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Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1916. eví 

működéséről. 

(Titkári jelentés.) 

Ir ta: K A D I C O T T O K Á R dr.1) 

Immár harmadik éve, hogy évzáró gyűlésünket a világháború vér-

zivatarának mennydörgése kiséri. Helyzetünk azóta lényegesen nem vál-

tozott s igy a szakosztály tevékenysége a megelőző éviekhez hasonlóan 

szerény keretek között maradt. Legfőbb törekvésünk most is az volt, 

hogy folyóiratunk kiadását folytassuk, s hogv időnként üléseken össze-

jöjjünk, ügyeinkről tárgyaljunk és azok, akik oly szerencsések voltak, 

hogy a mostani nehéz viszonyok mellett is barlangokat kutathattak, kuta-

tásaik eredményéről beszámoljanak. 

A szakosztály vezetésében a mult évben lényeges változás történt, 

amennyiben elnökünk: LEXHOSSÉK MIHÁLY dr. udvari tanácsos úr nagyfokú 

elfoglaltságánál fogva kénytelen volt elnöki tisztségéről lemondani. LEX-

HOSSÉK professor urat még a Barlangkutató Bizottság választotta meg 

1912. évben elnökül. O volt az, aki a bizottságnak azt ajánlotta, hogy 

szakosztállyá alakuljon. Ez 1913. évben tényleg meg is történt s a meg-

alakult Barlangkutató Szakosztály egyhangúlag LENHOSSÉK MIHÁLY dr. 

egyetemi tanár urat választotta első szakosztályi elnökül. Bármennyire 

fájdalmasan érinti is a szakosztályt érdemekben dús, kipróbált vezérének 

távozása, az elnök ebbeli elhatározása és indokai előtt a szakosztály-

nak meg kellett hajolnia. A szakosztály ügyeit a mai évzáró gyűlésig 

BELLA LAJOS alelnökünk vezette. A „Barlangkutatás44 szerkesztése pedig 

azóta KORMOS TIVADAR dr. vál. tagunk közreműködésével történik. 

A háború okozta sokfele szomorúságunk mellett örömnapunk is 

volt: O felsége a király tagjaink közül iglói SZONTAGH TAMAS dr. királyi 

tanácsos, aligazgató úrnak, anyaegyesületünk elnökének és szakosztályunk 

alapitójának az udvari tanácsosi cimet legkegyelmesebben adományozni 

méltóztatott. E legmagasabb helyről jött kitüntetés nekünk barlang-

kutatóknak különös örömet szerzett, mert oly férfiút ért, aki a magyar 

barlangkutatás ügyét fellendülésétől kezdve egészen máig állandóan párt-

fogolta. 

E l ő ad t a a B a r l a n g k u t a t ó Szakosz t á ly 1917. évi j a n u á r h ó 25.-én t a r t o t t év-

zá ró gyűlésén. 
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Ügyrendünkben szintén változás történt, amennyiben anyaegyesü-

letünk hozzájárulásával választmányunk tagjainak számát fi ról 8-ra emel-

tük. Az ily módon létesült két új választmányi tagságra rendkívüli gyű-

lésen BARTUCZ LAJOS dr. egyet, magántanár és MIHÓK OTTÓ spelaeoento-

mologus urakat választotta meg a szakosztály. 

SZONTAGH TAMÁS dr. indítványára választmányunk elhatározta, hogy 

HERMÁN Orró-nak, ügyünk boldogult pártfogójának Hámorban, a Hermán 

Ottó-barlang bejárata fölé emléktáblát állít. Erre a célra bizottság is 

alakult, melynek tagjai BELLA LAJOS alelnök, KADIC OTTOKÁR dr. titkár és 

LAMBRECHT KÁLMÁN dr. választmányi tag lettek. E bizottság feladatával 

teljesen elkészült, amikor váratlanul bekövetkezett a román betörés, s ez 

országszerte oly hangulatot teremtett, mely nem volt alkalmas arra, hogy 

a leleplezési ünnepélyt megtartsuk. Ezért a választmány az emléktábla 

felállítását alkalmasabb időre halasztotta. 

Az immár hosszantartó háború következtében, minek folytán a nyers 

anyagok behozatala külföldről teljesen szünetel, országunk a mezőgaz-

daság szempontjából olyannyira fontos foszfortrágyában nagy szükséget 

szenved. Evvel kapcsolatban arról értesültünk, hogv az érdekelt intéző 

körök figyelme e hiány részbeni orvoslása szempontjából a hazai bar-

langokra, illetve az azokban előforduló több-kevesebb foszfort tartalmazó 

barlangi anyagokra terelődött s azoknak felkutatása és kiaknázása kü-

szöbön van. 

Az első, aki annak idején ezt a gondolatot fölvetette, HORUSITZKY 

HENRIK főgeologus úr, választmányunk tagja volt, akinek ezirányú törek-

vései csak most váltak aktuálissá.1) 

A kérdés gyakorlati fontosságát nemzetgazdasági szempontból szak-

osztályunk tökéletesen átérzi s törekvése az, hogy annak kivitelét minél 

jobban elősegítse. A barlangi anyagok kiaknázásánál azonban a gyakor-

lati szempont mellett a tudomány követelményei is előtérbe nyomulnak, 

mert kulturális szempontból csapás számba menne az, ha barlangjaink 

nagyértékű tudományos kincsei veszendőbe mennének. 

Minthogy tudomásunkra jutott, hogy a földmivelésügyi m. kir. 

minisztérium ebben az ügyben a m. kir. Földtani Intézethez fordult véle-

ményezés végett, azzal a kéréssel kerestük meg a nevezett intézet igaz-

gatóságát, hogy ebben az ügyben a szakosztály véleményes jelentését és 

propozicióit meghallgassa. Szakosztályunk a hazai barlangokat évek óta 

törzskönyvezi s az ország legtöbb barlangjáról tudomással bir, miért is 

I) HORUSITZKY I I . : B a r l a n g j a i n k ú j a b b kincse. (Természettud. Köz l öny , X L I I I . 

köt . , 716. old.) Budapest , 1911. 
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arra, hogy e tekintetben felvilágosítással és javaslatokkal szolgáljon, a 

legilletékesebb. 

A m. kir. Földtani intézet igazgatósága ebben az ügyben olykép 

határozott, hogy a szóban levő kutatások végrehajtásával HORUSITZKY 

HENRIK és K O R M O S T IVADAR dr. urakat, választmányunk tagjait és a szak-

osztály titkárát KAD IC OTTOKÁR dr.-t bizza meg. 

Eddig csak a felvidéki barlangokban történtek ezirányú kutatások, 

melyek sajnos, csekély eredménnyel végződtek. Nincs azonban kizárva, 

hogy barlangvidékeink egyéb üregeiben hasonló vizsgálatok több szeren-

csével kecsegtetnek. Bebizonyult ugyan, hogy hazánk egyes barlangjaiban 

tényleg foszforos anyagok vannak, melyeknek azonban elszállítása nehéz-

ségekbe ütközött. Mégis megtörténhetik, hogy magánemberek, vagy cégek 

belekapnak az ily irányú munkálatokba. Ez ellen már ma is óvást eme-

lünk. Az ilyen munka csakis az állam kezébe való, melynek módjában 

van, hogy az esetleg végzendő munkát szakemberek felügyeletére bizza. 

A barlangok önmagukban véve természeti emlékek. Ezek védelmére meg-

alakult már egy bizottság, mely azonban a háború kitörése miatt műkö-

désében fennakadt. E bizottság oltalmába ajánljuk barlangjainkat is, ne-

hogy kontár kezek bennük soha helyre nem hozható károkat okozzanak. 

Eddigi ásatásaink arról tanúskodnak, hogy a barlangok az ősidőkben 

sokszor lakóhelyül szolgáltak az embernek, de őslénytani szempontból 

is gyakran fölötte értékesek. Ezekben avatatlan kezek munkája fel sem 

becsülhető károkat okozhatna a tudománynak. A szakosztály kötelessége 

tehát, hogy ezirányban is mozgalmat inditson. Ez legyen legközelebbi 

teendőink egyik legfőbb feladata s hassunk oda, hogy ha már a foszfor-

tartalmú barlangi agyagok kiaknázása elkerülhetetlen, ez a munka állami 

felügyelet mellett történjék, amint azt is idézett cikkében HORUSITZKY 

hangsúlyozza. 

Kellő segélyezés hiányában szakosztályunknak ebben az évben is 

le kellett mondania arról, hogy megkezdett külső kutatásait folytassa. 

Egyedül LAMBRECHT KÁLMÁN dr. tagtársunknak juttatott választmányunk 

csekély összeget, hogy a barlangokból kikerült fossilis madárcsontok fo-

lyamatban levő tanulmányozásához helyszíni adatokat gyűjtsön. 

A szakosztálynak a letűnt év végén 149 tagja volt; ezek közül 

10 tag ebben az évben lépett kötelékünkbe, 3 tagunk pedig meghalt. 

Elhunyt tagjaink közül első sorban TÉGLÁS GÁBOR ny. főigazgató 

elhalálozása érintett közelebbről, aki mint dévai főreáliskolai igazgató a 

hunyadmegvei barlangok átkutatása és megismertetése körül szerzett 

érdemeket. Fájlaljuk továbbá báró GYÓRFFY Á R P Á D földbirtokos és STEIN-

HAUSZ G Y U L A m. kir. főbánvatanácsos elhalálozását is, akik szakosztályunk 

megalakulása óta tagjaink voltak. Elhunyt tagjaink mellett még M A S K A 
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K Á R O L Y telei ny. főreáliskolai igazgató, kormánytanácsos elhunytát is 

őszintén gyászoljuk. Ő nem tartozott ugyan tagjaink közé, de mint lelkes 

barlangkutató szakosztályunkkal állandó összeköttetésben volt. M A S K A 

KÁROLY életét és tudományos munkásságát K O R M O S T IVADAR dr. vál. 

tagunk a „Barlangkutatás"-ban méltatta. 

Szakosztályunk mult évi ügyeit és kutatásaink eredményét az év-

záró gyűlésen, 1 rendkívüli gyűlésen, 5 választmányi ülésen, 1 szak-

ülésen és 1 bizottsági ülésen tárgyaltuk. Ezeken az üléseken 6 szak-

előadás került napirendre. Üléseinket részben a kir. magy. Természettud. 

Társulat üléstermében, részben pedig az Egyetemi Földtani Intézet elő-

adójában tartottuk, melyek átengedéseért ILOSVAY L A J O S dr. udvari taná-

csos, államtitkár és PAPP KÁROLY dr. egyetemi tanár uraknak ezen a 

helyen is köszönetet mondunk. 

A „Barlangkutatás" IV. kötetéből 4 füzet jelent meg 15V2 ivnyi 

terjedelemben, 14 cikkel. Folyóiratunknak a mult évben 42 előfizetője 

volt, 88 cimnek pedig tiszteletből küldtük a „ Barlangkutatás"-t. 

A szakosztály vagyoni állása a kiküldött pénztárvizsgáló bizottság 

jelentése szerint a következő volt. 

Az alaptőke állása az 19J6. év vegén. 

Az 1915. év végén befizetett alapítványok összege ... 1838 K 54 f. 

Az 1916. év folyamán az alaptőke a következő alapít-

ványokkal gyarapodott : 

SZOWTAGH T A M Á S dr. m. kir. udvari tanácsos, aligaz-

gató, Budapest 100 „ — „ 

M A R O S IMRE m. kir. geologus, Budapest 450 „ — „ 

HILLEBRAND JENŐ dr. múzeumi segédőr, egyetemi magán-

tanár, Budapest 150 „ — „ 

BORSOD-MISKOLCZ I M Ú Z E U M , Miskolcz ... 100 „ — „ 

KADIC OTTOKÁR dr. m. kir. osztály geologus, Budapest 2 0 0 „ — „ 

SPIEGEL A D O L F cégvezető, Budapest 8 0 „ — „ 

Értékpapírok és betéti könyv utáni kamatokból 8 „ 78 M 

Összesen: ... 2927 K 32 f. 

Az idei bevételek összégéből 676 kor. 90 fil.-ért 700 kor. n. é. 

6%-os hadikölcsön jegyeztetett, úgy hogy a szakosztály alaptőkéjének 

értéke a letűnt év végén 2950 kor. 42 fill., mely áll: 1200 kor. n. é. 

4 % -os m. kor. járadékból, 400 kor. n. é. 5^2°/o-os és 950 kor. n. é. 

6%-os hadikölcsönből és 400 kor. 42 fill. takarékbetétből. 

Az alaptőkét az anyaegyesület kebelében a társulati pénztáros 

ASCHER ANTAL műegyetemi quaestor úr teljesen díjmentesen kezelte, mely 

szívességét a pénztáros úrnak ezen a helyen is a legjobban köszönjük. 
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A forgótőke állása az 1916. év végén. 

A) Bevételek. 

1. Pénztári maradék 1915. évből 200 K 07 f. 

2. Magyarhoni Földtani Társulat segélye 1000 „ — „ 

3. Közoktatásügyi minisztérium „ 1000 „ — „ 

4. Magyar Tudományos Akadémia „ 500 „ — „ 

5. Pesti Hazai Első Takarékpénztár adománya 200 „ — „ 

6. Lipótvárosi Casino adománya 130 „ — „ 

7. Befolyt tagsági és előfizetési díjak 361 „ 25 „ 

8. Alaptőke kamatja 101 „ 50 n 

9. Strömpl G. visszafizetett kutatási összege 200 „ — „ 

10. Egyéb bevételek 8 — „ 

Összesen 3700 K 82 f. 

B) Kiadások. 

1. A „Barlangkutatás" kiadása _ 2678 K 67 f. 

2. Kutatásra 200 — 

3. Régebben vásárolt felszerelésekért 128 „ 50 „ 

4. Titkárnak tiszteletdíj 200 „ — „ 

5. Irodai cikkekre 17 „ 30 „ 

6. Nyomtatványokra 45 „ 20 „ 

7. Rajzok készítésére 113 „ — „ 

8. Postaköltségekre ... ... 55 „ — „ 

9. Kiszolgálásra 30 — 

10. Apró kiadásokra 17 „ — „ 

11. Pénztári maradék készpénzben 216 „ 15 „ 

Összesen 3700 K 82 f. 

Ezek szerint a szakosztály elkölthető bevételei: 3700 kor. 82 fill., 

kiadásai: 3484 kor. 67 fill. voltak; a pénztári maradék tehát az 1917. 

évre: 216 kor. 15 fill. 

Költségvetési tervezet az Í917. évre. 

A) Előirányzott bevételek: 

1. Pénztári maradék 1916. évből 216 K 15 f. 

2. M. Földtani Társulat segélye 1000 „ — „ 

3. Közoktatásügyi minisztérium segélye 1000 „ — „ 

4. Magvar Tudományos Akadémia segélye 500 „ — „ 

5. Tagsági és előfizetési dijak 1917. évben 400 „ — „ 

6. Hátralékos tagsági és előfiz. dijak 100 „ — „ 

7. Alaptőke kamatja 127 „ — „ 

8. Egyéb bevételek 268 „ 35 „ 

Összesen : 3611 K 50 f. 



JELENTÉS A BARLANGKUTATÓ SZAKOSZTÁLY 1916. ÉV I MŰKÖDÉSÉRŐL 45 

B) Előirányzott kiadások: 

1. A „Barlangkutatás" hátralékos számláinak kifizetése 1061 K 50 f. 

2. A „Barlangkutatás" 1917. évi füzeteinek költsége 2000 „ — „ 

A szakosztály vagyonához tartoznak még mindazok a tárgyak, 

melyek a szakosztály irattárában, szertárában, könyvtárában, térképtárá-

ban és diapozitiv-gyüjteményében őriztetnek. 

Jelentésem végéhez érve mindazon jóakaróinknak és barátainknak, 

akik tudományos és hazafias ügyünket ebben az évben bármivel előbbre 

vinni szívesek voltak, legjobb köszönetet mondok. 

3. Tiszteletdíj a titkárnak 

4. Irodai cikkekre 

5. Nyomtatványokra 

6. Fényképezésre és rajzolásra 

7. Postaköltségekre 

8. Kiszolgálásra 

-200 „ - „ 

50 „ — „ 

50 „ — „ 

Összesen 3611 K 50 f. 
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Berícht über die Tátigkeit der Fachsektíon für 

Höhlenkunde ím Jahre 1916. 

(Sekretársbericht.) 

Von Dr . OTTOKÁR KADIC . ' ) 

Schon das drittemal vvird unsere JahresschluCsitzung vom Donner 

des Weltkrieges begleitet. Unsere Lage hat sich seither nicht wesentlich 

verándert, und die Tátigkeit der Fachsektion bewegte sich daher, áhnlich 

wie in den vergangenen Jahren in bescheidenen Grenzen. Auch jetzt 

trachteten wir in erster Reihe das ungestörte Erseheinen unserer Zeit-

schrift zu sichern und uns von Zeit zu Zeit in Sitzungen zu versammeln, 

um unsere Angelegenheiten zu besprechen und die Berichte jener, die 

sich auch in diesen schweren Zeiten mit der Erforschung von Höhlen 

befassen konnten, anzuhören. 

In der Leitung der Fachsektion trat im vergangenen Jahre eine 

wesentliche Yeránderung ein, indem sich unser Prásident, Hofrat Prof. Dr. 

\1. LENHOSSÉK mit Rücksicht auf seine vielseitige Inanspruchnahme veran-

lafit sah, vom Prásidium zurückzutreten. Prof. M. LENHOSSÉK wurde 1 912 

noch von der Höhlenforschungskommission zum Prásidenten gewáhlt. Er 

war es, der der Kommission den V'orschlag machte, sie möge sich zu 

einer Fachsektion umgestalten. Als dies 1913 geschah, wurde Hofrat 

LENHOSSÉK einstimmig zum Prásidenten der Fachsektion gewáhlt. So 

schmerzlich uns auch der Rticktritt unseres verdienstvollen, erprobten 

Anführers berührte, so mufóten wir uns doch vor seinem Entschlusse, 

vor den Gründen die ihn zu dem Rücktritt bewogen, beugén. Die An-

gelegenheiten der Fachsektion wurden bis zu der heutigen JahreschluO-

sitzung vom Vizeprásidenten, Herrn L. BELLA geleitet. Die Redigierung 

der „Barlangkutatás" erfolgt unter Mitwirkung des AusschuCmitgliedes 

D r . T H . KORMOS. 

Inmitten der vielfachen, durch den Krieg verursachten Kümmernisse, 

hatten wir auch einen Freudentag: Se. Majestát geruhte unserem Mit-

glied, Herrn kgl. Rat., Vizedirektor Dr. TH . V. SZONTAGH dem Prásidenten 

unserer Muttergesellschaft und Gründer der Fachsektion, den Titel eines 

kgl. ungar. Hofrates zu verleihen. Diese von Allerhöchster Seite gekom-

Vorgetragen in der Jahresschluűsitzung der FHchsektion für Höhlenkunde am 

.25 Jiinner 1917. 
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mene Auszeichnung gereichte uns Höhlenforschern zu besonderer Freuder 

da sie einen Mann traf, der der Höhlenforschung seit ihrem Aufschwunge 

bis auf den heutigen Tag stets ein reges Interesse entgegenbrachte. 

Unsere Gescháftsgebahrung wurde ebenfalls geándert, indem wir 

die Zahl der Ausschuí3mitglieder mit Genehmigung der Muttergesellschaft 

von 6 auf 8 erhöhten. Die so entstandenen beiden Stellen wurden mit 

Privatdozenten Dr. L . BARTUCZ und Speláoentomologen O . MIHÓK besetzt. 

Auf Vorschlag Dr. TH . V. SZONTAGH-S beschloö unser Ausschufi, 

dem verewigten Vorkámpfer unserer Sache Ottó Hermán in Hámor, am 

Eingang in die Hermán Otto-Höhle eine Gedenktafel zu widmen. Zu 

diesem Zvveck entstand auch eine Kommission, deren Mitglieder Vize-

prásident L . BELLA, Sekretár O. KADIC und AusschuCmitglied K. LAMBRECHT 

wurden. Die Kommission löste ihre Aufgabe bereits vollkommen, als der 

rumánische Einfall und die trübe Stimmung, die dieser im Gefolge hatte, 

die Enthüllungsfeier unmöglich machte. Deshalb verschob der AusschuB 

die Anbringung der Gedenktafel auf günstigere Zeiten. 

Der nun schon so lange dauernde Krieg, der jede Einfuhr von Roh-

materialien unmöglich macht, brachte es mit sich, dafi unser Land Not 

an dem für die Landwirtschaft so vvichtigem Phosphordünger leidet. 

Wie wir vernahmen, lenkte sich die Aufmerksamkeit der mafigebenden 

Kreise deshalb auf die heimischen Höhlen, bezw. auf die in diesen auf-

gespeicherte grössere oder geringere Menge von phosphorhaltigen Höhlen-

lehm, und es steht deshalb die Erschürfung und Ausbeutung dieser 

Materiale bevor. 

Der erste, der diese Idee aufwarf, war unser Ausschufömitglied Herr 

Chefgeolog H . HORUSITZKY.1) Seine diesbezüglichen Ideen sind jedoch 

erst jetzt aktuell gevvorden. 

Die praktische Bedeutung der Frage wird von der Fachsektion 

vollauf gevvürdigt und ihr Trachten geht dahin, der Ausführung derselben 

möglichst Vorschub zu leisten. Bei Ausbeutung der Höhlenmateriale treten 

jedoch neben praktischen Gesichtspunkten auch die Erfordernissé der 

Wissenschaft in den Vordergrund, da es aus kulturellem Standpunkte 

ein Schlag wáre, wenn die wissenschaftlichen Schátze unserer Höhlen 

verloren gingen. 

Da wir vernahmen, daO sich das Ministerium für Ackerbau in dieser 

Angelegenheit um eine Begutachtung an die kgl. ungar. geologische Reichs-

anstalt wandte, suchten wir bei der Direktion der genannten Anstalt an, 

es mögen in dieser Frage die Vorschláge der Fachsektion angehört 

l) H. HORUSITZKY : Barlangjaink újabb kincse (Ein neuer Schatz in unseren Höhlen). 

Természettudományi Közlöny Bd. XLIII . . S. 71G. (Nur ungarisch). Budapest, 1911. 



BEKICIIT ÜBEB DIK TATIG KEIT DEB FACHSEKTION FÜR HÖI ILENKUXDE 81 

werden. Die Fachsektion arbeitet seit Jahren an einem Inventar der 

heimischen Höhlen und hat daher K e n n t n i s von den meisten Höhlen 

des Landes, weshalb sie in erster Reihe kompetent ist, in dieser Hinsicht 

Autklárungen zu erteilen und Vorschláge zu machen. 

Die Direktion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt fafite in 

dieser Sache den EntschluÖ, mit der Durchführung dieser Untersuchungen 

die Ausschufímitglieder, Herren H . HOKUSITZKY und Dr. T H . KORMOS sovvie 

den Sekretár der Fachsektion Dr. O. KAD IC ZU betrauen. 

Bisher erfolgten diesbezügliche Forschungen nur in den nordungari-

schen Höhlen, doch hatten diese leider wenig Resultate. Es ist jedoch 

nicht ausgeschlossen, dafó áhnliche Forschungen in ancteren Höhlen des 

Landes erfolgreicher sein werden. Es hat sich zwar gezeigt, dafi es in 

einzelnen Höhlen des Landes tatsáchlich phosphorhaltige Materiale gibt, 

doch stöfót ihr Abtransport in der Regei an Schwierigkeiten. Immerhin 

ist es möglich, dafi sich Priváté oder Finnen zu solchen Arbeiten ent-

schliessen werden. Dagegen müssen wir schon jetzt protestieren. Der-

artige Arbeiten gehören in die Hánde des Staates. der in der Lage ist, 

die Arbeit unter die Aufsicht von Fachleuten zu stellen. Die Höhlen sind 

an und tiir sich Naturdenkmáler. Zum Schutze solcher habén wir bereits 

eine Kommission, deren Tátigkeit freilich infolge des Krieges jetzt voll-

kommen ins Stocken geriet. Dem Schutze dieser Kommission empfehlen 

wir auch unsere Höhlen an, damit unberufene Hánde nicht unheilbare 

Scháden stiften können. Unsere bisherigen Ausgrabungen habén gezeigt, 

dafö die Höhlen in Urzeiten dem Menschen háufig als Wohnstátte dienten, 

doch sind sie oft auch aus paláontologischem Standpunkte überaus 

wertvoll. Unberufene Hánde könnten da unberechenbare Scháden an-

stiften. Die Pflicht der Fachsektion ist es daher, auch in dieser Richtung 

eine Bewegung einzuleiten. Möge dies eine unserer ersten Aufgaben sein, 

wir wollen dahin wirken, datí — wenn die Ausbeutung der Höhlenlehme 

wirklich unvermeidlich sein sollte — diese Arbeit unter staatlicher Kontrolié 

vor sich gehe, wie dies schon H . HORUSITZKY in seinem erwáhnten Ar-

tikel betont. 

Mangels nötiger Unterstützung mutíte die Fachsektion auch in 

diesem Jahre von jeder ausvvártigen Arbeit abstehen. Lediglich Herrn 

Dr. K. LAMBRECHT liefó der Ausschufí eine geringe Summe zukommen, 

damit er Daten zu seinen im Gangé befindlichen Studien an fossilen, 

aus Höhlen zutage gelangten Vogelknochen sammeln könne. 

Die Fachsektion hatte im vergangenen Jahre 149 Mitglieder; davon 

traten der Fachsektion in diesem Jahre !0 Mitglieder bei, drei Mitglieder 

verstarben. 

Am náchsten berührte uns das Ableben des emeritierten Schulober-

Barlangkutatás 1917. I. Tüzet. H 
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direktors G. TÉGLÁS, der als Direktor der staatlichen Oberrealschule in 

Déva sich besonders um die Erforschung und Beschreibung der Höhlen 

des Komitates Hunyad Verdienste erwarb. Wir betrauern ferner das 

Dahinscheiden des Gutsbesitzers Báron A. v. GYŐRFFY und des kgl. ung. 

Oberbergrates J. STEÍNHAUSZ, die seit der Gründung Mitglieder der Fach-

sektion vvaren. Mit tiefem Bedauern nahmen wir auch vom Ableben K. 

MASKAS, emerit. Oberrealschuldirektors in Tele Kenntnis; er gehörte zwar 

nicht zu den Mitgliedern der Fachsektion, stand jedoch mit uns in stán-

diger Verbindung. Das Leben und die Tátigkeit K. MASKAS wurde von 

Dr. T H . KORMOS in der „Barlangkutatás" gewíirdigt. 

Die gescháftlichen Angelegenheiten und die Forschungsresultate der 

Fachsektion wurden im vergangenen Jahre in der Jahresschlufósitzung in 

einer ausserordentlichen Sitzung in 5 Ausschufó-, 1 Fachsitzung und 

1 Kommissionssitzung behandelt. In diesen Sitzungen wurden 6 Fach-

vortráge gehalten. Wir hielten unsere Zusammenkünfte teils im Ver-

sammlungssaale der kgl. ungar. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, teils 

im Vortragssaale des geologischen Universitátsinstitutes ; für die Über-

lassung der Sálé sind wir Herrn Staatssekretár Hofrat Dr. L. v. ILOSVAY 

und Herrn Prof. Dr. K. v. PAPP zu besonderen Dank verpílichtet. 

Vom IV. Band der „Barlangkutatás" sind 4 Hefte im Umfang von 

1572 Druckbogen, 14 Artikel enthaltend erschienen. Unsere Zeitschrift 

hatte im vergangenen Jahre 42 Abonnenten, an 88 Adressen sandten 

wir regelmássig Gratisexemplare. 

Das Grundkapital der Fachsektion belief sich mit Ende 1916 auf 

2928 K 32 h. Die Einnahmen betrugen 3700 K 82, ihnen standén Aus-

gaben in der Höhe von 3484 K 67 h gegenüber; sonach ergab sich ein 

Überschufö von 216 K 15 h. 

Zum Vermögen der Fachsektion gehören ausser dem Grundkapital 

noch all jene Gegenstánde, die sich im Archiv, in der Bibliothek, im 

Kartenarchiv, in der Diapositivensammlung der Fachsektion befínden. 

An das Ende meines Berichtes angelangt spreche ich all jenen 

Freunden der Fachsektion, die unsere Sache im vergangenen Jahre in 

irgend einer Hinsicht förderten, unser Aller besten Dank aus. 


