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Még mindig zúg a világförgeteg. A lefolyt esztendő is Mars
jegyében pörgött le. Ez szabta szűkösre kutató tevékenységünk
amúgy sem tágas kereteit; de azért ez évben is szívósan forgattuk
a barlangok rétegeit rendszeresen bontogató csákányt, napfényre
hozva az ősidők emberének hagyatékát.
A régi mult néma és mégis beszédes tanúinak összesége
ez. Szolgálatkész híradói az Íratlan időknek, melyekben sem rokonsem ellenszenv, sem indulat, sem szenvedély, sem semmiféle elfogultság meg nem nyilatkozik, hogy ítéletünkre befolyást gyakoroljon, mint azt a történelmi idők emlékei körül úton útfélen tapasztaljuk. Nem szolgálván sem egyének vagy törzsök, sem népek neveivel, a rég mult korok és időszakok embereinek csak általános
kulturállapotáról nyújtanak tájékoztatást, mely elénkbe tárja mind e
korok emberei életviszonyainak és életmódjának hűséges képeit. A
felszínes szemlélő e ké£ek sorozatában alig talál valamely számbamenő különbséget, de az alapos kutató fürkésző szeme nyomrólnyomra követi a változásokat, melyek a szerszámok anyagában,
alakjában és díszítésében jelentkeznek és haladásról vagy hanyatlásról tesznek tanúságot.
Sőt mi több ! Megállapíthatjuk még új emberfajtáknak megjelenését is, melyek egészen új irányú tevékenységet hoztak magukkal Európába.
Az Ó-Palaeolithicum embere, a neandertali fajta a ChelléenAcheuléen és Mousterién korokon keresztül semmiféle művészi hajlamról és képességről nem teszen tanúságot. Máskép föst ez az
Uj-Paiaeolithicumban. Az Aurignacienben egyszerre feltűnnek a bar1) E l ő a d t a a B a r l a n g k u t a t ó
tott évzáró
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lángok falfestményei és a faragott képek. Ez a művészi ténykedés
a Solutréenben hanyatlásnak indult, hogy azután a Magdalenienben
virágkorát élje.
Az emberi képességek ez új irányú megnyilatkozása új emberfajták megjelenésével függ össze, melyek közül a Grimaldi-fajta
biztosan Afrikából, az Aurignaci és Cromagnoni-fajták valószínűleg
Keletről érkezhettek.
Mind e három fajtának még semmi nyoma az Ó-Palaeolithicum
utolsó korában, a Mousterienben; azt pedig föltételezni, hogy a
Mousterien végén változott volna át a neandertali fajta üj fajtává,
merő képtelenség.
A művészi hajlam és képesség megnyilatkozásának emlékeit
csak oly telepeken találták, ahol az utóbb említett három új emberfajta csontvázainak maradékai, vagy kő- és csonteszközeiknek az
Ó-Palaeolithicuméitól elütő alakjai fordultak elő.
Kiváló értékűek az Új-Palaeolithicum képíró alkotásai, melyek
halomra döntötték azt a legújabb időkig vallott és körömszakadtig
védett ama felfogást, hogy a geometriai stílus jelzi a művészet
hajnalhasadását, melyből lassanként fölragyogott a természet után
induló szabad művészet napja.
Éppen ellenkezőleg áll a dolog és ennek megállapítása és bebizonyítása a barlangkutatás egyik fényes eredménye.
Az őskor kutatásának további eredménye annak a ténynek
megállapítása, hogy a kőkorok embere bámulatos módon ismerte
az egyes kőzeteket szerszámra vagy fegyverre való alkalmatosságuk
szempontjából. Hány diplomás ember birna ma e tekintetben versenyezni véle ? A kőfeldolgozásáról ne is szóljunk. Azért ne nézzük
le kicsinylőleg az Íratlan idők emberét. Ember volt ő is, még pedig
a maga talpán!
Az életmód és életviszonyok változásának jelei: a lakóhelyek
kiválasztása, a lakok építése és berendezése; míg a lelki életről,
kivált pedig a túlvilági létről való felfogások módosulásáról különösen a temetkezések körül mutatkozó különböző eljárások tesznek
tanúságot.
Az előkerülő leletek egyike-másika fölvilágosítást nyújt az őskori lakosság kereskedelmi összeköttetéseiről is. így megállapítható,
hogy a neolithkor egyik kedvelt kőzetét a lvditet a Fichtel-hegvségből szerezték be hazánk őskori lakói, viszont ők az obszidiant
adták érte cserébe. A bronzkori lakosság az ónt az Erchegységből
nyerte, viszont az antimont a mi vidékeink szolgáltatták messze
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földre egészen föl a Balti-tenger mellékére, honnan viszont a nagy
becsben álló borostyánkövet szerezték be.
Ez érintkezések nem maradtak hatás nélkül az őskori népek
műveltségének fejlődésére. Hogy hazánk földje azokban az időkben nagy szerepet játszott, azt első sorban természeti kincseinek
köszönheté. Az obszidiánon és antimonon kívül számba kerülnek
itt még rézérceink, továbbá Erdély aranya és kősója. Mindezekhez járul hazánk központi földrajzi fekvése is, melynél fogva mindenha összekötő kapcsul szolgált mind a négy világtáj felé. Ez
összeköttetések és kapcsolatok kimutatása, valamint az ezekből származó hatások földerítése szintén a mi feladataink közé tartoznak.
Mindezeket pedig csak azért említem föl, mivel a társadalom
nagy rétegei még mindig idegenül viseltetnek törekvéseinkkel szemben. Akárhányan akadnak, kik igyekezetünket semmi másnak, csak
merő kíváncsiságnak tekintik. Elfogadom. De viszont azt a kérdést
vetem föl, hol tartana még ma az emberiség, ha kíváncsiság nélkül
szűkölködnék ? Ha nem ösztökélne bennünket mindig az okok megismerésének vágya? Úgy is soká tartott, míg az emberek ráeszméltek arra, hogy a történetírás előtt is élt az emberi nem.
%
Joggal írhatta S O P H U S M Ü L L E R , a kopenhágai múzeum igazgatója „Urgeschichte Europas" című munkájában: „Mintha az emberiség csodálatos vakságban leledzett volna, hogy a 19. századig
történelmi tudást csak könyvekből tudott meríteni és rá sem hederített az emberi kulturmunka megmarkolható, ép oly világos tanúságot tevő bizonyítékaira.1)
Igaza van ! És mivel ezt belátjuk, szegődünk a praehistoria
szolgálatába; ne mondhassa senki sem felőlünk, hogy mi magyarok,
kik a praehistoricus idők e g y i k l e g é r d e k e s e b b és l e g é r t é k e s e b b területét lakjuk, mit sem teszünk az ősidők homályának eloszlatása és földerítése érdekében. Összeállottunk; igaz csak kevesen,
de azzal az eltökélt szándékkal, hogy minden nehézség dacára munkához látunk és munkába fogunk, hogy nemzetünk ne hiányozzék
az íratlan idők -földerítésén dolgozó népek sorából. Csak néhány
éve működünk és már is számottevő eredményekre mutathatunk,
melyeket a külföld szakemberei méltánylólag el is ismernek. A céltudatos irányban kifejtett törekvéseink évről-évre mind nagyobb
pártfogásban részesülnek a művelt társadalom részéről; titkárunk
») SOPHUS M Ü I X E B :
I . T r f i b n e r 1905. 1. 1.
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jelentéséből majd kitűnik, hogy különösen arisztokratiánk és az
egyház nagyjai hathatósan támogatnak bennünket igyekezetünkben,
amiért ez alkalommal is hálás köszönetet mondunk.
Áttérve szűkebb határok között kifejtett kutató munkálkodásunkra, a következőkről adhatok rövid jelentést:
H I L L E B R A N D J T N Ö dr., a N. Múzeum segédőre, egyetemi magántanár folytatta ásatásait a Jankovich-barlangban Esztergom megyében és az Istállóskői barlangban a Bükkhegységben.
K A D I C O T T O K Á R dr., osztálygeológus, egyetemi magántanár a
székesfőváros területén levő Pálvölgyi barlangot fölmérte és azonkívül a horvátországi Karsztban Jadrc vidékén tizenöt barlangot
tanulmányozott.
K O R M O S T I V A D A R dr., osztálygeológus, egyetemi
magántanár
folytatta a Takács Menyhért-barlangban 1916-ban megkezdett ásatásait és holocaen emlékeken kívül pleistocaen maradványokra
bukkant; ismét egy hellyel löbb, mely hírt ad a palaeolith embernek
hazánk földjén való tartózkodásáról.
S C H R É T E R Z O L T Á N dr., geológus a hunyadmegyei
Csoklovinai
t^arlangról készített topografikus felvételekkel gazdagította térképi
gyűjteményünket.
H O R U S I T Z K Y H E N R I K , főgeológus
ugyané barlangról érdekes
vegyi elemzéseket mutatott be, melyek e barlang gazdag foszfortartalmú rétegeiről tesznek tanúságot.

Az eredményekről beszámol szakosztályunk folyóirata a „Barlangkutatás", melynek megjelenése a lefolyt évben is csak úgy vált
lehetővé, hogy munkatársaink most is lemondtak minden írói díjról,
amiért őszinte köszönetet mondok nekik. Ürömmel hozom a szakosztály tudomására, hogy buzgó titkárunk K A D I C O I I O K Á R dr. a
karsztgeológia magántanárává lett a budapesti tudomány-egyetemen.
Fogadja legszívesebb üdvkivánatainkat!
Szakosztályunk érdeke még a következő ügy szóba hozására
késztet. A világháború egyik rendkívül sanyarú hatása a világforgalomtól való elzárásunk. Ennek következményeit életviszonyaink
minden ágában keservesen érezzük. Roppant káros hatása a földművelés terén is tapasztalható, mert lehetetlenné tevén a műtrágya
behozatalát, szántóföldjeink termőképességére csökkentőleg hat.
Gazdaköreink e bajon könnyíteni akarván, ráirányították figyelmüket
a barlangjainkat kitöltő anyagra.
Ismeretes dolog, hogy egyes barlangok bővelkednek foszfortartalmú rétegekkel, melyeknek kiaknázása némileg segíthetne a
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trágyázás szűkös állapotán. A fennforgó mostoha körülményeket
szemmel tartva, semmi kifogásunk sem lehet az ilyen foszforanyagokat tartalmazó barlangok kiaknázása ellen, hisz első és legfőbb
dolog a megélés lehető biztosítása. De amikor ezt készségesen elismerjük, nem mulaszthatjuk el azt sem, hogy az illetékes körök
figyelmét a tudomány érdekeire fölhívjuk. Az ily fajta foszfortartalmú
barlangok legtöbbnyire valóságos kincsesbányái a palaeontologiának és archaeologiának is. Avatatlan kezek itt soha semmi módon
sem helyrehozható károkat okozhatnak. Azért ismételten fölemeljük
kérő szavunkat, hogy ilyen barlangok kiaknázásánál az illető vállalkozók forduljanak mi hozzánk vagy a m. kir. földtani intézethez
(Budapest VII. ker. Stefánia-út 14. sz.) szakerők kiküldése céljából.
Ilyetén módon lehetségessé válik a gyakorlati és tudományos cél
egyesített elérése. Szakembereink tanácsának csak hasznát vehetik
a vállalkozók, mihez hozzájárulna az a tudat is, hogy a tudomány
érdekeinek is szolgálatot tettek.
Hálás köszönettel adózunk a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Ministeriumnak, mely évi 2000 koronára emelte föl a szakosztályunknak eddig nyújtott segélyösszeget, továbbá a Magyar
Tudományos Akadémiának és a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtári osztálya igazgatójának hathatós támogatásukért; kiválóképpen
pedig az anyatársulatnak, mely szerető gonddal segít bennünket
törekvéseinkben.
Mind e támogatást azzal igyekezzünk meghálálni, hogy szorosan tartsuk magunkat a Vallás- és Közoktatásügyi Minister Úr
Őnagyméltóságának hozzám intézett e szavaihofc: „Csak dolgozzanak, akkor a segély nem marad el!"
Tehát munkára föl a jövendőben is!
Ezzel megnyitom az évzáró ülést.
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Die ungarísche Höhlenforschung im Jahr 1917.
(Eröffnungsrede.)
Von : L U D W I G
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Noch immer tobt das Weltgewitter. Auch das verflossene
Jahr stand im Zeichen des Mars. Die s schránkte den auch sonst
nicht vveiten Rahmen unserer Tátigkeit noch enger ein; aber trotzdem schwangen vvir regelrecht die Spi t z haue um aus den Schichten
der Höhlen den NachlaB des urzeitlichen Menschen zutage zu fördern. Diese Erbschaft umfafit die Gesammtheit der stummen und
doch beredten Zeugen lángst vergan ge ner Zeiten. Es sind dies
dienstfertige Botén der ungeschriebenen Vergangenheit, denen weder
Hin — noch Gegenneigung, weder Erregung noch Leidenschaft,
noch Voreingenommenheit innewohnt U m unser Urteil zu beeinflussen, wie vvir das allenthalban bei den Zeugen geschichtlicher
Zeiten empfinden. Sie nennen uns keine Namen von Personen,
Stámmen und Völkern, sondern gewáhren uns nur einen Überblick
über den allgemeinen Kulturstand der dahingeschwundenen Zeiten,
der unseren Augen getreue Bilder de r Lebensart und Lebensverháltnisse der damaligen Menschen enthüllt. Der oberfláchliche Betrachter findet in der Reihe dieser Bilcler wol kaum einen Unterschied von Bedeutung, vvohl aber das Aug e des gründlichen Forschers,
das von Schritt zu Schritt dem Unterschiede folgt, welcher in
Materie, Form und Ornament der Gegenstánde zutage tritt und von
Fortschritt oder Rückfall Kundé gibt. J a noch mehr! Wir können
durch sie sogar das Erscheinen neuer Menschenrassen feststellen,
die ganz neugeartete Fertigkeiten mit nach Európa brachten.
Der Mensch des Alt-Palaeolithikums, die Neandertaler-Rasse,
betátigte wáhrend dem ganzen Chelléen, Auchelléen und Monsterien
nicht den geringsten Hang zur Kunst, 2 U m ásthetischen Schaffen.
»)
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Welch ein anderes Bild gewáhrt uns das Jung-Palaeolithikum. Im
Aurignacien erscheinen Gemálde an den Wánden der Höhlen, wáhrend in den Kulturschichten plastische Gebilde angetroffen werden.
Dieses ásthetische Schaffen erlahmt zwar im Solutréen, schwingt
sich aber im Magdalenien zur Stufe der Blüte hinauf.
Die Betátigung menschlicher Fáhigkeit in diesen neuen Bahnen
hángt mit dem Erscheinen neuer Rassen zusammen, von vvelchen
die Grimaldi-Rasse aus Afrika, die von Aurignak und Cromagnon
aber warscheinlich von Osten herstammt. Von diesen drei Rassen
ist im Mousterien, dieser letzten Epoche des Alt-Palaeolithikums
noch keine Spur vorhanden. Die Annahme von der Umbildung der
Neandertaler zu einer neuen Rasse am Schlusse des Alt-Palaeolithikums entbehrt jeder Berechtigung, mithin weisen die Werke ásthetischen Schaffen und Könnens auf das Erscheinen neuer Rassen
hin. Die Wandmalereien der Höhlen brachten auch jene záhe verfochtene Ansicht, wonach das Morgenrot künstlichen Schaffens an
den geometrischen Stil gebunden gewesen wáre, zum Falle. Sie
beweisen das gerade Gegenteil. Naturalismus ging Jahrtausende
dem Geometrismus voran. Das Feststellen dieser Tatsache ist eines
der wichtigsten Ergebnisse der Höhlenforschung.
Da aber die Höhlen auch in spáteren Zeitabschnitten dem
Menschen als Obdach dienten, findet man in ihnen auch die Kulturschichten der jüngsten práhistorischen Stufen vertreten und zwar
in oft ungetrübterem Zustande, als in den zutage liegenden Siedelungen und Nekropolen, welche der Unbill des Wetters und dem
Spaten des fortschreitenden Landbaues viel mehr ausgesetzt vvaren,
als die oft gánzlich vergessenen Höhlen, die infolgedessen bessere
Einsicht in die Zeitfolge der einzelnen Stufen gewáhren. Und nachdem in unserem Vaterlande die unberührten Höhlen nach Taugende
záhlen, ist es unsere Pflicht, diese mit der gröfóten Sorgfalt und
Gründlichkeitzudurchforschen. Schon habén die Forschungen in den
Höhlen des Bükk-Gebirges und der anrainenden Höhenzüge eine
derartig reiche Keramik (bemalte und tieftechnische) aus dem Neojithikum zutage gefördert, daB sie an Mannigfaltigkeit und Schönheit ihres Gleichen sucht. VVürdig an diese reiht sich die Keramik
der Bronzé und Hallstattzeit an, die uns bezíiglich ihrer Zeitstellung einen besseren Mafitab zuhánden liefern, als wir ihn bisher
aus dem südvvestlichen Ungarn besassen. Mit vollem Rechte erwartet die Fachwelt ausführliche Kundé über unsere Arbeiten. War
doch unser Vaterland zufolge seiner centralen Lage, seines frucht-
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baren Bodens und seines Reichtums an Naturschátzen immerdar
von grosser Zugkraft auf die benachbarten Völkerschaften. Das Gold
und Steinsalz Siebenbiirgens, welch letzteres in Bergen zutage liegt,
das Antimon von ebenda und vom Kőszeger Gebirge, der Obsidian
der Hegyalja (Tokajer-Gebirge) und die an vielen Orten zutage
liegenden Kupfererze waren stets die gesuchtesten Artikel des
Tauschhandels nach allén Richtungen der YVindrose.
Dafi dieser lebhafte Verkehr von grosser, befruchtender Riickwirkung auf die Kultur unserer Urbevölkerung vvar, láGt sich auf
jeden Schritt und Tritt bevveisen. In diesem lebhaften Verkehr liegt
zugleich der Grund jener Schwierigkeit, welcher wir allenthalben
begegnen, vvo es der Entscheidung der Frage über die Bodenstiindigkeit oder Einfuhr der Fundobjekte gilt.
Üiese Fragen zu lösen, sie gríindlich zu beantvvorten ist unsere Pflicht. Und weil wir dies einsehen, stellten wir uns in den
Dienst der Práhistorie. Niemand soll uns den Vorwurf machen
können, daü wir Ungaren, die wir eines der interessantesten Lánder
práhistorischer Zeiten bewohnen, nichts beigetragen habén, um
den Schleier urvergangener Perioden zu lüften. Zwar sind wir nur
VVenige, die wir zu dieser Sache in Dienst traten, aber um so
grösser ist unser Entschlufi, keine Mühe zu scheuen um wacker
mitzutun und mitzuwirken an der Aufhellung des Dunkels der
unbeschriebenen Zeiten menschlichen Daseins.
Unsere Tátigkeit reicht nur auf wenige Jahre zurück ist aber
schon von solchen Erfolgen begleitet, die allüberall Anerkennung
findet. Diesen habén wir es zu verdanken, dafi unsere Bestrebungen
von Seiten der gebildeten Standé immer mehr unterstiitzt werden.
Aus dem Berichte unseres Secretárs geht es zugenüge hervor,
.welchen Anklang und welche Förderung unser Wirken in den
Kreisen der hohen Aristokratie und Hierarchie findet. Verbindlichster
Dank all den hohen Gönnern!
Es sei noch in Kürze der im verflossenen Jahre vollzogenen
Arbeiten gedacht.
Dr. E U G E N H I L L E B R A N D setzte die Grabungen in der Jankovichhöhle(Com. Esztergom) und rstállóskőerhöhle (Bükker-Gebirge) fort.
Dr. O T T O K Á R K A D I C nahm im Gebiete der Residenz-Haupstadt
die Pálvölgyerhöhle auf und machte im Kroatischen Karst von 15
Höhlen topografische Aufnahmen.
Dr. T H E O D O R K O R M O S führte die in der Takács Menyhért-Höhle
(bei Jászó, Com. Abauj-Torna) im Jahre 1916 begonnenen Forschun-
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gen weiter, vvelche ausser reichen Funden holozáner Zeiten auch
solche aus dem Pleistozán zutage förderten.
Dr. Z O L T Á N S C H R É T E R nahm die Pláne der Csoklovinahöhle
(Com. Hunyad) auf und vermehrte hiedurch unseren kartografischen
Besitz mit einigen überaus wertvollen Bláttern.
Dr. H E I N R I C H H O R U S I T Z K V lieferte über die Ablagerungen derselben Höhle mehrere chemische Analysen ein, laut vvelchen diese
Ausfüllungen besonders reich an phosphatháltigen Schichten sind.
Über alle diese Arbeiten bringt unsere Zeitschrift „Barlangkutatás" (Höhlenforschung") ausführliche Berichte. Es ist mir eine
angenehme Pflicht allén Verfassem, die durch Verzicht auf jedes
Honorar das Erscheinen unserer Zeitschrift ermöglichten, auch von
dieser Stelle aus Dank zu sagen.
Dank schulden vvir ferner dem hohem Ministerium für Kultus
und Unterricht, datö die bisherige Subvention für unsere Fachsektion auf jáhrlich 2000 Kr. erhöhte, ferner der Ungar. Wissenschaftlichen Akademie und dem Vorstand der Archáologischen Abteilung des National-Museums für ihre tatkráftige Unterstützungen ;
insbesondere aber der Muttergesellschaft die mit liebender Sorge
unsere Bestrebungen unterstützt.
Am besten vverden vvir diesen Unterstützungen vvürdig sein,
vvenn vvir uns strenge an die Worte Seiner Excellenc des Unterrichtsministers haltén: „Arbeiten sie nur, dann bleibt die Unterstützung nicht aus!"
Darum auf zur vverktátigen Arbeit in der Zukunft! Mit diesem
eröffne ich die JahresschluCsitzung.

