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ismerő hozzászólása után, a minő F o r r e r , B a y e r , S z o m b a t h y , R. R. S c h m id t  

és másoké, a palaeolith jelleget felismerte, azt középeurópai „Magas 
Solutréennek“ határozta, D r . K a d ic  ásatásait pedig mintaszerűeknek és 
példaadóknak jelentette ki.

Ez a magyar palaeolithikum dióhéjba szorított története, mely a 
jövőre nézve e pillanatban egyet mindenesetre bizonyít, t. i. azt, hogy a 
kutatás pályája szabad, arról minden akadály, minden rög el van távolitva, 
meg van tehát okolva az öregnek, a leáldozónak az a kiáltása : Előre 
Magyarok!

Legsajátabb anyaföldünk, hazánk legnagyobb kincsének, az ember 
őstörténetének megállapításáról van szó, a mely érdekünk, de főköteles
ségünk is !

Be kell illeszkednünk más nemzetek kutatóinak láncába, a szerves 
kapcsolatot helyre kell állítani, mert ezzel bizonyítjuk be azt, hogy egyenlő, 
rangú, értékes része vagyunk az összességnek. És úgy, amint a munka
felosztásában részt veszünk —  ne mkövetelődző demonstrációval, hanem 
teljes értékű tudományos eredményekkel —  bizonyítjuk, hogy a jelenben 
vagyunk, a jövőben leszünk: mert élünk és akarunk.

Az ősember kutatása igazi, helyes alapon, tudományos törekvéseink 
legifjabb ágazata; de jó vezetés alatt, ruganyos, ifjú erők már eredményre 
is jutottak, melyet komoly areopag elismert. Bár így állanánk a többi 
szakban is !

E hármas jelszó alatt: akarunk, dolgozunk és áldozunk indúl a 
Barlangkutatók szakosztályának folyóirata.

Budapesten 1913. március idusán.

A  magyar barlangkutatás céljai és útjai.
Irta : K A D IC  O T T O K Á R  d r.1)

Bérces hazánk természeti szépségei közé tartoznak a barlangok is. 
Barlangjaink iránt mindeddig főleg a turisták érdeklődtek, akik előtt a 
barlangok mindenkor kedves és vonzó kirándulóhelyek voltak. A turista 
azonban nem azért megy a barlangba, hogy ott tudományos vizsgálato
kat végezzen, hanem azért, hogy a barlangok természetképeiben gyö
nyörködjék, s ha a turista mégis barlangok kutatására vállalkozik, akkor

*) E lőadta a Szakosztá ly  alakuló ülésén 1913 február 20-án.
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e kutatása csak a turisztikai célokat szolgálja. Munkája rendszerint a bar
lang felmérésére, feltárására, további üregek felfedezésére, az üregek és 
a cseppkövek lefényképezésére s végre mindezek leírására szorítkozik. 
Az ilyen kutatásokból táplálkozó irodalom természetesen nem tudományos, 
hanem hosszadalmas, bár néha hangulatos leírás. Barlangtani irodalmunk 
legnagyobb része éppen ezt a spelaeographiai vagyis barlangleírási jel
leget viseli magán.

A természettudományoknak majd minden ága a fent jelzett leíró 
módszerrel kezdte fejlődését; mig azonban ezek az utolsó évtizedekben 
a csupán leíró eljárásból az oknyomozó módszerre tértek át, a barlangtan
—  nálunk legalább —  régi színvonalán maradt. Ez az oka annak, hogy 
a barlangkutatást nemrég, de talán még ma is, egyes tudósaink nem 
tartják tudományos munkálkodásnak, hanem csak afféle turistáskodásnak. 
Nem lehet azonban elvitatni, hogy a hazai barlangkutatást a magyar 
turisták honosították meg s bár kutatásuk nem volt tudományos, mégis 
fontos és értékes munkát végeztek s alapot adtak a további törekvéseknek.

Tudományos barlangkutatást nálunk kevesen végeztek; ritkán tör
tént, hogy geologus, biologus vagy archaeologus barlangba ment, hogy 
azt szakmája szempontjából átkutassa. Idő és pénz hiánya miatt rend
szeres barlangkutatásra csak kevesen vállalkoztak, s ha vállalkoztak is 
egyesek, kutatásuk csak egyoldalú lehetett. A  barlangtan több tudomány
ágat foglal magába s ezeket a saját szempontjából, a maga céljainak 
megfelelően műveli. A tudományok óriási haladása és a vele járó 
specializálás hozza magával, hogy azt, amit még nehány évtized előtt 
egy ember elvégezhetett, arra a mai kutató már nem képes. A  mai 
természetbúvár csak úgy tud szakmájának új, hasznos és értékes szolgá
latokat tenni, ha minél jobban specializálódik. Éppen ezért a barlangkuta
tás is sokoldalú és szervezett munkát igényel. Ha a barlangkutatás, a 
tudományok mai színvonalára akar emelkedni és tökéletes akar lenni, 
legcélszerűbb, ha azt intézetek vagy egyesületek végzik.

A tudományok történetében gyakori, hogy valamely szaknak roha
mos fejlődése más rokon, vagy néha tőle távol álló szak fellendülését 
is eredményezte. A  barlangtan tökéletesítése főleg az ősrégészet fejlődé
sétől függ s mindenütt, ahol az ősember kutatása előrehaladt, ott a bar
langtan is magas színvonalon áll (Franciaország). A két disciplina kö
zötti szoros összefüggést a következő körülmény magyarázza. Az ősem
ber kedvenc helyei a barlangok voltak, amelyeket előszeretettel használt 
rövidebb vagy hosszabb időn át lakásúl. Amikor azután a barlangot el
hagyta, ott maradtak eszközei, de megtörtént néha, hogy ő maga is a 
barlangban pusztult el. Aki tehát az ősember nyomait akarja kutatni, 
annak a barlangokba kell menni. A  barlangokban lerakodott üledékek
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rétegeiben, aránylag kicsi, körülzárt területen, szakszerű és szerencsés 
ásatás esetében a leggyorsabban találjuk meg az ősember nyomait.

Hazánkban az ősember nyomait több kiváló szakember kutatta, a 
szerencse azonban először H ermán Orró-nak kedvezett, aki 1891-ben 
kapta Miskolcz város területéről az első 3 ősemberi kőeszközt. Ezek a 
kőeszközök sajnos olyan viszonyok közt találtattak, hogy azok geológiai 
korát már utólag nem lehetett pontosan megállapítani. A lelet rendkívüli 
fontosságát felismerve H ermán O ttó az egész ügyet a legilletékesebb 
hazai intézethez: a Földtani Intézet-hez utalta, óhajtva, hogy az Intézet a 
miskolczi ősember kérdését földtani alapon tisztázza és nyomait a közeli 
Bükkhegység barlangjaiban, tovább kutassa. A Földtani Intézet igazgató
sága készséggel vállalkozott az érdekes kérdés megoldására s 1906-ban 
elrendelte Miskolcz város vidékének földtani tanulmányozását és a Bükk
hegység barlangjainak rendszeres kutatását. A nevezett év a hazai bar
langkutatások történetében fordulatot jelent, mert ez talán az első eset, 
hogy barlangjaink kutatását tudományos intézmény karolta föl. A  Föld
tani Intézet-hez később a Miskolczi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum 
is csatlakoztak s mindegyik a maga részéről nagyobb összegekkel támo
gatta a kutatók törekvéseit. A kutatásokat siker koronázta, amennyiben 
már a következő 1907. évben a hámori Szeletabarlangban az ősember
nek első gyönyörűen megmunkált babérlevélhegyei, 1909-ben pedig a 
répáshutai Ballabarlangban az első csontvázmaradványai kerültek a ku
tatók birtokába. Az ásatások sikerein felbuzdulva, a barlangokat mások 
is kielégítő eredménnyel kezdték kutatni.

A  barlangok nagy fontosságát szem előtt tartva L óczy L ajos dr. 
a kutatóknak azt indítványozta, hogy a barlangkutatást a Földtani Inté
zeten kivül társulatilag is kellene szervezni s hogy legcélszerűbb, ha a 
Földtani Társulat kebelében mindazok, akik a barlangok iránt különösen 
érdeklődnek és a kutatásokban részt óhajtanak venni, bizottsággá tömö
rüljenek. A  Földtani Társulat elnöke: S chafarzik F erenc dr. az ügyet 
pártfogolva csakhamar lehetővé tette, hogy a felmerült szép eszme meg
valósuljon s igy 1910. évi január hó 28-án, elnöklése alatt megalakult 
a Barlangkutató Bizottság.

A Bizottság három éves tevékenységéről az évi jelentésekben talá
lunk részletes beszámolást, úgy hogy annak ismertetésétől itt elállhatok. 
Foérdemei, hogy S iegmeth K ároly elnök vezetése alatt a rendszeres, 
tudományos barlangkutatást hazánkban meghonosította, azt folyton ébren 
tartotta, mindazokat, akik a barlangok iránt érdeklődnek, maga köré cso
portosította és saját hathatós munkásságával másokat is barlangkutatásra 
ösztökélt.

A Barlangkutató Bizottság az 1912. év végén már annyira meg
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erősödött, hogy új elnöke, L enhossék M ihály  dr., az elnöki széket elfoglalva 
azt ajánlotta, hogy a bizottság szakosztállyá alakuljon át; mert szerinte 
egy bizottság csak bizonyos feladat elvégzésére kap megbízást s mihelyt 
feladatát befejezte —  megszűnik. A Barlangkutató Bizottság azonban 
állandó munkára szervezkedett s ezért szakosztállyá kell alakulnia. Az 
elnök indítványát a Bizottság lelkesedéssel fogadta s erre a célra külön 
ügyrendet dolgozott ki, melyet a Földtani Társulat 1913. évi február 
hó 5-én tartott közgyűlése elfogadott. A Bizottságnak szakosztályivá való 
átalakulását más okok is indokolták. Nem lehet tagadni, hogy a Földtani 
Társulat céljai és a Barlangkutató Bizottság törekvései nem födték telje
sen egymást. Míg az anyaegyesület csupán a földtan, az ásvány-kőzettan 
és az őslénytan művelését tűzte ki feladatáúl, addig a Bizottságnak ezeken 
kivül ősrégészettel, embertannal, földrajzzal és egyéb tudományágakkal 
is kell foglalkoznia. A fiókegyesület munkaköre így többoldalúbb, mint 
az anyaegyesületé, éppen ezért szükségesnek bizonyult tehát, hogy a bar
langkutatók testülete a Földtani Társulatban önállóbb szervezetet nyerjen 
és ügyeit önmaga intézze.

1913. évi február hó 20-án alakult meg a Barlangkutató Szakosztály. 
Céljai és feladatai már az ügyrendben körvonalozva vannak. Az ügyrend 
szerint a Szakosztály célja „a hazai barlangtan és rokontudományainak 
művelése és terjesztése“ ; feladata ped ig : „a hazai barlangokat nyilván
tartani, szakszerűen kutatni, folyóiratban, esetleg egyéb kiadványokban 
magyar és idegen nyelveken ismertetni, a kutatások eredményeit szak- 
üléseken és népszerű estélyeken előadni s végül úgy a hazai, valamint 
a külföldi barlangtani irodalmat és mozgalmakat figyelemmel kisérni.“

Hogy az ügyrendben kitűzött célt elérje és az ott jelzett feladatai
nak megfeleljen, a Barlangkutató Szakosztály munkaköre a következő :

1. A  hazai barlangok nyilvántartása.

Á hazai barlangok nyilvántartását már a Bizottság kezdte meg. Ere
deti terve az volt, hogy az irodalom és a tagok tapasztalatai alapján az 
összes eddig ismert barlangokat és a barlangokra vonatkozó irodalmat 
egy barlangkatalógusban összeírja s egy barlangtérképen kijelöli. Erre 
a munkára a Bizottság néhai S íegmeth K ároly elnököt és H orusitzky 

H enrik bizottsági tagot kérte fel, akik már meglévő katalógusaikat erre 
a célra felhasználva a katalógust csakhamar megszerkesztették és a bar
langokat egy 1 : 1,000.000 méretű térképen ki is jelölték.

A Bizottság később eredeti tervétől eltért s elhatározta, hogy a bar
langkatalógus helyett inkább egy ismertető munkát ad ki, amelyben az 
egyszerű felsorolás helyett a barlangokat ismertetni fogja, sőt a szöveget
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még ábrákkal is ellátja. Ebben az irányban meg is indult a munka, amely
ben a nevezett megbízottakon kivül a többi bizottsági tagok is részt 
vettek. Az ilyen alakban kiadandó ismertető katalógus minden esetre 
tökéletesebb és tetszetősebb munka lenne, ennek végleges megszerkesz
tése azonban több időt, kiadása pedig nagyobb költséget igényel. Egye
sek szerint az ilyen megismertetés már azért sem ajánlatos, mert a bar
langok kincseit elárulná és avatatlan kutatóknak szolgáltatná ki. Mind
ezen nehézségek az okai annak, hogy a már nagyjában meglevő ismer
tető barlangkatalógus mind eddig kéziratban maradt.

A  Szakosztálynak első feladatai közé tartoznék, hogy a már meg
levő barlangkatalógust minél előbb nyilvánosságra juttassa. Minthogy 
azonban előreláthatólag erre a célra nem lesz meg a szükséges fedezet, 
legcélszerűbb lenne visszatérni az eredeti tervhez s egyelőre csak a bar
langok irodalmát és lajstromát közölni. Fontosnak tartom, hogy mindenek 
előtt a barlangok irodalmáról és elterjedéséről pontos áttekintést nyerjünk 
s hogy mindenkinek alkalmat nyujtsunk, hogy azokhoz saját megjegy
zéseit vagy esetleges javításait és pótlásait fűzhesse. Az ilyen értelemben 
kiadandó barlangkatalógus kiadványainknak első kötete lenne. A bar
langoknak részletesebb, vidékek szerinti ismertetése később, lehetőleg csak 
kellő bejárások alapján, fokozatosan jelenne meg.

2. A  hazai barlangok átkutatása.

A  Bizottság belső munkásságán kívül külső tevékenységet is fej
tett ki, amennyiben tagjai a barlangokat felkeresték és kutatták. A  Bizott
ság ezzel olyan munkát teljesített, amilyent rendszerint csak jól felszerelt 
intézetek szoktak végezni. Ajánlatos, hogy a Szakosztály a Bizottságot 
ebben az irányban kövesse s tevékenységének fősúlyát szintén a hazai 
barlangok átkutatására fektesse.

A barlangok szakszerű kutatása körüli teendőket két csoportra oszt
hatjuk, úgy mint a barlangok felvételére és felásatására.

a) A  b a r l a n g o k  f e l v é t e l e .  A barlangok felvétele íőképen a 
barlangok térképezésére, topográfiái viszonyainak megállapítására, az üre
gek feltárására, lefényképezésére s mindezek leírására szorítkozik. Az 
eddig felsorolt teendők az első és legszükségesebbek közé tartoznak. 
Ebben az irányban a turisták is kiváló szolgálatokat tehetnek.

A  barlangok felvételéhez számítom továbbá a barlangok földtani és 
földrajzi viszonyainak tanulmányozását is, amit aztán geologusok és geog
ráfusok végezhetnek.

b) A b a r l a n g o k  f e l á s a t á s a .  A legfontosabb teendők egyike, 
amit azonban csak olyan barlangokban lehet végezni, amelyek részben
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vagy teljesen agyaggal és törmelékkel vannak kitöltve. Hiábavaló nagy 
munka kikerülése végett ajánlatos, hogy a rendszeres ásatásokat mindig 
próbaásatások előzzék meg, amelyek tájékozódást nyújtanak a barlang 
rendszeres felásatására.

Az ásatásokat rendszeresen és a legnagyobb gonddal kell végezni. 
Ebben a tekintetben eddigi ásatásaink kielégítők, elismertek; törekednünk 
kell, hogy ezt továbbra is fenntartsuk és fejlesszük. Ásatással mindig csak 
hozzáértő szakembereket, elsősorban geologusokat vagy geologiai isme
retekkel biró archaeologusokat, palaeontologusokat és anthropologusokat 
bizzunk meg s őrködjünk, hogy a barlangok felásatása avatatlan kezekbe 
ne kerüljön. Ajánlatos lenne, hogy a Szakosztály ebben az ügyben a 
kormányt is felkeresse s megkérje, hogy legalább a kincstári területeken 
levő barlangokat a tudomány részére megmentse.

3. A  hazai barlangok megismertetése.

A  barlangok felvételénél tett megfigyeléseket és az ásatások folytán 
kikerült különféle anyagot a Szakosztály szakembereinek kell feldolgozni 
és megismertetni. Mindenek előtt arról kell gondoskodnunk, hogy a begyűj
tött ásványtani, kőzettani, talajtani, őslénytani, embertani, ősrégészeti és 
más tárgyak kellően, praeparálva meghatározva és később alkalmas gyűj
teményekben elhelyezve legyenek.

A szerzett tapasztalatok megismertetése kétféle módon történhetik: 
előadások alakjában a szaküléseken és publikációk formájában a kiadandó 
folyóiratban és más kiadványokban.

Szaküléseinken már eddig is nem egy fontos és érdekes kérdés 
került napirendre; elég ha felemlítem, hogy a fossilis emberre vonatkozó, 
nálunk oly ritka előadások és discussiók főképen a mi üléseinken hang
zottak el. Iparkodnunk kell, hogy üléseink eddigi színvonalát továbbra 
is fenntartsuk és fejlesszük.

A folyóirat leendő tartalmát és irányát a „Beköszöntőben" ismer
tettük, itt csak jelzem, hogy a folyóirat szerény terjedelme miatt csupán 
kisebb dolgozatoknak adhat helyet, monografikus munkák kiadásáról 
külön kell gondoskodnunk.

4. A  barlangkutatás népszerűsítése.

A Szakosztálynak tudományos törekvései mellett törekednie kellene, 
hogy a barlangok ismeretét a művelt magyar nagyközönség közt is ter
jessze s a barlangok iránti érdeklődést minél szélesebb körben felkeltse. 
Ezt annál is inkább kell majd tennie, mert a Szakosztály társulatilag

Barlangkutatás 1913. I. füzet. 2
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szervezett s igy szükséges, hogy a magyar társadalom támogatását és 
pártfogását megnyerje. Iparkodnunk kell odahatni, hogy a nagyközön
ség is fölismerje tudományos törekvéseink hasznát és szükségét. Tudo
mányunk népszerűsítése tekintetében teljesen egyetértek HAECKEL-nek 
kijelentésével, amely a következő: „Ich halté es fiir die Pflicht dér 
Naturforscher, dafi sie nicht alléin in dem engeren Kreise ihrer Fachwis- 
senschaft auf Verbesserungen und Entdeckungen sinnen, dafi sie sich 
nicht alléin in das Studium des Einzelnen mit Liebe und Sorgfalt vertie- 
fen, sondern dafi sie auch die vvichtigen, allgemeinen Ergebnisse ihrer 
besonderen Studien für das Ganzé nutzbar machen, und dafi sie natur- 
wissenschaftliche Bildung in weiten Kreisen verbreiten helfen. Dér höchste 
rriumph des menschlichen Geistes, die vvahre Erkentnifi dér allgemeins- 
ten Naturgesetze, darf nicht das Privateigentum einer privilegierten 
Gelehrtenkaste bleiben, sondern mufi Gemeingut dér ganzen gebildeten 
Menschheit vverden.“ x)

Az az esetleges kifogás, hogy van elég hazai egyesület, amely
nek speciális feladata a tudományt népszerűsíteni, nem menthet bennün
ket fel e feladat alól, mert magában az a tény, hogy vannak népszerűsítő 
egyesületeink, még nem nvujt garanciát arra, hogy azok a mi tudomá
nyunkat is népszerűsítik. Eddig legalább ezen a téren nagyon kevés történt. 
E feladatunk teljesítésére főleg kirándulások, népszerű estélyek és nép
szerű cikkek szolgálhatnának.

A  Szakosztálynak fontos feladata lesz végre a hazai és külföldi 
szakirodalmat és barlangtani mozgalmakat figyelemmel kisérni s az egyes 
fontosabb dolgozatokat és eseményeket folyóiratában megismertetni.

Ezek volnának szerény véleményem szerint azok a teendők, ame
lyek az ügyrendben jelzett feladatok teljesítésére szolgálnának s egyszer
smind azok az utak, amelyek a kitűzött célok eléréséhez vezetnének. Hogy 
az itt tárgyalt teendőket milyen mértékben leszünk képesek megvalósítani, 
az elsősorban tagjaink buzgóságától és támogatóink pártfogásától függ. 
Egyelőre elégedjünk meg azzal, hogy Szakosztályunk legalább annyit 
tegyen, amennyit a Bizottság tett. Ha a barlangkutatás terén évente többet 
nem is tehetnénk, mint amennyit eddig tettünk, az aránylag szerény, de 
évről-évre szaporodó sok kis eredmény idővel nagyr eredménnyé lesz. 
Szerény, de állandó és kitartó munkával a barlangkutatás terén csakhamar 
a többi művelt nemzetek soraiba jutunk. Addig nem nyugszunk, míg ezt 
el nem értük!

Budapest, 1913 február 20.

*) HAECKEL, E. — Natürliche Schöpfungsgeschichte. Bd. I. pag. 3 — 4. Berlin, 1898
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Zíele und W ege dér ungarischen Höhlenforschung.
V o n : D r . O T T O K Á R  K A D IC .

Zu den Xaturschönheiten unseres Landes gehören auch seine Höhlen. 
Für unsere Höhlen interessierten sich bisher hauptsáchlich nur die Tu
risten, die sie stets mit Vorliebe aufsuchten. Dér Turist besucht jedoch 
die Höhlen nicht um in ihnen xvissenschaftliche Studien anzustellen, son- 
dern um deren Naturschönheiten zu genieöen, und wenn er sich doch 
zűr Höhlenforschung entschliefit, so dient diese lediglich den Zvvecken 
dér Turistik. Seine Arbeit beschránkt sich für gevvöhnlich auf die Ver- 
messungund den Aufschlufi dér Höhle, auf die Entdeckung neuerer Höhlen- 
gánge, auf das Photographieren dér Höhlenráume und Tropfsteinbildungen. 
Die Literatur, die sich aus diesen Forschungen aufbaut, kann natürlich 
nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden, sie besteht aus mehr belle- 
tristischen, manchmal allerdings stimmungsvollen Beschreibungen. Dér 
grööte Teil unserer speláologischen Literatur trágt diesen lediglich speláo- 
graphischen Charakter zűr Schau.

Mit dieser einfach beschreibenden Methode begann fást jeder Zweig 
dér Naturwissenschaften seine Entwicklung; wáhrend jedoch die meisten 
natunvissenschaftlichen Fácher im letzten Jahrhundert zűr erklárenden 
Methode übergegangen sind, verblieb die Speláologie —  zumindest bei 
uns —  auf dem altén Niveau. Daher kommt es, daC die Speláologie von 
einzelnen unserer Gelehrten noch vor kurzem nicht als vvahre Wissen- 
schaft anerkannt, sondem als ein Zweig dér Turistik betrachtet wurde 
und vielleicht teilweise auch jetzt noch als solche betrachtet wird. Jeden- 
falls láCt es sich nicht láugnen, dafi die Speláologie durch die Turisten 
in Ungarn eingeführt worden ist, und sind ihre bisherigen Forschungen 
auch nicht immer wissenschaftlich zu nennen, so sind sie doch wichtig 
und wertvoll, da sie den Grund zu den spáteren Bestrebungen gelegt habén.

Wissenschaftliche Speláologie wurde in Ungarn bisher nur wenig 
betrieben; recht selten geschah es, dafi ein Geologe, Biologe oder Archá- 
ologe eine Höhle aufsuchte, um sie aus dem Standpunkte seines Faches 
zu erforschen. VVegen Geld- und Zeitmangel konnten nur Wenige syste- 
matische Höhlenforschungen unternehmen, und wenn dies auch hie und 
da geschehen ist, so konnten solche Forschungen nur einseitig sein. Die 
Speláologie setzt sich aus mehreren Wissenszweigen zusammen und 
wendet diese Wissenschaften ihren speziellen Zwecken entsprechend an. 
Dér rasche Fortschritt dér Wissenschaften, die damit einhergehende 
Spezialisierung hat es notwendigerweise zűr Folge, dafi dér Forscher



heute nicht mehr so grófié Gebiete des Wissens beherrschen kann, wie 
vor einigen Jahrzehnten. Dér Naturforscher kann seiner Wissenschaft 
heute nur in dem Falle nützliche, wertvolle Dienste leisten, wenn er sich 
möglichst spezialisiert. Eben deshalb erheischt auch die Höhlenforschung 
ein vielseitiges und organisiertes Zusammenwirken. Wenn die Spelá- 
ologie den heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden soll, 
so ist es am zweckmássigsten, wenn sie von Anstalten oder Gesellschaften 
betrieben wird.

Es ist in dér Geschichte dér Wissenschaften eine háufig zu be- 
obachtende Tatsache, dafi dér Aufschwung eines Faches den Fortschritt 
auch verwandter oder auch entfernter stehender Facher nach sich zieht. 
Dér Aufschwung dér Speláologie hángt hauptsáchlich mit dér Entwicklung 
dér Urgeschichte zusammen; überall, wo die Erforschung des Urmenschen 
weit vorgeschritten ist, steht auch die Speláologie auf hoher Stufe (Frank- 
reich.) Dér innige Zusammenhang zwischen diesen beiden Wissenschaften 
erklárt sich durch folgenden Umstand. Die Höhlen waren beliebte Zu- 
fluchtsorte des Urmenschen, in denen er sich kürzere oder lángere 
Zeit aufhielt. Wenn er sodann die Höhle verliefi, so blieben in derselben 
Geiátschaften nach ihm zurück, háufig kam es auch vor, dafi er selbst 
in dér Höhle den Tód fand. W er alsó nach den Spuren des Urmenschen 
forschen will, mufi die Höhlen aufsuchen. Systematische und fachgemáfie 
Grabungen in den Höhlensedimenten versprechen dér Forschung nach 
den Spuren des Urmenschen den raschesten Erfolg.

In Ungam wurde schon früher mehrfach nach dem Urmenschen 
geforscht, den ersten Erfolg hat jedoch O tt ó  H ermán  aufzuweisen, dér 
1891 in den Besitz dér ersten drei Artefakte des Urmenschen aus dér 
Umgebung von Miskolcz gelangt ist. Leider konnte das geologische Altér 
dieses Fundes nachtráglich nicht mehr genau ermittelt werden. In Er- 
kenntnis dér grófién Wichtigkeit des Fundes überwies O. H erm án  die 
ganze Angelegenheit dem hiezu berufensten Institut Ungarns, dér geolo- 
gischen Reichsanstalt, damit die Frage des Urmenschen von Miskolcz auf 
geologischer Grundlage geklárt, und nach den Spuren desselben in den 
nahen Höhlen des Bükkgebirges geforscht werde. Die Direktion dér An- 
stalt erklárte sich hiezu béréit, und ordnete 1906 die geologische Unter- 
suchung dér Umgebung von Miskolcz, sowie die Erforschung dér Höhlen 
des Bükkgebirges an. Das genannte Jahr bedeutet für die ungarische 
Höhlenforschung einen Wendepunkt. Es ist dies vielleicht dér erste Fali, 
dafi die Sache dér Höhleniorschung von einer wissenschaftlichen Anstalt 
in die Hand genommen wurde. Dér geologischen Anstalt schlofi sich 
spáter auch das Museum dér Stadt Miskolcz, sowie das Ungarische 
Nationalmuseum an ; beide unterstützten die Bestrebungen dér Forscher
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mit grötöeren Betrágen. Die Forschungen vvaren von Erfolg begleitet, in- 
dem bereits 1907 in dér Szeletahöhle die ersten wunderschön bearbeiteten 
Paláolithe, 1909 aber in dér Ballahöhle bei Répáshuta die ersten Skelet- 
reste des Urmenschen zutage gelangten. Durch die Erfolge angeeifert, 
begannen sich auch andere mit Erfolg an dér Erforschung unserer Höhlen 
zu beteiligen.

In Anbetracht dér grófién Wichtigkeit dér Höhlen stellte Prof. Lud- 
w i g  v. L ó c z y  den Antrag, die Höhlenforschung möge auch aufierhalb dér 
geologischen Anstalt ihre Pflege finden, und es vváre zu diesem Zvvecke 
im Rahmen dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft eine Kommission 
für Höhlenforschung zu organisieren. Das Wohlwollen des Prásidenten 
dér Gesellschaft, Prof. Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  ermöglichte es denn auch, 
dafi die Höhlenforschungskommission am 28. Jánner 1910 unter seinem 
Vorsitz ihre erste Sitzung abhalten konnte.

Die Resultate dér Tátigkeit dér Kommission sind in ihren Jahres- 
berichten niedergelegt, so dafi ich hier nicht vveiter darauf einzugehen 
brauche. Ihr Hauptverdienst ist, dafi sie unter Leitung ihres ersten 
Prásidenten K a r l  S ie g m e t h  die systematische Höhlenforschung in Angriff 
nahm, das Interesse an derselben vvach rief, all jene, die sich für Höhlen
forschung interessieren, vereinigte, und durch ihre Erfolge auch andere 
zűr Arbeit anspornte.

Ende 1912 war die Kommision bereits so weit vorgeschritten, dafi 
ihr neuer Prásident Prof. Dr. M i c h a e l  v . L e n h o s s é k  beim Antritt seines 
Amtes den Antrag stellen konnte, die Kommission möge sich zu einer 
Fachsektion umgestalten; dieser Antrag wurde mit Begeisterung auf- 
genommen, es w'urden die Statuten festgestellt, welche in dér General- 
versammlung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft am 5. Február
1913 auch angenommen wurden.

Die Fachsektion für Höhlenkünde organisierte sich am 20 Február 
1913. Ihr Ziel ist nach den Statuten: „die Pflege und Verbreitung 
dér Speláologie und dér verwandten Wissenszweige11, ihre Aufgabe 
„die ungarischen Höhlen in Evidenz zu haltén, fachgemdsse F o r
schungen anzustellen, die Ergebnisse dér Forschungen in ih rer Zeit
schrift oder aucli anderweitig zu publizieren, Faclisitzungen und popu- 
liire Abende zu veranstalten, schliesslich in Form  von Referaten einen 
fortlaufenden Ueberblick soivohl iiber die ungarische, als auch die aus- 
landische einschliigige L itera tu r zu geben“.

Um diesen Zielen entsprechen zu können, entschlofi sich die Fach
sektion für Höhlenkünde, folgende Aufgaben in ihr Programm aufzu- 
nehmen:
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1. Evidenzhaltung dér Höhlen Ungarns.

Die Evidenzhaltung dér Höhlen Ungarns wurde bereits von dér 
Kommission begonnen. Ursprünglich war beabsichtigt, sámtliche Höhlen 
mit dér darauf bezughabenden Literatur in einem Höhlenkatalog zusam- 
menzufassen und die Höhlen auf einer Karte auszustecken. Mit dieser 
Arbeit wurde weil. Prásident K a r l  S íegm eth  und das Kommissionsmit- 
glied Heinrich H orusitzky betraut, die mit Benützung ihrer schon früher 
gesammelten Notizen den Höhlenkatalog alsbald zusammenstellten und 
die Höhlen auf einer Karte im Maafitabe 1 : 1.000,000 aussteckten.

Spáter kam die Kommission von ihrem urspriinglichen Projekt ab 
und beschlofi, statt des Höhlenkataloges eine beschreibende Arbeit heraus- 
zugeben, in welcher den Beschreibungen auch Abbildungen beigegeben 
werden sollten. Die Arbeit wurde in Angriff genommen, es beteiligten sich 
an derselben aufier den genannten auch die übrigen Mitglieder dér Kom
mission. Jedenfalls ist ein solcher beschreibender Katalog etwas voll- 
kommeneres, doch ist seine Herausgabe mit gröfieren Kosten verbunden. 
Auch wurden Befürchtungen ausgesprochen, dafi die Höhlen durch die 
Herausgabe eines solchen Kataloges Unberufenen preisgegeben würden. 
All diese Schwierigkeiten tragen die Schuld daran, dafi dér im grófién 
Ganzén fertiggestellte Höhlenkatalog bisher noch nicht erschienen ist.

Die Herausgabe dieses Kataloges wáre die erste Aufgabe dér Fach
sektion. Da jedoch zu befürchten ist, dafi vorderhand keine Deckung für 
die Kosten dér Herausgabe zu beschaffen sein wird, so wáre es am 
zweckmáfiigsten, zu dem urspriinglichen Projekt zurückzukehren, und 
vorláufig eine Höhlenliste mit Literaturangaben herauszugeben. Meiner 
Ansicht nach ist es námlich von VVichtigkeit, dafi wir vor allém eine 
volle Übersicht dér Literatur und dér Höhlen Ungarns erlangen und 
jedermann Gelegenheit bieten, den Daten seine Bemerkungen und Nach- 
tráge hinzuzufügen. Dieser Höhlenkatalog würde den ersten Bánd unserer 
Publikationen bilden. Spáter würde suczessive —  möglichst auf Grund 
von Neubegehungen —  die Beschreibung dér einzelnen Höhlengebiete 
folgen.

2. Die Erforschung dér Höhlen Ungarns.

Aufier dieser ihrer literarischen Tátigkeit hat. die Fachsektion auch 
praktische Arbeiten auszuführen, indem ihre Mitglieder die Höhlen auf- 
zusuchen und sie zu erforschen habén. In dieser Hinsicht hat die Fach
sektion die Tátigkeit dér Kommission fortzusetsen und es ist zu wün- 
schen, dafi die Erforschung dér Höhlen Ungarns ihre Hauptaufgabe bilde.
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Die Forschungsarbeiten in den Höhlen gliedern sich in zvvei Gruppén : 
in die Aufnahme dér Höhlen und in Ausgrabungen.

a) Die H ö h l e n a u f n a h m e n  habén vornehmlich aus dér Kar- 
tierung dér Höhlen, dér Ermittelung ihrer topographischen Verháltnisse, dem 
Aufschlufi von Höhlungen und schliefilich aus dér Beschreibung alles 
dessen zu bestehen. Die bisher aufgezáhlten Aufgaben gehören zu den 
ersten und notxvendigsten. In dieser Richtung können auch die Turisten 
hervorragende Dienste leisten. Hierher záhle ich ferner auch die Erfor
schung dér geologischen und geographischen Verháltnisse dér Höhlen, 
die aber von den Geologen und Geographen ausgeführt werden müssen.

b) Die H ö h l e n g r a b u n g e n  bilden eine dér vvichtigsten Auf
gaben, doch sind hiefür nur solche Höhlen geeignet, die teilweise oder ganz 
mit Lehm oder Schutt ausgefüllt sind. Um eine unnötige grófié Arbeit zu 
vermeiden, ist es angezeigt, vor den svstematischen Grabungen stets eine 
Probegrabung vorzunehmen, um sich über die Aussichten dér Ausgrabungen 
in voraus zu orientieren.

Die Grabungen müssen systematisch und mit dér gröfiten Sorgfalt 
ausgeführt werden. In dieser Hinsicht sind unsere bisherigen Ausgrabun
gen befriedigend und anerkannt und wir müssen nur trachten, an dem 
bisher verfolgten System festzuhalten. W ir müssen stets darauf sehen, 
mit den Ausgrabungen immer nur sachverstándige Fachleute, vor allém 
Geologen, über geologische Kenntnisse verfügende Archáologen, Palá- 
ontologen, Anthropologen zu betrauen, und wir müssen darüber wachen, 
dafi die Höhlenforschungen nicht in unberufene Hánde gelange. Vielleicht 
wáren Schritte im Interesse dér Verhütung von solchen unbefugten Ein- 
griffen bei dér Regierung von Erfolg.

3. Die Beschreibung dér Höhlen Ungarns.

Die bei dér Aufnahme dér Höhlen gemachten Beobachtungen und 
das durch die Ausgrabungen zutage geförderte Material sollen durch Fach
leute dér Sektion bearbeitet werden. Vor allém mufi dafür gesorgt werden, 
dafi das gesammelte Material gehörig prápariert, bestimmt und spáter in 
entsprechenden Sammlungen untergebracht werde.

Die Beschreibung dér Resultate kann auf zweierlei Art erfolgen: in 
Form von Vortrágen in den Fachsitzungen und in Form von Publika- 
tionen in dér herauszugebenden Zeitschrift und in anderen Schriften.

In unseren Fachsitzungen kam schon bis jetzt mehr als ein wich- 
tiges Thema zűr Besprechung; es genügt wenn ich auf die in Ungarn 
so seltenen Diskussionen über den Urmenschen hinweise. W ir müssen 
trachten das Niveau unserer Sitzungen auch fürderhin zu wahren.



ZIELE USD WEGE DÉR UNGARISCHEN HÖHLENFORSCHUNG. 45

Die Richtung unserer Zeitschrift wurde in dér „Einführung“ gekenn- 
zeichnet, hier möchte ich nur bemerken, dafi sie wegen ihres beschei- 
denen Umfanges nur kürzere Schriften aufnehmen kann; für die Heraus- 
gabe von gröfieren Arbeiten mufi auf andere Weise gesorgt werden.

4. Die Popularísierung dér Höhlenkünde in Ungarn.

Neben ihren wissenschaftlichen Pflichten hat die Fachsektion auch 
die Aufgabe, das Interesse für die Höhlen in weiteren Kreisen wachzu- 
rufen und rege zu haltén. In dieser Frage bin ich ganz dér Ansicht 
H a e c k e l ' s , dér folgendes sagt: „Ich halté es für die Pflicht dér Natur- 
forscher, dafi sie nicht alléin in dem engeren Kreise ihrer Fachwissen- 
schaft auf Verbesserungen und Entdeckungen sinnen, dafi sie sich nicht 
alléin in das Studium des Einzelnen mit Liebe und Sorgfalt vertiefen, 
sondern dafi sie auch die wichtigen, allgemeinen Ergebnisse ihrer beson- 
deren Studien für das Ganzé nutzbar machen, und dafi sie naturwissen- 
schaftliche Bildung in weiten Kreisen verbreiten helfen. Dér höchste 
Triumph des menschlichen Geistes, die wahre Erkenntnis dér allgemeinen 
Xaturgesetze, darf nicht Privateigentum einer priviligierten Gelehrtenkaste 
bleiben, sondern muss Gemeingut dér ganzen gebildeten Menschheit 
werden." ’)

Eine wichtige Aufgabe dér Fachsektion besteht schliefilich darin, 
die in und auslándische speláologische Literatur bestándig in Evidenz zu 
haltén und einzelne wichtigere Arbeiten und Erreignisse in ihrer Zeit
schrift zu besprechen.

Dies wáren meiner Ansicht nach die Wege, die uns zu dem vor- 
gesteckten Ziele fiihren können. In welchem Maafie wir die hier be- 
sprochenen Aufgaben werden lösen können, das hángt in erster Reihe 
von dér Opferwilligkeit unserer Gönner und dem Eifer unserer Mitglieder 
ab. Vorderhand wollen wir zufrieden sein, wenn die Fachsektion so viel 
zu leisten vermag, als die Kommission geleistet hat. Sollten unsere Er
folge auch das bisherige Maafi nicht übersteigen, so summiert sich aus 
diesen alljáhrigen bescheidenen Erfolgen mit dér Zeit doch ein ansehn- 
liches Resultat, und unsere bescheidene, aber rastlose Tátigkeit wird uns 
schliefilich doch auch auf diesem Gebiet des Wissens und dér Forschung 
in die Reihe dér übrigen Kulturvölker verhelfen. W ir wollen nicht ruhen, 
bis wir dies nicht erreicht habén!

* *) H AEC KE L: Natürliche Schöpfungsgeschichte Bd. I., Seite 3 - 4 ,  Berlin 1898.


