbie Lajos barlanggondnok a Bizottság 1941. évi pénzforgalmáról tesz 
jelentést. A bevétel 11.963.88 P, a kiadás pedig 11.584.49 P volt, a maradék 
e szerint 379 pengő 39 fillér.

Barbie Lajos barlanggondnok jelenti, hogy a barlangot a letűnt évben 
9659 látogató kereste fel. Az európaszerte dúló nagy háború az oka annak, 
hogy a külföldiek száma ez egyszer elenyészően csekély volt. Annál örvendete- 
sebb, hogy a belföldi látogatók, különösen az erdélyiek és a délvidékiek látoga
tása olyan nagyarányú volt, hogy az első év látogatottságát majdnem meg
kétszerezte.

Barbie Lajos

A PÁLVÖLGYI BARLANGKUTATÓK 1942. évi janmuár hó 20-án Kadic 
Ottokár dr. elnöklésével ülést tartottak.

Novák Károly barlanggondnok jelenti, hogy úgy mint az előző évben, 
most is, a Szakosztály a Pálvölgyi barlangnak olyan kiválóan szép szakaszt 
sikerült rendbehozni, amely eddig nem volt bekapcsolva az idegenforgalomba. 
Ez a körjáratból kiindulva az Incelógótól a Turista-folyosón és a Scholtz-termen 
át a Károly-kútja érintésével a Rádium-terem felső részéig terjed. E szakasz 
kiépítése után ebbe a részbe bevezették a villanyt. Az ismertetett fömunka 
mellett a barlang többi szakaszában is történtek kisebb tennivalók.

A munkák befejezése után, szeptember hó 25-én mutatták be az újonnan 
rendezett szakaszt a sajtó képviselőinek. Silberer Nándor, a Szakosztály veze
tője üdvözölte a szép számban megjelent újságírókat. A Szakosztály ezc az 
alkalmat arra is használta, hogy hálájának és elismerésének kifejezést adva. 
egy-egy barlangjáratot két érdemes tagja: Kadic Ottokár dr.-ról és Atzél Fri- 
gyes-röl elnevezze és az odahelyezett két emléktáblát leleplezze.

A barlang bejárása során Cholnoky Jenő dr. megmagyarázta a látott 
üregek keletkezését, végül pedig dicsérő szavakkal kiemelte a Szakosztály
nak 20 év alatt a Pálvölgyi barlangban végzett értékes munkásságát. Az idei 
munkálatok Novák Károly és Gerstenberger Egon tagtársak elgondolása és



■vezetése mellett történtek. A barlangot a letűnt évben 8517 látogató kereste fel.
Péczely Béla dr. székesföv. főjegyző örömét fejezi ki. hogy az idei oai'- 

langfeltárás oly fényesen sikerült s ezzel a Pálvölgyi barlangnak az a részo, 
amelyet a nyilvánosságnak bemutatni szoktak, a Székesfővárosnak elsőrangú 
idegenforgalmi látványossággá emelkedett

Novák Károly
m

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1942. évi január hó 28-án 
Cholnoky Jenő dr elnöklése mellett választmányi ülést tartott. A jegyző
könyvek szokásos felolvasása után a Választmány Kadic Ottokár dr. ügy vezető 
elnök és Mottl Mária dr. titkár ajánlására a Horthy Miklós Tudomány egye te m 
Földtani Intézet-ét rendes tagjai közé felvette. A Választmány egyszersmind 
elhatározta, hogy a küszöbön álló XVI. rendes évi közgyűlését 1942. február hó 
25-én tartja.

Barbie Lajos

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1942. évi január hó 28-án 
Cholnoky Jenő dr. elnöklése alatt szakülést tartott, amelyen Kessler Hubert dr. 
yyAz Aggteleki barlang színes képekben”  címen előadást tartott.

Előadó történeti áttekintést ad mindarról, ami az Aggteleki barlangban 
a legrégibb időktől kezdödöleg napjainkig történt. Vázolja azokat a nehézsé
geket, amelyekkel a barlang újabb fellendítésénél megküzdenie kellett. A bar
langban történt munkálatok közé kell számítani a fényképezést is. mely szí
nes képekben történt. Ezek után elmondja a színes fényképezés eljárását s vé
gül számos szebbnél-szebb színes barlangi kép bemutatása kapcsán meg
magyarázza. hogy miképpen történt a felvétel.

Barbie Lajos

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT TAPOLCAI BIZOTT
SÁGA 1942. évi január hó 30-án vitéz Péczely Béla dr. elnöklése alatt ülést 
tartott.

Fehér Károly dr. főjegyző első teendőnek p  Bizottság megalakulását 
tartja, mire elnökké vitéz Péczely Béla dr. közkórházi igazgató-főorvost, jegy
zővé pedig Sebestyén Jenő közkórházi gondnokot választották. A még szüksé
ges tisztségeket később töltik be.

Vitéz Péczely Béla dr. megköszönve a bizalmat, indítványozza, hogy a 
képviselőtestület határozata értelmében, a Bizottság további tagokkal egészítse 
ki magát, illetőleg hívjon meg olyanokat, akiktől a barlangfejlesztési mozga
lom támogatása várható. Erre egyhangú határozattal a Bizottság tagokul 
meghívja: Kiss István esperes-plébánost, Kaszás Károly dr. ügyvédet, Csányi 
Pál dr. ügyvédet, Nagy János Máv. állomásfönököt, Horváth László villamos- 
sági tisztviselőt. Kovács Lajos községi tisztviselőt. Gyurmán Hajnal polgári 
leányiskolái tanárnőt és Varga Antal polgáriskolai tanárt.

Sebestyén Jenő jegyző előadja, hogy Kadic Ottokár dr. anyaegyesületi 
ügyvezető elnök útján a m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium 
részéről 500 pengő államsegély érkezett. Korábbi megállapodás szerint ezt az 
összeget a barlang Oldal-folyosójában felhalmozott, útban levő törmelékanyag 
eltakarítására használták fel.

Elnök előadja, hogy Kadic Ottokár dr. ügyvezető elnök értesítése szerint 
kilátás van további 1500 pengő államsegélyre. A Bizottság elhatározza, hogy 
ezen összegből elsősorban a barlang vizes szakaszának javítására fordít, hogy 
a csónakázás könnyebben történjen. A fennmaradt összeget a kórház alatti 
barlang felé tervezett altáró kijavítására fordítják.

Jegyző végül jelenti, hogy a barlang fejlesztése érdekében még egy ké
relem van folyamatban, amit még 1940. év decemberében a község nevében a 
m. kir. földmívelésügyi minisztériumhoz és az Országos Természetvédelmi Ta
nácshoz intéztek. Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár, aki az ősz folyamán meg
látogatta a barlangot, nagyobb összegű államsegély folyósítását szorgalmazza.

•
Sebestyén Jenő
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A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1942. évi február hó- 
25-én Cholnoky Jenő dr. elnöklésével megtartotta XVI. rendes évi közgyűlését.

Elnök felolvassa: ,,A szakadék-völgyekről”  szóló megnyitó előadását, 
melynek szövege teljes egészében e füzet 1. oldalán jelent meg.

Elnök megnyitja a közgyűlést és üdvözli az egyesületek megjelent kép
viselőit, nevezetesen Erdély János dr.-1 a Magyarhoni Földtani Társulat részé
ről, Kovács Ferenc-et és Puskás Lajos-1 a Magyarországi Kárpát-Egyesület 
részéről, Novák Károly-1 a Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szak
osztály részéről, Jaskó Sándor dr.-1 és Bertalan Károly-t a Budapesti Egyetemi 
Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztály részéről s végül Földi Ferenc-et 
a Természetbarátok Turista-Egyesület Barlangkutató Csoportja részéről.

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bacsák György dr. és Jaskó 
Sándor dr. tagtársakat.

Kadic Ottokár dr. ügyvezető elnök beszámol az 1941. évi hazai barlang- 
kutatás eseményeiről. A beszámoló szövege e füzet 20. oldalán található.

Bogsch László dr. főtitkár előterjeszti titkári jelentését a Társulat 1941. 
évi működéséről. A jelentés szövege az alább jelent meg.

Barbie Lajos pénztáros jelentést tesz a Társulat és a Várhegyi Bizottság 
1941. évi pénzforgalmáról, valamint a Várhegyi barlang idegenforgalmáról. E 
jelentések szövegét lásd a titkári jelentés után.

Ascher Antal a Számvizsgáló Bizottság elnöke jelenti, hogy a társulati 
pénztárt megvizsgálták s azt minden tekintetben rendben találták. Elnök indít
ványára a közgyűlés a pénztárosnak a felmentvényt megadja.

Barbie Lajos pénztáros előterjeszti a Társulat 1942. évi költségvetését, 
amelyet a közgyűlés elfogad.

Elnök javaslatára a közgyűlés az 1942. évre a számvizsgáló bizottság 
elnökévé Ascher Antalt, tagjaivá Majer István dr.-1 és Novák Károly-t, pót
tagjaivá Kovács Ferenc-et és Avar Ferenc-et választotta.

Mottl Mária dr.

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT működése az 1941. évben. 
T i t k á r i  j e l e n t é s .  A Társulatnak az 1941. év végén 1 védnöke, 
2 pártfogója, 3 alapító, 7 tiszteleti. 14 levelező és 83 rendes, összesen 110 tagja 
volt. Az év folyamán 9 új tag lépett a Társulatba, 7 viszont kivált belőle és 
pedig 3 elhunyt, 1 kilépett és 3-mat töröltünk a tagok sorából.

Elhunyt Perco András lovag, a Postumiai barlang igazgatója, akinek 
nevéhez fűződik a nevezett barlang fellendülése és újabb kiépítése. Velünk, 
magyar barlangkutatókkal régóta baráti viszonyban állott. Társulatunknak 
1927. évtől kezdödöleg tiszteleti tagja volt.

Elhunyt továbbá Mottl János műszaki főfelügyelő, aki, mint az I. kerü
leti elöljáróság műszaki osztályának vezetője, megindította a szentháromság
utcai barlangpincék feltárását és idegenforgalmi rendezését. Társulatunk ezért 
i936 november 12-én tartott jubiláns közgyűlésén tiszteleti taggá választotta.

Elhunyt végül gróf Markovits Béla dr., az Országos Magyar Idegenfor
galmi Hivatal tisztviselője, aki életének legnagyobb részét külföldi barlangok 
kutatásával és propagandaelöadások tartásával töltötte. Állandó összeköttetés
ben állott velünk magyar barlangkutatókkal. 1927. évtől kezdödöleg Társulatunk 
levelező tagja volt. —  Álaas emlékükre.

A Társulat ügyeit, a közgyűlésen kívül, 6 választmányi-, 5 szakülésen, 
1 népszerű- és 2 bizottsági ülésen tárgyaltuk; ezeken összesen 6 szakelőadás, 
1 népszerű- és 5 beszámoló előadás hangzott el.

A február hó 25-én tartott közgyűlésen Cholnoky Jenő dr. elnökünk a 
cseppkövek és a mésztufa képződéséről tartott igen tanulságos elnöki meg
nyitót. Utána Kadic Ottokár dr. ügyvezető elnökünk beszámolt a magyar bar
langkutatás 1940. évi eseményeiről, én pedig titkári jelentésemben összefoglal
tam a Társulatnak az 1940. évben kifejtett tevékenységét.

A január hó 28-án tartott szakülésen Sebös Károly ismertette a Diós
győr környékén régebben átkutatott zsombolyokat. A március 28-i szakülésen 
Boros Adám dr. a barlangok nyílásában élő növények sajátságairól tartott elő
adást. Az április 29-i szakülésen Iványi Kázmér bemutaita az Aggteleki bar
langban felvett természethü színes fényképfelvételeit. A május 27-i szakülésen



Mottl Mária dr. titkárunk beszámolt az Aggtelki barlangban végzett ásatá
sai eredményéről. Végül a december 11-én tartott szakülésen Kadic Otto
kár dr. ügyvezető elnök ismertette a nyár folyamán Nagyvisnyó község ha
tárában végzett barlangkutatásai eredményét.

A Várhegyi Bizoltság-nak január hó 17-én tartott ülésén Kadic Otto
kár dr. ügyvezető elnök beszámolt a Várhegyi barlangban történt munkála
tokról és a barlang érdekében kifejtett propagandáról. Ugyanitt Barbie Lajos 
barlanggondnok tájékoztatta a Bizottságot a barlang látogatottságáról és 
pénzforgalmáról. Utána a pálvölgyi barlangkutatók értekezletet tartottak, 
amelyen Novák Károly barlangmester beszámolt a Pálvölgyi barlangban \z 
1940. év folyamán végzett munkálatokról.

Társulatunk szűkös anyagi viszonyai mellett a „Barlangvilág” -ból csupán 
egy füzet jelent meg 3-ívnyi terjedelemben. Ebben a füzetben megjeleni 
Cholnoky Jenő dr. elnökünk dolgozata a cseppkövekről és mésztufáról, azután 
Kadic Ottokár dr. beszámolója az 1940. évi hazai barlangkutatásokról, az én 
titkári jelentésem, Barbie Lajos pénztáros jelentése, az év folyamán történt 
összejövetelek rövid ismertetése, két irodalmi ismertetés és végül Kerekes 
József irodalmi jegyzéke az 1927— 1930. évekről.

A kerületi elöljáróság részéről rendelkezésünkre bocsájtott helyisé
günkben a letűnt évben szigorúan betartott hivatalos órákat tartottunk na
ponta 9-töl 1-ig. Ez idő alatt behatóan foglalkoztunk az előző években a 
Peskö-barlangban gyűjtött őslénytani és régiségtani anyag rendezésével. 
A gyűjtés alkalmával megtisztított és leltározott csontanyagot fajok és váz
részek szerint gondosan különválasztottuk, megcéduláztuk és skatulyákban 
elhelyeztük. Különös munkát jelentett a Pesköben nagy mennyiségben gyűj
tött apró csontok kikeresése és osztályozása. Soron van e csontanyag meg
határozása, tudományos feldolgozása és monográfiái megismertetése. Hasonló 
elbánásban részesült a régiségtani anyag is, nevezetesen a paleolitos és neoli- 
los csont- és kőeszközök, valamint a cserépedény-töredékek anyaga is.

Hónapokon át foglalkoztunk a birtokunkban levő fényképek, rajzok és 
térképek rendezésével. Az utolsó évtizedben sok ba rlangvonatkozású amatőr- 
fénykép került birtokunkba, különösen ásatásainkat látogatott természet- 
járók részéről. Ezeket a kapott képeket most újra-fényképeztük s az igy 
nyert negatívumokról tetszésszerinti nagyságban képeket készítettünk, ame
lyeket azután egyforma nagyságú szürke kartonlemezre ragasztva és a meg
felelő adatokkal körülírva leltároztuk és képtárunkba besoroztuk. Hasonló 
elbánásban részesültek a barlangokban gyűjtött tárgyakról készített eredeti 
rajzok is. Képtárunk ilymódon kezelt képeinek száma meghaladja a 400 dara
bot. Rendeztük és leltároztuk végül a fénykép-negatívumok és a diapozitivu- 
mok, valamint képnyomó-gyüjteményt is.

A fentiekből kitűnik, hogy Társulatunk működése az elmúlt 1941. év
ben is kielégítő volt. A háború okozta nehézségek főleg a barlangok látoga
tottságában voltak kihatással, de a tudományos munkát még nem érintették. 
Legszomorúbb, hogy a ,,Barlangvilág” -ot csökkenteni kellett, a „Barlang- 
kutatásiból pedig egyetlen füzetet sem tudtunk kiadni. Reméljük, hogy a 
jövő évben már ezirányban is kedvezőbb jelentést tehetek.

Bogsch László dr.
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A Magyar Barlangkutató Társulat 1941. évi pénztári jelentése.
A Társulat 19Jfl. évi pénzforgalma.

B e v é t e l

Készpénzmaradvány
1940. évről 5.

Alaptőke 
Tagdíjak
Barlangpincék feltárására 125. 
Pálvölgyi barlang

fejlesztésére 3.
Országos Idegenforg. Hiv.

segélye 
Kultuszminisztérium segélye
Várhegyi Biz. bevételei 
Várhegyi Biz. jutaléka 
Kiadványok eladásából 
Különféle bevételek

Összesen:

K i a d á s :
Pengő Pengő

Barlangpincék feltárása 130.089.65 
.928.11 Várhegyi barlang kiadásai 11.584.49
296.— Pálvölgyi barlang feltárása 3.000.—
371.39 Tapolcai barlang feltárása 500.—
030.— Békási barlang kutatása 198.80-

Egyéb kisebb barlang- 
000.— kutatások 32.10*

Folyóiratok kiadása 347.30
698.80 Könyvtár fejlesztésére 70.30
150.—  Telefonbérlet 141.53
920.60 Nyomtatványok 123.25
480.10 Irodai cikkek 50.84

50.—  Postaköltségek 159.71
306.— Különféle kiadások 52.85
231.— összesen: 146.350.82

Bevétel 147.231.— F
Kiadás 146.350.82 P
Maradék 800.18 P

10
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A Várhegyi Bizottság 19^1. évi pénzforgalma.

B e v é t e l :

Készpénzmaradvány 
1940. évről 

Székesfőváros segélyei 
Belépődíjak összege 
Levelezőlapok eladása

K i a d á s :
Pengő Pengő

Várhegyi barlang fejleszt. 4.500.—
1.043.28 Tisztviselők díjazása 4.001.68
8.500. - Anyaegyesületnek 20% 480.10
2.400.60 Idegenvezetők díjazása 6.06

20. Világítás 516.80
Il.963.fe8 Propaganda 901.72

Múzeum fejlesztése 707.55
Biztosítás 70.—
Villanyfelsz. cikkek 95.99
Irodai cikkek 60.60
Takarítás 13.66
Postaköltségek 28.80
Közlekedési költségek 131.60
Vegyes kiadások 69.93

összesen: 11.584.49
Bevétel 11.963.88 P
Kiadás 11.584.49 P
Maradék 379.39 P

A Várhegyi barlang 19Ifi. évi idegenforgalma.
A Várhegyi barlang múlt évi látogatottsága országok és földrészek 

szerint így oszlik meg: Magyarország 9510, Németország 68, Olaszország 24, 
Románia 17, Horvátország 11, Hollandia 7, Bulgária 3, Svédország 3, Dánia 2, 
Szlovákia 2, Törökország 2, Észtország 1, Franciaország 1, Görögország 1, 
Svájc 1, Japán 3 és Amerika 3. — Eszerint a barlangot a múlt évben összesen 
9659 látogató kereste fel.

Barbie Lajos



A PANNÓNIA TURISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK
OSZTÁLYA 1942. évi februárius hó 6-án Silberer Nándor elnöklése mellett 
választmányi ülést tartott.

Novák Károly titkár beszámol a Központi Városházán januárius hó 20-án 
tartott értekezlet lefolyásáról. Itt elsősorban beszámolás történt az év folya
mán a barlangban eszközölt feltáró és építő munkákról. Ezután szó eseti a 
pálvölgyi kőfejtő rendezéséről és karsztos növényekkel való beültetéséről. El
nöklő Kadic Ottokár dr. elgondolása szerint a kőfejtőt karsztos füvészkertté 
kellene alakítani, ez nemcsak látványossági, hanem tudományos szempontból 
is fontos volna.

Az ülésen jelenvoltak egyrésze, —  bár a gondolatot nagyszerűnek tart
ják, —  abbeli aggályukat fejezték ki, hogy a megvalósítandó füvészkert külö
nös gondozást fog igényelni és félő, hogy ennek hiányában a beültetett növé
nyek tönkremennek.

Péczely Béla dr. főjegyző aggályát fejezte ki. hogy a füvészkert létesí
tése a barlang környékének jelenlegi regényes arculatát esetleg károsan fogja 
befolyásolni. A terv végrehajtásánál vigyázni kell majd, hogy ne parkírozás, 
hanem a természetes viszonyok hü visszaadása legyen a mérvadó.

Elnöklő megnyugtatja a felszólalókat, hogy feltétlenül természetes 
karsztos vidék képének létesítéséről van szó. A karsztos sziklakertet a Székes
főváros kertészete végezné el és a kert ápolásáról is a székesfővárosi kerté
szet gondoskodna.

Silberer Nándor
A PANNÓNIA TURISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK

OSZTÁLYA 1942. évi március hó 8-án Silberer Nándor elnöklésével rendes évi 
taggyűlést tartott. Elnök beszámol a Szakosztály 1941. évi működéséről, amit 
a taggyűlés egyhangúlag tudomásul vett.

Csernyák Béla pénztáros előterjeszti évi jelentését a Szakosztály pénz- 
forgalmáról. A taggyűlés a zárszámadást és a vagyonmérleget az 1941. évről, 
valamint az 1942. évre szóló költségelőirányzatot elfogadta.

A taggyűlés ezután az 1942. évre választmányi tagokul a következőket 
választotta: Gerstenberger Egon, Puskás Lajos, Csongor József, Szász Károly, 
Czibesz Pál és Bajor Gyula tagtársakat, póttagul pedig Albert Gusztávot.

Kert József, az anyaegyesület ügyvezető elnöke meleg szavakkal üdvözli 
a taggyűlést és köszönetét fejezi ki a Szakosztálynak sikeres munkájáért, 
amelyet a letűnt évben a barlang felvirágzása érdekében kifejtett. Arra kéri a 
Szakosztályt, hogy ezt a munkaszeretetet és aktivitást a jövőben is változatla
nul tartsa meg. Indítványára a taggyűlés Cholnoky Jenő dr. és Kadic Otto
kár dr. egyetemi tanárokat táviratilag üdvözölte.

Elnök megállapítja, hogy az utolsó években a barlangban elért eredmé
nyek különösen Novák Károly és Gerstenberger Egon tagtársak érdeme. ígéri, 
hogy a rendkívüli viszonyok mellett is azon lesz, hogy a Szakosztály mind az 
anyaegyesület, mind pedig a külső tényezők bizalmát a jövőben is kiérdemelje.

Novák Károly röviden ismerteti a barlang körül kifejtendő további teen
dőket; ezek a kőfejtő rendezése és egy új menedékház felépítése. Reméli, hogy 
az 1942. évben ebben az irányban már konkrét eredmények várhatók.

Silberer Nándor

A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1942. évi március hő 
19-én Cholnoky Jenő dr. elnöklésével választmányi ülést tartott.

A  jegyzőkönyvek felolvasása és hitelesítése után a Választmány Gerslen- 
berger Egon számellenört és Szász Károly autóüzemtulajdonost a rendes tagok 
közé felvette.

Ügyvezető elnök közli, hogy a Magyar Nemzeti Bank 10.000 pengős 
összeget adományozott a Társulatnak a budavári barlangpincék feltárásának 
jutalmazásául. A Választmány e tekintélyes adományt örömmel tudomásul 
veszi és elhatározza, hogy ebből az összegből kiegészíti a titkári hivatal beren
dezését, bekötteti könyvtárát, kiegészíti fénykép- és diapozotivum gyűjtemé
nyét, a fennmaradó összeget pedig publikálásra használja fel, esetleg kisebb 
kutatásokat is végeztet belőle.

Mottl Mária dr.
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A MAGYAR BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1942. évi március h) 
19-én Cholnoky Jenő dr. elnöklése alatt szakülést tartott, amelyen Wagner 
János dr. rendes tag „A  magyarországi barlangok puhatestü faunájá” -ról tar
tott összefoglaló előadást.

Előadó először röviden a barlangokról, mint élettérről emlékezik meg’. 
A barlangi életmód külön szervezeti berendezettséget igényel. A barlangi puha
testü fauna szegény és egészen speciális. A fény és a táplálék ugyanis kevés. 
Utóbbi gombákból és detritusból áll. Hazánkban az Aggteleki- és Abaligeti- 
barlang a leggazdagabb állatokban. Igen gyakoriak az áttetsző testű vakrákok. 
Gyakoriak még a vak bogarak és a vak csigák; ezeknek tapintószerveik túl
fejlődnek.

A barlanglakó puhatestűek száma hozzávetőleg 60 faj. Valódi barlang
lakó csiga kevés van, ezek a Paladilhiopsis, Lartetia és Caecilioides nemek. 
Sötétségkedvelök az Acme és Vitrea. A Paladilhiopsis nemből hazánkban 3 fajt 
ismerünk. A Daudebardia csökevényes héjü, ragadozó tipus. A Limax es Árion 
házatlan csiganemek. Az Amalia caricola tipusos barlangi házatlan csiga. Bar
langkedvelő, szép üvegesházú csigák: Oxychilus depressus és Oxychilus glaoer. 
Meszes vidékeken a Campylea faustiyia igen elterjedt csiga.

Előadó végül összefoglalóan az Aggteleki-, az Abaligeti-, a Kecske-, a 
Klobesdi- és a Szent István-barlang puhatestü faunájának feldolgozását ismer
teti és a barlangi puhatestü faunák minél szorgalmasabb begyűjtésére buz
dítja a jelenlevőket.

Mottl Mária dr.

K Ü L Ö N F É L É K .  
Adatok az Aggteleki cseppkőbarlang történetéhez.

Tóth-pápay Zsigmond (1793— 1860 után) sárospataki ügyvéd 3 kötetes 
kéziratos munkájában (Miscellanea) az I. kötet 337. oldalán közli Vályi Nagy 
Ferenc sárospataki kollégiumi tanár versét, melyet a tudós latinköltö az A gg
teleki barlang látogatásakor 1813 július 26-án, ottlétének emlékezetére, ott írt. 
E látogatás és vers értéke főleg abban van, hogy a barlang még kevéssé volt 
ismeretes, hiszen egyik első felmérését is csak 1801—2-ben végezte Roisz 
Keresztély.

A vers a következő:
1. Invisi Sociä cum Conjuge, Prole Baradlae Ostia;

Francisci Nagy mihi nomen erat.
2. Huc Pater, huc, Proles Nagyidae, Conjuxque Susanna 

Francisci appulerunt, quos Patak alma fovet.
(Felesége neve: Oláh Zsuzsanna.)

3. Franciscus Nagyidos Delatus in antra Baradlae,
Quid quaeris vidit? perge videre, scies.

4. Trés hic erant, qui Isthic Caecas subire Cavemas 
si annum scire Velis tu, ex Cute, Versus habet.

5. Hoc Nagyidae Stirpem Török adducebat in Antrurn.
Rector: et hunc cantum quisque sequare Ducem.

(Török Mihály aggteleki oskolamester vezette.)
De voltak már 1806-ban is látogatói a barlangnak és ennek nyomát 

árulja el a Palatínus oszlopára írott következő vers:
Josephus archidux Austriae, Regni Hungáriáé Palatínus,
Pater Patriae, Latebras subterranei antri Baradlae Vidit

(Miscellanea, III. kötet, 340. oldal.)
A barlang kivilágításának talán első nyomát közli Tóth-pápay, amikor 

írja, hogy 1829-ben gróf Reviczky Ádám főkancellár ott jártakor a barlang \i 
volt világítva.

Jegyzet: A kézirat a család birtokában van. A családnak ezúton is hálás 
köszönetemet fejezem ki a kézirat szíves kikölcsönzéséért.

diósadi Elekes György dr.


