
12 KA D IÓ  OTTOKÁR DR.

ha az egész világ is harcra kel ellene. Ez most már nemcsak a haza- 
szeretet és lelkesedés optimizmusából fakadó üres szólam, hanem az eddig 
lefolyt háborús események logikájának biztos következtetése. S z é c h e n y i  

mondása, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz, uj tartalmat, uj fényt, 
uj erőt nyert. Igenis lesz itt Magyarország, még pedig, reméljük, fénye
sebb, gazdagabb, boldogabb a háború előttinél. S  ha majd néhány év 
során behegedtek azok a sebek, a miket ez az óriási válság ütött a mi 
hazánk testén, ha ez a nemzet kiheverte ezt a nagy megrázkódást, a 
tudományok is nagyobb lendületnek fognak indulni, s a nyugodtabb poli
tikai keretben az eddiginél nagyobb intenzitással fejleszthetjük kultúránkat 
s érvényesíthetjük a nemzeti géniuszunkban rejlő erőket. S  a tudományok 
közt, reméljük, az eddiginél nagyobb virágzásnak fog indulni a tudományok 
fájának az a hajtása is, amelylyel mi foglalkozunk, amelynek az ápo
lását a mi szerény szakosztályunk szolgálja. Ebben a reményben nyitom 
meg évzáró ülésünket.

Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1914. évi 
működéséről.

Ir ta : KADIC OTTOKÁR d r .1)

Az 1914. év rendkívüli esemén3'ek közepette tűnt le. Egész lényün
ket majdnem kizárólag a világháború köti le, gondolataink szüntelen a 
harcmezőkön küzdő testvéreinknél vannak, az egymást hajszoló nagy 
események annyira hatalmukban tartják egész valónkat, hogy e nagyfon
tosságú, váratlan változások mellett tudományos törekvéseink egy kissé 
háttérbe szorultak. A háború hatása alatt áll jelenleg minden kulturális 
intézményünk, minden tudományos egyesületünk ; a beállott változásokat 
megérzi még az olyan szerény kis egyesület is, mint amilyen a Barlang- 
kutató Szakosztály.

A háború kitörése folytán egyelőre elmaradt a magyar kormány 
részéről kilátásba helyezett állandó anyagi támogatás, a közoktatásügyi 
minisztériumtól eddig élvezett rendkívüli évi segély szerény összegre zsu
gorodott, elmaradt több más kilátásba helyezett adomány is, sőt tagtár
saink és előfizetőink fizetőkedve is csökkent. Ilyen körülmények mellett

l) T itkári je le n té s ; előadta a B arlangkut. Szakosztály 1915. évi jan u á r 21-én ta rto tt 
évzáró  gyűlésén.
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kétszeres hálával tartozunk anyaegyesületünknek, a Magyarhoni Földtani 
Társulat-nak, amiért saját anyagi nehézségei mellett a szakosztálynak 
megadta rendes évi segélyét. Hálával tartozunk a Magyar Nemzeti Mú
zeum régiségtárának, a Magyar Tudom ányos Akadémiának és herceg 
Pálffy Miklós Úr Ő Főméltóságának, hogy ebben az évben sem vonták 
meg tőlünk rendes támogatásukat. A nevezett segélyezések folytán a 
szakosztály működése mégsem bénult meg teljesen. Hogy ilyen mostoha 
időben mennyit sikerült kitűzött munkatervünkből megvalósítani, arról 
alábbi jelentésem lesz hivatva számot adni.

A szakosztály ügyvezetése.

A szakosztály szervezetében az év elején lényeges változások tör
téntek. A bizottságból lett szakosztály szervezete szükségessé tette, hogy 
anyaegyesületünk a szakosztály viszonyát alapszabályaiban is meghatá
rozza, ami maga után vonta az alapszabályok és ügyrendünk módosítá
sát. E módosítások kidolgozására a társulat választmánya háromtagú 
bizottságot küldött ki, mely közvetlenül a szakosztály által kiküldött ugyan
csak háromtagú bizottsággal tárgyalt. A két bizottság által megállapított 
módosításokat az 1914. február 4-én ülésező társulati közgyűlés egyhan
gúlag elfogadta, a m. kir. belügyminiszter úr pedig 1914. junius 20-án 
kelt 116,473/1914—V/a sz. rendeletével jóváhagyta. Az új ügyrend mó
dosítása különösen a szakosztályi tagságra vonatkozik anélkül, hogy tag
jaink eddigi jogait bármiben érintené.

A szakosztály fontosabb hivatalos ügyeit 2 választmányi ülésen, 
kutatásaink eredményét pedig 3 szakülésen tárgyaltuk. Választmányi ülés 
volt január 12-én és április 9-én; szaküléseket tartottunk január 12-én, 
március 25-én és április 30-án. Üléseinket az egyetemi ásványtani intézet 
előadótermében tartottuk, melynek átengedéséért Mauritz B éla dr. egye
temi tanár úrnak ezen a helyen is köszönetét mondunk.

Február 26-án a Nemzeti Irodalmi Társasággal a Magyar Nemzeti 
Múzeum dísztermében együttes estélyt rendeztünk, amelyen Bekey Imre 
G ábor vál. tagunk meghívott közönség előtt „A barlangkutatás céljai“ 
címen népszerű fölolvasást tartott. A muzeumi diszterem átengedéseért 
S zalay Imre báró, miniszteri tanácsos úrnak hálával tartozunk.

A szakosztály tagjai.

A szakosztályba az 1914. év folyamán 8 új tag lépett be, úgy hogy 
az év végén a módosított ügyrend értelmében a szakosztálynak 133 tagja 
volt; ezek közül 14 tag testület és 10 szakosztályi tag alapítványt is tett.

A személyi ügyeket tárgyalva örömmel jelenthetem, hogy mélyen
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tisztelt e lnökünket: L enhossék M ihály dr. udvari tanácsos, egyetemi tanár 
urat az egyetemi tanács az 1914/15. tanévre rector magnificus-szá vá
lasztotta és hogy Őfelsége Ilosvay L ajos dr. udvari tanácsos, műegyetemi 
tanár úrat, a szakosztály egyik alapítóját és jóakaróját m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi államtitkárrá kegyeskedett kinevezni. Örömmel jelenthetem 
továbbá, hogy Kormos T ivadar dr. választm. tagunk a budapesti tudo
mányegyetemen magántanári képesítést nyert, továbbá hogy H illebrand 
J enó dr. választm. tagunkat a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárához segédőrré nevezte ki s 
végül, hog}  ̂ a gráci „Véréin für Höhlenkunde in Österreich“ a szakosz
tály titkárát levelező tagjává választotta.

Szomorú kötelességet teljesítek, amidőn jelentem, hogy az év folya
mán N yáry J enó bárót, a volt Barlangkutató Bizottság tiszteleti tagját, 
G krecze P éter dr., rendes tagunkat és H ermán O it ó  igazgatót, a szak
osztály alapitóját a halál körünkből kiragadta.

Nyáry J enó báró főrendiházi tag 1836. február 29-én Bagonyán 
született; meghalt 1914. junius 29-én Pilinen. Az elhunyt kiemelkedő 
alakja volt a magyar régészeti kutatásnak. Először az 1876. évi ősrégé
szeti és embertani nemzetközi congressus alkalmával rendezett kiállításon 
tűnt fel pilini gyűjteményével. Két évvel később, a congressus hatása alatt 
megalakult Országos Régészeti és Embertani Társulat alapításában tevé
keny részt v e tt; ennek a társulatnak csakhamar elnöke, élete utolsó évei
ben pedig tiszteleti elnöke lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1883- 
han levelező, 1889-ben tiszteleti taggá választotta N yáry J enó bárót, ki 
sok éven át mint az akadémia archaeologiai bizottságának elnöke vezető 
szerepet játszott.

Irodalmi munkásságának legfőbb term éke: ,.Az aggteleki barlang 
m int őskori temető“ cimű nagy műve, mely a Magyar Tudom. Akadémia 
kiadásában jelent meg 1881-ben. Ez az egyetlen nagyobb barlangmono- 
graphia, mely eddig magyar nyelven megjelent.

A volt Barlangkutató Bizottság 1910. évi november 15-én tartott 
ülésén N yáry J enó bárót tiszteleti taggá választotta.

G erecze Péter dr. főreáliskolai tanár 1856. május 23-án született 
Désen ; meghalt 1914. november 2-án Pestújhelyen. Tanári hivatásának 
teljesítése mellett művészeitörténeti és archaeologiai kutatásokkal foglal
kozott s ezen a téren sok sikert ért el. Pestvármegye Régészeti Bizott
ságának előadója, az Országos Régészeti és Embertani Társulat igazgató
választmányának s a Műemlékek Országos Bizottságának rendes tagja 
volt. Az utóbbi években a barlangokból kikerülő régiségek iránt is érdek
lődött s 1913. évben a Barlangkutató Szakosztályba rendes tagul belépett. 
Tem etésén a szakosztályt Bella Lajos alelnökünk képviselte.
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H ermán Ottó a Magyar Ornithologiai Központ igazgatója 1835. 
junius 27-én Hámorban született; meghalt 1914. december 27-én Buda
pesten. M unkásságát L ambrecht Kálmán dr. az 1915. évi évzáró gyűlésen 
elhangzott emlékbeszédében méltatta. Sokoldalú tevékenysége mellett Ő 
volt a hazai őskőkorszaki és barlangtani kutatások megindítója. H ermán 
O ttó biztató szavaira indúlt meg a bükkvidéki barlangok kutatása s 
mindaz, ami a megindult rendszeres barlangkutatások óta történt, végered
ményében H ermán Ottó kezdeményezésére vezethető vissza.

A volt Barlangkutató Bizottság a megboldogult iránt érzett nagyra
becsülésének olykép adott kifejezést, hogy 1910. november 15-én tartott 
ülésén H ermán O rrót tiszteleti taggá választotta. Mint a Barlangkutató 
Szakosztály alapitója, törekvéseinket mindenkor a legnagyobb érdeklődés
sel és lelkesedéssel kisérte, szaküléseinket szivesen látogatta, ezeken időn
ként lendületes előadásokat tartott és folyóiratunk első cikkét is ő irta.

Elhalálozása alkalmával a szakosztály ravatalára koszorút helyezett, 
az özvegynek levélben részvétét fejezte ki s a temetésen a szakosztály 
tisztikara és számos tagja testületileg vett részt.

A Barlangkutató Szakosztály választmánya 1915. január 9-én tartott 
ülésén Kormos T ivadar dr. választm. tag indítványára elhatározta, hogy 
felkéri L aivibrecht Kálmán dr.-t az évzáró gyűlésen emlékbeszéd tartá
sára H ermán O itó  fölött, melynek szövege a „Barlangkutatás" ezen 
számában jelent meg. Elhatározta továbbá, hogy gyűjtést indít egy 
H erm án Ottó emlékalapra, melynek kamataiból évenként más-más vidé
ken valamely barlangban kutatást végeztet. Végül kimondta, hogy H er
mán O ttó  szülőhelyén : Hámorban, a Szeleta-barlang bejáratában a Mis- 
kolczi Múzeummal karöltve emléktáblát állít.

A szakosztály kutatásai.

Az 1914. évi munkatervbe fölvett teendők közül a váratlanul kitört 
háború és az elmaradt segélyezések miatt csupán a következő kutatásokat 
sikerült elintéznünk.

1. A P á l f f y - b a r l a n H erceg P álffy M iklós Úr Ő Főméltósága 
ebben az évben is 150 koronás adományával lehetővé tette, hogy H il
lebrand J enő dr. ebben a barlangban a múlt évben abbahagyott rend
szeres ásatását folytathatta. Tagtársunk ásatásait julius hó 25-én meg is 
kezdte, de a mozgósítás hírére a munkát nehány nap múlva beszüntette 
s folytatását az 1915. évre halasztotta.

2. A Remete-barlang. A Remete-hegy déli alján nyiló Remete-bar
lang próbaásatására Kadic O ttokár dr. titkár kapott megbízást. A barlang 
közepén 2 m mélységre leásott próbagödör számos egymás fölé települő
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alluviális tűzhelyet tárt fel, melyekből sok praehistoricus konyhahulladék, 
cserépedénytöredék és nehány neolith kőpenge került ki. Az ásatást fel
tétlenül a barlang fenekéig kellene folytatni, ahol esetleg pleistocaen réte
gekre is akadhatunk.

A barlang G róf T isza István m. kir. miniszterelnök úr nagykovácsi 
birtokán van. Ő Excellentiájának hálás köszönettel tartozunk, amiért az  
ásatást ebben a barlangban megengedni kegyes volt. Köszönettel tarto
zunk továbbá E ngel András urnák és Marsi hal Rezső dr. urnák, az új 
Szent János kórház segédorvosának, akik egy munka közben történt bal 
eset alkalmával első segélyt nyújtottak. Az ásatás 200 kor. költségét a  
Magy. Nemzeti Múzeum régiségtára segélyéből fedeztük.

3. 4̂ Remetehegyi köfülke. A múlt évben végzett eredményes próba
ásatás után ezt a kőfülkét Kormos T ivadar dr. az 1914. év tavaszán tel
jesen felásatta. E munka eredményeit tárgyaló dolgozata a m. kir. Föld
tani Intézet évkönyve XXII. kötetében jelent m eg.1) Kiemelendő, hogy 
bár e kőfülke faunája, különösen a gazdag madárosteologiai anyag tekin
tetében, várakozásunkat teljesen kielégítette, a pleistocaen ősember jelen
létének nyomai ezen a helyen nem voltak kimutathatók. A kőfülke fel
ásatására szükséges 100 kor. költséget a Magy. Nemzeti Múzeum régi
ségtárának segélyéből fedeztük.

4. A Kiskevélyi barlang. Ebben a barlangban H i l l e b r a n d  Jenő  dr. 
1914. május 11-től 21-ig folytatta rendszeres ásatásait. E barlang pleis
tocaen rétegeiből ismét értékes őslénytani és ősrégészeti tárgyak kerültek 
birtokunkba. Kiemelendők a nagyszámban talált madeleini korú mikro- 
lith kőpengék s ezek társaságában talált madárcsontból készített ár, vala
mint a mélyebb szintből kikerült több típusos protosolutréi palaeolith 
kőeszköz. A barlang belseje immár teljesen fel van ásva s csak az elő
téren maradt fenn kisebb rész, mely felásatásra érdemes. Az ásatás 
költségeit részben a m. kir. Földtani Intézet és részben a Barlangkut. 
Szakosztály (a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtára segélyéből) fedezte.

5. A Jankovich-barlang. J ankovich B éla m. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter úr Ő Excellentiája 600 kor. segélyével lehetővé tette, 
hogy a bajóti Öregkő nagy barlangjában, mely újabban a Jankovich- 
barlang elnevezést nyerte, H illebrand J enó dr. 1913. évben megkezdett 
ásatásait f. évben is folytathassa. Az ásatási költségek fedezéséhez hozzá
járult még a m. kir. Földtani Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum régi
ségtára is. Az idei ásatások még a tavalyi szép eredményeket is felül
múlják és a pleistocaen ősember kultúrájának olyan érdekes nyomaira

*) KORMOS T. és LAMBRECHT K. : A Remetehegyi sziklafülke és postglaciális fau
nája. (A m. kir. Földtani Intézet évkönyve XXII. k. 6. fűz. pag. 349— 380.) Budapest, 1914*
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vezettek, melyeket világraszólóknak tekinthetünk. Az itt elért nagyfontos
ságú eredményekről a kutató legközelebb fog tüzetesen beszámolni.

6. Az Orosdy-köfülke. A pilisszántói Orosdy-kőfülkében először 
1912-ben Kadic Ottokár dr. titkár, 1914. év tavaszán pedig Kormos 
T ivadar dr. végzett próbaásatást. E két kisérlet biztató eredményén fel
buzdulva, 1914. október havában Kormos dr. összesen 8 napig ásatott 
ebben a kőfülkében. A kőfülke fossilis csontokban és a madeleini ősember 
kultúrájának nyomaiban gazdag kitöltése helyenként 3 m vastag s ezért 
az üreg teljes felásatása még mintegy 2 heti m unkát igényelne. A kuta
tások eddigi eredményeiről a kutató a szakosztály 1915. évi évzáró gyű
lésén számolt be. Az ásatás 100 kor. költségét a Magyar Nemzeti Múzeum 
régiségtárának segélyéből fedeztük.

7. Az Istállósköi barlang . A Miskolczi Múzeum anyagi támogatá
sával és a Barlangkut. Szakosztály megbizásából ebben a barlangban 
H illebrand J enó dr. julius 9-től 19-ig folytatta múlt évi ásatásait. Ez 
alkalommal a megelőző évben felfedezett pleistocaen tűzhelyből számos 
szebbnél szebb aurignaci typusu kőeszköz került birtokunkba.

8. A  bükkvidéki barlangok bejárása. Ju liu s  hó  d e rek án  B ella L ajos 
a le ln ö k ü n k  b e já rta  a  B ükk-hegység  n ag y o b b  részé t, hogy  ese tleg  az  ő s 
em b erlak ta  ism eretlen  b a rlan g o k  n y o m ára  ju sso n . E lő szö r a  Zsendice- 
lyukat kereste  fel, ah o n n a n  k o ráb b an  v asfibu la  kerü lt ki. E z  a  barlang  
a  B ü k k -h eg y ség  déli o ldalán  van  K ács község tő l é sz a k ra  a  K isszorossa l 
szem ben . K ácsró l S z ilv ásv árad ra  rán d u lt a le lnökünk , h o g y  az  Istállósköi 
barlangban  H illebrand J enó d r. á sa tá sa it m egnézze, m ajd  M iskolczra 
u tazo tt, ahol a  M iskolczi M úzeum ban  éppen  a  S zele ta -b arlan g b ó l k ikerü lt 
an y a g o t á llíto tták  fel. M iskolczról H ám o rb a  m en t B ella L ajos, a  Szeleta- 
barlan^ban  és a Puskoporosi kőfülkében vég ze tt á sa tá so k  m eg tek in tése  
végett. V égül a  Büdöspest fe lá sa tása  kerü lt v o ln a  so rra , am i a zo n b an  a 
k itö rő  h áb o rú  m iatt ab b am arad t.

9. A beszterczebányai barlangok felkeresése. Julius hó elején Kormos 
T ivadar dr. vál. tagunk Beszterczebánya város megkeresésére 5 napon át 
tartó próbaásatásokat végzett a város költségén Beszterczebánya környé
kén. Előzetes kutatás alá került ez alkalommal a felsőhermándi Dekret- 
barlang  s a két Tufna-barlang. Minthogy azonban a próbaásatás kizá
rólag rossz karban levő barlangi medve m aradványokat szolgáltatott s 
így sem a fauna, sem pedig ősemberi nyomok nem tették érdemessé a 
további ásatást, Kormos dr. a munkát a hatodik napon beszüntette, annál 
is inkább, mert Hermándon sem ellátást, sem m unkásokat kapni nem 
lehetett. Működésének eredményéről Beszterczebánya városát kimerítő 
jelentésben értesítette.

Barlangkutatás 1915. I. füzet. 2
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A szakosztály folyóirata.

A „Barlangkutatás4* c. folyóirat II. kötetéből 4 füzet jelent meg 15*5 
ívnyi terjedelemben. A megjelent 4 füzet 14 nagyobb cikket, 6 kisebb 
közleményt, 8 irodalmi ismertetést és ezenkívül még hivatalos jelenté
seket tartalmaz.

A folyóiratnak az év végén 49 előfizetője volt, 82 címnek pedig a 
„Barlangkutatást* tiszteletből ingyen küldtük.

Örömmel jelenthetem, hogy a néhai S iegmeth K ároly volt elnökünk 
és H orusitzky H enrik választm. tagunk részéről éveken át gyűjtött bar
langtani irodalom jegyzéke az év folyamán a m. kir. Földtani Intézet 
kiadványai sorában a következő címen jelent m eg: „A magyarországi 
barlangok s az ezekre vonatkozó adatok irodalm i jegyzéke. 1549— 1913.“ 
A dolgozat rövid bevezetés után, mely a magyar barlangtani irodalom 
történetét vázolja, 759 dolgozat címét hozza. E nagyfontosságú biblio- 
graphiai munka barlangtani irodalmunkban nagy űrt tölt ki.

A Barlangkutató Szakosztály ebből a dolgozatból a m. kir. Földtani 
Intézet igazgatósága beleegyezésével 200 drb. különlenyomatot rendelt s 
ezeket tagtársainak és előfizetőinek külön megkeresésükre ingyen küldi.

A szakosztály vagyona.

A kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelentéséből a szakosztály 
vagyoni állására vonatkozólag a következő adatokat közlöm.

Az alaptőke állása az J9J4. év végén:

1913. Ilosvay L ajos dr. udvari tanácsos m. kir.
vallás- és közok t. á llam titkár. B pest 100 K. — f.

— H erceg O descalchi L óránt földbirt. Vatta 200 n n
— f  H ermán O ttó  a  M agyar Ornithol. Köz

po n t igazgató ja . B u d ap es t..................... 100 n r>
— Lenhossék M ihály dr. udvari tan ácso s ,

egyetem i tanár. B u d a p e s t .................. 100 n >»
— S chréter Z oltán dr. m . kir. geologus.

B udapest ................................................... 100 n n
— B ekey Imre G ábor m i«iszteri tisztv iselő ,

író. B u d a p e s t ............................................. 129 n 70 „
— J ordán Károly dr. a  F 'öldrengési S zám oló

In téze t Igazgató ja . B u d a p e s t ............... 200 n n
— S trömpl G ábor dr. egyetem i tan árseg éd .

B ud ap est .................................................. 100 yy «
— S piegel Adolf nyom davezető . B ud ap est 20 n n

1914. V ogl V iktor dr. m . kir. geo logus. B pest 100 n n
— B ekey Imre G ábor m in iszteri tisztv iselő ,

író. B u d a p e s t .....................................  ... 70 n 30 „
Összesen ........ 1220 K. — f.
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Ebből az összegből 990 kor. 35 fill.-ért 1200 kor. n. é. 4%-os m. 
kor. jár. értékpapír vásároltatott, a fennmaradt 229 kor. 65 fill. egyelőre 
takarékba helyeztetett. A szakosztály alaptőkéjének értéke az 1914. év 
végén 1429 kor. 65 fillér.

A z a lap tő k é t az  an y aeg y esü le t kebelében  a  tá rsu la ti p én z tá ro s  Ascher 
A ntal m űegyetem i q u aes to r  ú r  te ljesen  d íjm en tesen  kezelte, m ely  sz ív es
s é g é t a  p én z tá ro s  ú rn a k  ezen  a  helyen  is a  leg jobban  köszö n jü k .

A forgótőke állása az Í9Í4. év végén:
A) Bevételek.

1. Pénztári maradék 1913. évből ...................  401 K. 42 f.
2. A Magyarh. Földtani Társulat segélye .......  1200 „ —  „
3. Herceg Pálffy Miklós ad o m á n y a ...................  150 „ —  „
4. M. kir. vallás- és közokt. miniszt. úr segélye 600 „ —  „
5. M. Nemz. Múz. Régiségtára segélye ........  1000 „ — „
6. Magyar Tudom ányos Akadémia segélye ... 500 „ — „
7. Befolyt tagsági és előfizetési d í ja k .............. 252 „ 25 „
8. Különféle bevételek ......................................... 76 „ 66 „

Ö ssz e se n ........  4180 K. 33 f.

B) Kiadások.

1. Az Orosdy kőfülke kutatása ........................  100 K. — f.
2. A Jankovich-barlang kutatása........................  600 „ — „
3. A Forrásvölgyi sziklaüreg k u ta tá s a .............. 200 „ —  „
4. A Büdöspest kutatása .................................... 300 „ —  „
5. Egyéb barlangkutatások ................. .............  512 „ — „
6. A „Barlangkutatás" kiadása ........................  1041 „ 06 „
7. Irodai cikkek beszerzése ...................................  8 „ —  „
8. N yom tatványok .................................................  91 „ 65 „
9. Fényképek és fényképezési cikkek várárlása 86 „ 40 „

10. Rajzok és térképek kész ítése ......................... 126 „ 80 „
11. Postakö ltségek ..............................................  ... 103 „ 30 n
12. Kiszolgálás .........................................................  89 „ 68 „
13. Titkárnak tiszteletdíj 1913. és 1914. évre 400 „ — „
14. Felszerelés .........................................................  100 „ —  „
15. Különfélék .................................................... 93 „ 58 „

Összesen ........  3852 K. 47 f.
Ezek szerint a Szakosztály elkölthető bevételei: 4180 kor. 33 fill., 

kiadásai: 3852 kor. 47 fill. voltak; a pénztári maradék tehát az 1195. évre : 
•327 kor. 86 fill.
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Költségvetési tervezet az Í9Í5. évre.
A) Előirányzott bevételek:

1. Pénztári maradék 1914. évből ............. ... 327 K. 86 f.
2. Magyarh. Földtani Társulat segélye ... ... 1200 » n
3. M. Nemz. Múz. régiségtárának segélye ... 1000 n
4. Magyar Tudományos Akadémia segélye ... 500 f>
5. Herceg Pálffy Miklós adom ánya............. ... 150 ii " n
6. Tagsági és előfizetési díjak 1915-re........ ... 500 n ír
7. Hátralékos tagsági és előfizetési díjak ... ... 200 » ii
8. Az alaptőke kamatja ... 60 ** ii

Összesen ... ... 3937 K. 86 L

B) Előirányzott kiadások.

1. Kutatások 1150 K. - L
2. A „Barlangkutatás" kiadása ... . 2000 11 n
3. Irodai cikkek beszerzése 40 11 ii
4. Nyomtatványok 80 11 »
5. Fényképek és rajzok készítése . . .  100 n if
6. Postaköltségek 100 ii it
7. Tiszteletdij a titkárnak 200 ii n
8. Kiszolgálás 50 ii fi
9. Felszerelés 100 ii n

10. Különfélék 117 „ 86 ii
Összesen ... ... 3937 I<. 86 f.

A szakosztály vagyonához tartoznak még mindazok a tárgyak,, 
melyek a szakosztály irattárában, szertárában, könyvtárában, térképtárá
ban és diapozitivok gyűjteményében őriztetnek.

Jelentésem végéhez érve mindazon jóakaróinknak és barátainknak, 
akik tudományos és hazafias ügyünket ebben az évben bármivel előbbre, 
vinni szívesek voltak, legjobb köszönetét mondok.

Budapest, 1915. január 21.
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Landes nach dem Kriege eine glücklichere, reichere Zeit harrt. Und 
wenn nach dem FriedensschluG im Laufe einiger Jahre die W unden, die 
dieses opferreiche Ringen am Organismus unseres Vaterlandes geschlagen 
hat, vernarbt sein werden, wenn sich die Nation nach dieser groGen Er- 
schütterung erholt habén wird, wird hoffentlich auch die Pflege dér 
W issenschaften bei uns einen Aufschwung nehmen und wird es uns 
vergönnt sein, unsere Kráfte und die in unserem nationalen Genius gele- 
genen Energieen mit gröGerer Intensitát als bisher dér Pflege unserer 
geistigen Kultur zu widmen. Und dieser Aufschwung des wissenschaft- 
lichen Lebens wird, dies hoffen wir, auch jenem Zweige am Baume dér 
W issenschaft zu gute kommen, dessen Dienste unsere bescheidene Fach
sektion geweiht ist. In dieser Hoffnung eröffne ich unsere Jahres- 
schluGsitzung.

Bericht über die Tátigkeit dér Fachsektion für 
Höhlenkunde im Jahre 1914.

Von : D r. OTTOKÁR K a D I Ó . ' )

Das Jahr 1914 verlief unter auGergewöhnlichen Ereignissen. Unser 
ganzes Sein beherrscht fást. ausschlieGlich dér Weltkrieg, unsere Gedan- 
ken sind ununterbrochen bei unseren auf den Schlachtfeldern kámpfenden 
Brüdern, die einander jagenden groGen Ereignisse haltén unsere ganze 
Existenz so sehr in ihrer Gewalt, daG neben diesen hochbedeutenden, 
unerwarteten Veránderungen unsere wissenschaftlichen Bestrebungen 
etwas in den Hintergrund gedrángt wurden. Unter dem EinfluG des 
Krieges stehen gegenwártig allé unseren kulturellen Institutionen, allé un
seren wissenschaftlichen V ereine; die eingetretenen Veránderungen em- 
pfindet auch ein so bescheidener Véréin, wie die Fachsektion für Höh
lenkunde.

Infolge des Ausbruches des Krieges unterblieb vorláufig die von 
dér ungarischen Regierung in Aussicht gestellte stándige materielle Unter- 
stützung, dér vöm Unterrichtministerium bisher empfangene auGergewöhn- 
liche JahreszuschuG schrumpfte auf eine bescheidene Summe zusammen, 
es unterblieben auch mehrere andere in Aussicht gestellte Spenden, sogar

*) Sekretársbericht; vorgetragen in dér JahresschluŰsitzung dér Fachsektion für 
Höhlenkunde am 21. Januar 1915.



B ER IC H T Ü B ER  D IE  T A T IG K E IT  D ÉR FA C H SEK TIO N  F Ü R  H Ö H LEN K U N D E I .  J .  1 9 1 4 . 3 3

die Zahllust unserer Mitglieder und Abonnenten nahm ab. Unter solchen 
Verháltnissen sind wir unserem Mutterverein, dér Ungarischen Geologi- 
schen Gesellschaft, zu doppeltem Dank verpflichtet, dafi sie trotz eigener 
materieller Schwierigkeiten dér Fachsektion die normale Jahressubvention 
zukommen liefi. Zu Dank verpflichtet sind wir auch dér Archáologischen 
Abteilung des Ungarischen National-Museums, dér Ungarischen Akademie 
dér W issenschaften und Seiner Durchlaucht Herzog N ikolaus Pálffy, die 
auch in diesem Jahre uns ihre normale Unterstützung nicht entzogen 
habén. Infolge dér erwáhnten Unterstützungen erlahmte die Tátigkeit dér 
Fachsektion doch nicht vollstándig. Wie viel von unseren geplanten Ar- 
beiten in diesen ungünstigen Zeiten zu verwirklichen uns glückte, darüber 
Rechenschaft abzulegen ist mein folgender Bericht berufen.

Die Leitung dér Fachsektion.

In dér Organisation dér Fachsektion erfolgten zu Beginn des Jahres 
wesentliche Veránderungen. Die Organisation dér aus einer Kommission 
gewordenen Fachsektion machte es notwendig, dafi das Verháltnis unserer 
Fachsektion zum Mutterverein auch in den Statuten des letzteren festge- 
setzt werde, was auch die Umánderung unserer Statuten und Gescháfts- 
ordnung nach sich zog. Die Umánderung dér neuen Gescháftsordnung 
bezieht sich vor allém auf die iMitgliedschaft dér Fachsektion.

Die wichtigeren amtlichen Angelegenheiten dér Fachsektion ver- 
handelten wir in 2 Ausschufisitzungen, die Ergebnisse unserer Forschungen  
in 3 Fachsitzungen. Am 26. P'ebruar hielten wir mit dér Gesellschaft 
für nationale Literatur im Prunksaal des ungarischen National-Museums 
einen gemeinsamen Abend ab, an dem Gábriel Emerich B ek ey  vor 
einem geladenen Publikum einen volkstümlichen Vortrag über die „Ziele 
dér H öhlenforschung“ hielt.

Die Mitglieder dér Fachsektion.

Dér Fachsektion traten im Laufe des Jahres 1914 8 neue Mit
glieder bei, so dafi am Ende des Jahres im Sinne dér geánderten Gescháfts
ordnung die Fachsektion 133 Mitglieder zá h lte ; unter diesen sind 14 
K örperschaften; 10 Mitglieder machten auch Stiftungen.

Persönliche Angelegenheiten besprechend, kann ich mit Freude ver- 
kiinden, dafi die Universitát unseren hochverehrten Vorstand Hofrat Uni- 
versitátsprofessor Dr. M i c h a e l  v . L e n h o s s é k  für das Studienjahr 1914/15 
zum Rector magnifícus wáhlte und dafi Seine Majestát den Hofrat Dr. 
L u d v v ig  v. I l o s v a y , Professor an dér Technischen Hochschule, einen dér 
Gründer und Gönner dér Fachsektion, zum Staatsekretár des Unterrichts- 
ministeriums zu ernennen geruhte. Mit Freude kann ich ferner berich"

Barlangkutatás 1915. I. füzet. 3
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ten, daí3 Dr. T h e o d o r  K o r m o s , unser AusschuOmitglied, an dér Budapes- 
ter Universitát die Qualifikation zum Privatdozenten erhielt, ferner daí3 
dér kgl. ung. Unterrichtsminister unser AusschuOmitglied Dr. E u g e n  

H i l l e b r a n d  zum Hilfskustos dér Archáologischen Abteilung des Ungari
schen National-Museums ernannte und schliefilich, dafó dér Grazer „Vé
réin für Höhlenkunde in Österreichu den Sekretár dér Fachsektion zu sei
nem korrespondierenden Mitglied wáhlte.

Ich komme einer traurigen Pflicht nach, indem ich berichte, dafí 
im Laufe des Jahres dér Tód Báron Eugen N y á r y , Ehrenmitglied dér ge- 
wesenen Kommission für Höhlenkunde, unser ordentliches Mitglied, Dr. 
P e t e r  G e r e c z e  und Direktor Orro Hermán, den Begründer dér Fach
sektion, un serem Kreise entrifí.

Báron E u g e n  N y á r y , Magnatenhausmitglied, vvurde am 29. Február 
1836 in Bagonya geboren; er starb am 29. Juni 1914 in Pilin. Dér Ver- 
storbene w ar eine hervorragende Erscheinung in dér ungarischen Altér- 
tumsforschung. Zum erstenmal fiel er gelegentlich dér im Jahre 1876 
anlásslich des práhistorischen und anthropologischen internationalen Kon- 
gresses veranstalteten Ausstellung durch seine Piliner Sammlung auf. Zwei 
Jahre spáter nahm er an dér Gründung des unter dem Einflufi des Kon- 
gresses gebildeten Práhistorischen und Anthropologischen Landesvereines 
lebhaften A nteil; er vvurde bald Vorstand dieses Vereines, und in den 
letzten Jahren seines Lebens dessen Ehrenvorstand. Die Ungarische Aka- 
demie dér W issenschaften wáhlte Báron E u g e n  N y á r y  im Jahre 1883 zum 
korrespondierenden, im Jahre 1889 zum Ehrenmitglied ; er spielte viele 
Jahre hindurch als Vorstand dér Archáologischen Kommission dér Aka- 
demie eine führende Rolle.

Das Hauptergebnis seiner literarisdien Tátigkeit ist sein groföes 
W erk: „Az aggteleki barlang m int őskori temetőu (Die Aggteleker Höhle 
als práhistorischer Friedhof), das in den Veröffentlichungen dér Ungari
schen Akademie d. Wissensch. im Jahre 1881 erschien. E sistd iesdieeinzige 
gröOere Höhlenmonographie, die bisher in ungarischer Sprache erschienen ist.

Die frühere Höhlenforschungskommission wáhlte Báron E u g e n  N y á r y  

in ihrer am 15. November 1910 abgehaltenen Versammlung zum Ehren
mitglied.

Oberrealschulprofessor Dr. P e t e r  G e r e c z e  wurde am 23. Mai 1856 
in Dés geboren; er starb am 2. November 1914 in Pestújhely. Neben 
dér Erfüllung seines Lehrerberufes befaföte er sich mit kunsthistorischen 
und archáologischen F'orschungen und erzielte auf diesem Gebiet 
grossen Erfolg. Er war Referent dér Altertumskommission des Pester 
Komitates, ordentliches Mitglied des Direktionsausschusses des Prá
historischen und Anthropologischen Landesvereines und dér Landeskom-
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m i s s i o n  für Kunstdenkmáler. In den letzten Jahren interessierte er sich 
auch fü r die aus den Höhlen zum Vorschein kommenden Altertümer 
und trat im  Jahre 1 9 1 3  dér Fachsektion für Höhlenkunde als ordentliches 
Mitglied bei. Bei seinem Begrábnis vertrat die F'achsektion unser Vice- 
prásident L u d v v i g  B e l l a .

O ttó  Hermán, Leiter dér Ungarischen Ornithologischen Zentrale 
wurde am 27. Juni 1835 in Hámor geboren; er starb am 27. Dezember 
1914 in Budapest. Seine Tátigkeit hat Dr. K o l o m a n  Lambrecht in seiner 
in dér Jahresschlufisitzung vorgetragenen Gedenkrede gewürdigt. Neben 
seiner vielseitigen Tátigkeit war er dér Begründer dér heimischen paláo- 
lithischen und höhlenkundlichen Forschung. Auf seine ermunternden 
Worte wurde die Erforschung dér Höhlen des Bükkgebirges in Angriff 
genommen und all das, was seit den begonnenen systematischen Höhlen- 
forschungen geschah, ist letzten Endes auf die Initiative O ttó  Herman’s 
zurückzuführen.

Die frühere Höhlenforschungskommission gab ihrer Hochachtung 
für den Verstorbenen darin Ausdruck, dafi sie in ihrer Sitzung vöm 15. 
November 1910 Ottó Hermán zu ihrem Ehrenmitglied wáhlte. Als Grün- 
der dér Fachsektion begleitete er unsere Bestrebungen stets mit dem 
gröfiten Interesse und mit Begeisterung, unsere Fachsitzungen besuchte 
er gerne, auf diesen hielt er zeitweise schwungvolle Reden und schrieb 
den ersten Artikel unserer Zeitschrift.

Dér Ausschufi dér Fachsektion für Höhlenkunde beschloö aui 
Antrag des Ausschufimitgliedes Dr. T heodor Kormos in dér Sitzung vöm
9 .  Januar 1 9 1 5 ,  Dr. Koloman L a m b r e c h t  z u  ersuchen in dér Jahres- 
schlufisitzung die Gedenkrede über O ttó  Hermán z u  haltén, dér Text 
derselben ist im vorliegenden Heft dér „Barlangkutatás" erschienen. 
Es wurde ferner beschlofien eine Sammlung einzuleiten für eine O ttó  
HERMAN-Stiftung, aus deren Zinsen jáhrlich in verschiedenen Gegenden 
die Erforschung je einer Höhle durchgeführt werden soll und dafi 
schliefilich am Geburtsort O ttó  Herman’s, in Hámor, beim Eingang in 
die Szeletahöhle gemeinsam mit dem Miskolczer Museum eine Gedenkta- 
fel angebracht werden soll.

Die Forschungen dér Fachsektion*

Von den in den Arbeitsplan für das Jahr 1914 aufgenommenen 
Arbeiten konnten infolge des unerwartet ausgebrochenen Krieges und 
dér unterbliebenen Unterstützungen nur die folgenden Forschungen durch
geführt werden.

1. Die Pálffyhöhle. Seine Durchlaucht Herzog N i k o l a u s  P á l f f y  er- 
möglichte es auch in diesem Jahre durch seine Spende von 150 Kronen ,

3*
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dafí Dr. E u g e n  H i l l e b r a n d  in dieser Höhle seine im vergangenen Jahr 
begonnenen systematischen Grabungen fortsetzen konnte. Unser Mitglied 
nahm auch am 25. Juni seine Grabungen in Angriff, doch stellte er die 
Arbeit auf die Nachricht dér Mobilisierung nach einigen Tagén ein und 
verschob ihre Fortsetzung auf das Jahr 1915.

2. Die Remetehöhle. Den Auftrag zu einer Probegrabung in dér am 
Südabhang des Remeteberges mündenden Remetehöhle erhielt Sekretár Dr. 
O t t o k á r  K a d i c . Die in dér Mitte dér Höhle in eine Tiefe von 2 m ge- 
grabene Probegrube schlofí zahlreiche übereinanderlagernde alluviale 
Feuerherde auf, aus denen zahlreiche práhistorische Küchenabfálle, 
Tongefáfíbruchstücke und einige neolithische Steinklingen zum Vorschein 
kamen. Die Grabung müfíte unbedingt bis auf den Grund dér Höhle 
fortgesetzt werden, wo wir eventuell auch auf pleistozáne Schichten 
stossen können.

Die Höhle befindet sich auf dem Nagykovácser Besitz des Minister- 
prásidenten G r á f é n  S t e p h a n  v . T i s z a . Wir sind Seiner Excellenz z u  grofíem 
Dank verpflichtet, dafó er die Grabung in dieser Höhle zu gestatten ge- 
ruhte. Die Auslagen dér Grabung von K 200.— deckten wir aus dér 
Unterstützung dér Archáologischen Abteilung des Ungarischen National- 
Museums.

3. Die Remetehegyer Felsnische. Nach dér im vergangenen Jahre 
durchgeführten erfolgreichen Probegrabung grub diese Felsnische Dr. 
T h e o d o r  K o r m o s  im Herbst des Jahres 1914 ganz aus. Seine die Ergeb- 
nisse dieser Grabung behandelnde Arbeit erschien im XXII. Bánd des 
Jahrbuches dér kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt. Es ist hervorzu- 
heben, daí3, wáhrend die Fauna dieser Felsnische besonders in Bezug auf 
das reiche osteologische Vogelmaterial unsere Erwartungen vollkommen 
befriedigte, Spuren dér Anwesenheit des pleistozánen Menschen an diesen 
Őrt nicht nachgewiesen werden konnten. Die zűr Ausgrabung dér Fels
nische notwendigen Kosten von K 100.— deckten wir aus dér Sub- 
vention dér Archáologischen Abteilung des Ungarischen National-Museums.

4. Die Kiskevélyer Höhle. In dieser Höhle setzte Dr. E u g e n  H i l l e b r a n d  

seine systematischen Grabungen vöm 11. bis 21. Mai 1914 fórt. Aus 
den pleistozánen Schichten dieser Höhle gelangten wieder wertvolle pa- 
láontologische und práhistorische Gegenstánde in unseren Besitz. Hervor- 
zuheben sind die in grofíer Zahl gefundenen dem Magdalénien angehö- 
renden mikrolithischen Steinklingen, ein in ihrer Gesellschaft gefundener 
aus einem Vogelknochen hergestellter Pfriemen, sowie mehrere aus tiefe- 
rem Horizont zum Vorschein gekommene typische paláolithische protoso- 
lutréische Steinvverkzeuge. Das Innere dér Höhle ist nunmehr ganz aus- 
gegraben und nur auf dem Vorplatz blieb ein kleinerer Teil übrig, dér
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noch ausgegraben zu werden verdient. Die Kosten dér Grabung deckte 
íeils die kgl. ung. Geologische Reichsanstalt, teils die Fachsektion für 
Höhlenkunde aus dér Subvendion dér Archáologischen Abteilung des 
Ungarischen National-Museums.

5. Die Jankóvichhöhle. Seine Excellenz kgl. ung. Unterrichtsminister 
B éla  v. Jankovich ermöglichte durch seine Unterstützung von K 600.—  
dafi in dér grófién Höhle des Bajóter Öregkő, die neuerdings die Bezeich- 
nung Jankovichhöhle erhielt, Dr. E ugen H ille b ra n d  seine im Jahre 1913 
begonnenen Grabungen auch im laufenden Jahr fortsetzen konnte. Zűr 
Deckung dér durch die Grabung entstandenen Unkosten trug auch die 
kgl. ung. Geologische Reichsanstalt und die Archáologische Abteilung 
des Ungarischen National-Museums bei. Die heurigen Grabungen über- 
treffen noch die vorjáhrigen schönen Erfolge und ergaben so interes- 
sante Spuren dér Kultur des pleistozánen Menschen, daB wir sie als 
aufeehenerregend bezeichnen können. Über die hier erreichten hoch- 
bedeutenden Ergebnisse wird dér Forscher demnáchst ausführlich Rechen- 
schaft ablegen.

6. Die Orosder Felsnische. In dér Pilisszántóer Orosder Felsnische 
führte zuerst im Jahre 1912 Sekretár Dr. Ottokár Kadic, dann im Herbst 
d es Jahres 1914 Dr. T heodor Kormos Probegrabungen durch. Durch 
die vertrauenerweckenden Ergebnisse dieser zwei Versuche ermuntert, 
lieB Dr. Kormos im Október des Jahres 1914 insgesammt 8 Tagé láng 
in dieser Felsnische graben. Die an Fossilien und Spuren dér Kultur 
d es Madelein-Menschen reiche Ausfüllung dér Felsnische ist stellenweise 
3 m máchtig, daher würde die vollstándige Ausgrabung dér Höhle 
noch ungefáhr eine zweiwöchige Arbeit erfordern. Über die bisherigen 
Ergebnisse dér Forschungen hat dér Forscher in dér JahresschluBsitzung 
dér Fachsektion berichtet. Die Kosten von K 100.— für die Grabung 
deckten wir aus dér Subvention dér Archáologischen Abteilung des Un
garischen National-Museums.

7. Die Islállósköer Höhle. Mit materieller Unterstützung des Mis- 
.kolczer Museums und im Auftrag dér Fachsektion für Höhlenkunde setzte 
Dr. Eugen H ille b ra n d  vöm 9. bis 19. Juli seine vorjáhrigen Grabungen 
fórt. Bei dieser Gelegenheit kamen aus dér im vergangenen Jahr auf- 
gedeckten Feuerstelle zahlreiche sehr schöne Steinwerkzeuge'des Aurig- 
nacien in unseren Besitz.

8. Die Begehung dér Höhlen des Biikkgebirges. Im Laufe des Juli 
beging unser Viceprásident L udw ig  B e l la  einen groBen Teil des Bükk- 
gebirges, um eventueü vöm Urmenschen bewohnten, noch unbekannten 
Höhlen auf die Spur zu kommen. Zuerst suchte er das Zsendiceloch 
.aut, aus dem früher eine Eisenfibula zum Vorschein gekommen war.
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Diese Höhle findet sich auf dér Südseite des Bükkgebirges im Norden 
dér Gemeinde Kács gegenüber des Kisszoros. Von Kács wanderte unser 
Viceprásident nach Szilvásvárad, um die von Dr. E u g e n  Hillebrand in 
dér Istállóskőer Höhle vorgenommenen Grabungen zu besichtigen, vveiter 
reiste er nach Miskolcz, wo im Miskolczer Museum gerade das in dér 
Szeletahöhle gefundene Material ausgestellt wurde. Von Miskolcz ging 
L u d w i g  B ella  nach Hámor, um die in dér Szeletahöhle und in dér 
Felsnische Puskaporos durchgeführten Grabungen zu besichtigen. Schliefilich 
sollte die Ausgrabung von Büdöspest an die Reihe kommen, die aber 
vvegen des ausgebrochenen Krieges unterblieb.

9. Das Aufsuchen dér Höhlen von fíeszterczebánya. Zu Anfang 
des Monates Juli führte unser Ausschufómitglied Dr. T heodor Kormos auf 
Ersuchen dér Stadt Beszterczebánya fünf Tagé dauernde Probegrabungen 
auf Kosten dér Stadt in dér Umgebung von Beszterczebánya durch. Bei 
dieser Gelegenheit vvurde die Felsőhermánder Dekrethöhle einer vorláufigen 
Untersuchung unterworfen, ebenso die zvvei Tufnahöhlen. Da aber die 
Probegrabung ausschlieölich in schlechtem Zustand befindliche Höhlen- 
bárreste ergab und so weder die Fauna, noch Spuren des Urmenschen 
eine weitere Grabung verlohnt liátten, stellte Dr. Kormos die Arbeit am 
sechsten Tagé ein, umsomehr, als in Hermánd weder Verpflegung noch 
Arbeiter zu bekommen waren. Über das Ergebnis seiner Arbeit ver- 
stándigte er die Stadt Beszterczebánya in einem ausführlichen Bericht.

Die Zeitschríft dér Fachsektion.

Vöm II. Bánd dér Zeitschrift „Barlangkutatás" erschienen 4 Hefte 
in einem Umfang von 15*5 Bogén. Die 4 Hefte enthalten 14 gröföere 
Aufsátze, 6 kleinere Veröffentlichungen, 8 Literaturanzeigen, aufierdem amt- 
liche Anzeigen.

Die Zeitschrift hatte am Schlusse des Jahres 49 Abonnenten, an 82  
Adressen sandten wir die „Barlangkutatás" als Ehrenexemplar gratis.

Mit Freude kann ich berichten, daíi das Verzeichnis dér von unse- 
rém verstorbenen Vorstand, einstmaligen K a r l  S i e g m e t h , und unserem 
Ausschutömitglied H e i n r i c h  H o r u s i t z k y  im Verlauf einer Reihe von Jahren 
gesammelten höhlenkundlichen Literatur im Laufe dieses Jahres in dér 
Reihe dér Veröffentlichungen dér kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt 
unter folgendem Titel erschienen is t: „Zusam menfassung dér L iteratur über 
die Höhlen Ungarns 1549— 1913“. Die Arbeit bringt nach einer kurzen 
Einleitung eine Skizze dér Geschichte dér ungarischen höhlenkundlichen 
Literatur und den Titel von 759 Arbeiten. Diese hochbedeutende biblio- 
graphische Arbeit füllt in unserer höhlenkundlichen Literatur eine grófié 
Líicke aus.
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Die Fachsektion für Höhlenkunde bestellte im Einvernehmen mit 
dér Direktion dér kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt von dieser Arbeit 
200 Sonderabzüge und schickt diese ihren Mitgliederen und Abonnenten 
auf ihr Verlangen unentgeltlich zu.

Vermögen dér Fachsektion.

Aus dem Bericht dér entsandten Kassenprüfungskommission teile ich 
die folgenden Daten bezüglich des Vermögensstandes dér Fachsektion mit.

Dér Stand des Stammkapitales betrug am Schlusse des Jahres 
1914 K 1220.— .

Von dieser Summe wurden für 990 K 35 Hell. 4%-ige Kron.- 
Renten Wertpapiere im Nennwert von K 1200 gekauft, dér Rest von 
K 229.65 wurde vorláufig als Reserve zurückgelegt. Dér W ert des Stamm- 
kapitals dér Fachsektion betrug am Schlusse des Jahres 1914 K 1429.65.

Die Einnahinen dér Fachsektion betrugen K 4180.33, die Ausgaben 
K 3852.47 ; dér Kassenrest für das Jahr 1915 macht K 327.86 aus.

Zum Vermögen dér Fachsektion gehören noch die Gegenstánde, 
die im Archív, in dér WTerkzeugkammer, dér Bibliothek, Landkarten- 
sammlung und Diapositivsammlung aufbewahrt werden.

Zum Schlusse meines Berichtes gelangt, sage ich all jenen Gönnern 
und Freunden, die unsere wissenschaftliche und patriotische Sache in 
diesem Jahre zu fördern die Freundlichkeit hatten, unseren besten Dank.

Budapest, den 21. Januar 1915.


