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A magyar barlangkutatás állása az 1919. évben. 
I r t a : K A D I C O T T O K Á R d r . : ) 

Mult évi titkári jelentésemben örömmel jeleztem, hogy négy 
évi háborús küzdelmek után végre odáig jutottunk, hogy szabad 
ország szabad polgárai lettünk. Azt hittük, hogy az újonnan léte-
sült magyar köztársaság kapcsán elértük azt az időpontot, amikor 
a születésüknél fogva kiváltságosak és gazdagok uralmát a tehet-
séges és szorgalmas kis emberek, a középosztályhoz tartozó mű-
velt polgárok korszaka fogja fölváltani. S milyen nagy volt meg-
lepetésünk, amikor egy szép tavaszi nap reggelén arról értesültünk, 
hogy életbe lépett a proletárdiktatúra. Minthogy nemzeti gondol-
kozásunktól és hazafias érzésünktől a kommunizmus mindenkor 
távol állott s ezért nálunk a bolseviki eszmék meglehetősen isme-
retlenek voltak, a hirtelenül megváltozott államrendet a legtöbben 
alig tudtuk megérteni. A napisajtó, a röpiratok és a plakátok tömege 
azonban rövid idő alatt kioktattak bennünket s csakhamar meg-
tudtuk, hogy a hatalmat és minden fontos ügy irányítását maguk-
hoz ragadták a munkások, a katonák és a földmives szegények. 
Később azután kiderült, hogy mindezen szerény polgártársainktól 
messze állott az a törekvés, hogy a művelt osztályok fölé emel-
kedjenek, s kitűnt, hogy ők is, épp úgy mint a többi osztály, 
egy hatalomra vágyó, érvényesülni akaró, önző érdekcsoport ál-
dozatai lettek. 

Tudományos intézményeinket eleinte megkímélte ez az irány-
zat, később azonban ezeket is kikezdte. Először egyetemeinket, 
majd a Tudományos Akadémiát s végül tudományos egyesületein-
ket is kezdték kommunista eszmék szerint átreformálni. 

Néhány tagtársunk minden demokratikus felfogással ellentét-
ben, szaktársaik előzetes megkérdezése és hozzájárulása nélkül, 
magukhoz ragadták az ügyek vezetését és mint a „Tudományos 
Társulatok Direktoríumá"-nak teljhatalmú megbízottjai teljesen ön-
kényesen intézkedtek. 

Szakosztályunkat ez a veszedelmes, mindent felforgató irány-

*) Felolvasta a Barlangkutató Szakosztály 1920. április hó 17-én tartott év-
záró gyűlésén. 
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zat alig érintette. 1919. április 17-én az alelnöknél megjelentek a 
nevezett direktórium megbízásából: V A D Á S Z M. E L E M É R dr., J A B -

LONSZKY J E N Ó dr és L A M B R E C H T K Á L M Á N dr., akik egyesületünk ügy-
vezetését és 1130 kor. 58 fill.-nyi készpénzét átvették és a szak-
osztály ügyeinek további vezetésével K O R M O S T I V A D A R dr.-t bízták 
meg. A pénzt magukkal vitték, míg az ügyiratok és a szakosz-
tály egyéb ingóságai a kommunizmus végéig az alelnöknél ma-
radtak. A tanácsköztársaság megszűnése után a szakosztály kész-
pénze teljes összegében visszatérült. így tehát eltekintve attól, 
hogy a szakosztály a kommunizmus alatt tétlenségre volt kárhoz-
tatva, egyéb baja nem történt, ellenkezőleg anyagilag jól járt, mert 
a direktórium 4068 kor. 50 fill.-nyi nyomdai tartozását kifizette. 

A román megszállás alatt a fennálló katonai rendeletek miatt, 
melyek szerint mindennemű gyülekezés és a szabad mozgás külső 
területeinken tiltva vagy [korlátozva volt, szakosztályunk ismét 
nem működhetett; később pedig, a románok kivonulása után, tár-
sadalmi életünk annyira megbénult, hogy hónapok kellettek, mig 
az emberek valamelyest magukhoz tértek. 

Az uj életre éledt társadalom első munkája a tisztogatás volt; 
el kellett távolítani mindazokat, akik nemzeti szerencsétlenségünk 
ideje alatt nem ugy viselkedtek, ahogy azt tőlük elvártuk volna. 

A Magyarhoni Földtani Társulat ezt a munkát 1920 február 
hó 18-án tartott választmányi ülésén végezte el, amikor a koráb-
ban kiküldött igazoló bizottság jelentése alapján számos tagja fö-
lött ítéletet mondott. Mivel alapszabályaink szerint szakosztályunk 
tagja csak az lehet, aki egyszersmind anyaegyesületünk tagja is, 
mi fel voltunk mentve attól a feladattól, hogy tagjainkat külön 
igazoljuk s ezért anyaegyesületünk döntését egyszerűen magunkévá 
tettük. Az ítélet, sajnos, szakosztályunk több tehetséges tagját súj-
totta, akikkel éveken át a magyar barlangkutatás céljaiért válvetve 
küzdöttünk. Szakosztályunkra nézve kizárásuk nagy veszteséget 
jelent, melyet csak idővel tudunk pótolni. 

A fennebb ismertetett csapások folytán szakosztályunk az 
egész éven át tétlenségre volt kárhoztatva s látva, hogy a fenn-
álló viszonyok miatt működni nem tudunk, minden törekvésünk 
az volt, hogy folyóiratunk, a „Barlangkutatás'" meg ne szűnjön. 
Ezért az óriási nyomdaköltségek dacára kiadtuk a VII. kötetet 
2 ívnyi füzet terjedelemben. A megjelent füzet az elnöki megnyi-
tón, a titkári jelentésen, az irodalmi ismertetéseken és hivatalos 
jelentéseken kivül a következő cikkeket tartalmazta. 
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Dr. H I L L E B R A N D J E N Ó több szövegábra kíséretében ismerteti 
azon ásatásainak eredményét, melyeket még tűrhető viszonyok kö-
zött 1917. évben a bajóti Jankovich- és a szilvási Istállóskői bar-
langokban folytatólagosan végzett a Barlangkutató Szakosztály 
megbízásából és a Magyar Nemzeti Muzeum anyagi támogatásával. 
Az ásatás mind a két barlangban, úgy mint eddig, kielégítő ered-
ménynyel járt. 

Dr. K A D I C O T T O K Á R összefoglaló cikkben jelentést tesz azon 
barlangkutatásairól, melyeket 1917-től 1919-ig végzett. Az évről-
évre fokozodó munkabérek lehetetlenné tették, hogy szerző korábbi 
ásatásait folytassa s igy elhatározta, hogy ásatásait olyan kutatá-
sokkal váltja fel, melyeket legfeljebb egy-két munkaerő igénybe-
vétele mellett végezhetett Az utolsó években tehát csupán a bar-
langok felkeresésére, felmérésére és hasonló természetű munkára 
kellett szorítkoznia. Ebben az irányban több, főleg a főváros terü-
letén és annak távolabbi környékén fekvő barlangot kutatott át. 
Vizsgálatait részben a főváros területének geologiai reambulatiójá-
val kapcsolatban, részben pedig a m. kir. Földtani Intézet megbí-
zásából végezte 

S C H O L T Z P Á L K O R N É L végül rövid cikkben jelentést tesz a 
Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztályának meg-
alakulásáról, amelyről a további sorokban bővebben szólok. 

Mint látjuk, a letűnt év szakosztályunk történetében üres 
lapot hagyott hátra és majdnem teljes tétlenségben mult el, mely 
tétlenségért azonban nem a vezetőséget terheli a felelőség, hanem 
azokat a külső súlyos körülményeket kell okolnunk, melyek álta-
lánosságban minden szellemi törekvésünket közel egy éven át bi-
lincsben tartották. 

Ilyen viszonyok között szinte hihetetlen, hogy a fennforgó 
és leküzdhetetlennek látszó akadályok mellett a magyar barlang-
kutatás ápolására uj tűzhelyek fakadjanak. Értem ez alatt azokat 
a legújabb barlangkutató törekvéseket, melyek egyes turistaegyesü-
leteinkben életbe léptek. 

Mindenek előtt örömmel jelenthetem, hogy a harcterekről 
visszatért barlangkutatók, a pálvölgyi barlangok fölfedezői és kutatói 
újból kezükbe vették a fővárosi barlangok ügyét és a Pálvölgyi 
Barlang-Társaság egyes tagjaival szövetkezve az 1919. április 27-én 
tartott közgyűlésükön a Pannónia Turista-Egyesület kebelében 
S C H O L T Z P Á L K O R N É L régi tagtársúnk vezetése alatt barlangkutató 
szakosztályt alapítottak. 
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A szakosztály célja: Magyarország barlangjainak turistái szem-
pontból való mivelése, nevezetesen a hazai barlangok felkutatása, 
feltárása és rendezése, ill. a nagyközönség részére hozzáférhetővé 
tétele. A szakosztály emellett a tudományos egyesületek, intéze-
tek és egyes szakemberek barlangkutatásait támogatni fogja s így, 
bár maga részéről tudományos vizsgálatokat nem óhajt végezni, 
közvetve a tudománynak is szolgálatokat kiván tenni. 

A szervezkedés munkáját az év első felében befejezve, az új 
barlangkutató szakosztály munkához látott és a fennforgó nehéz 
viszonyokhoz képest munkatervéből egyet-mást el is végzett. Min-
denek előtt vezetőképző tanfolyamat létesített szakavatott vezetők 
kiképzésére ; a Pálvölgyi barlangban egyes, eddig nehezebben hozzá-
férhető részeket járhatóvá tette s végül egyes szakembereknek, 
nevezetesen Dr. K A D I C O T T O K Á R főgeologusnak barlangméréseinél és 
M A R C E L L G Y Ö R G Y meteorológusnak hőmérsékleti és nedvességi vizs-
gálatainál segédkeztek. 

Örömmel üdvözöljük uj testvéregyesületünket és munkássá-
gához a legjobb sikereket kívánjuk. Azon leszünk, hogy a két test-
vér között a viszony minél bensőségesebb legyen s bár különböző 
utakon haladunk és különböző eszközökkel dolgozunk, célunk 
ugyanaz: a magyar barlangkutatás ápolása és fejlesztése. 

Nem csekélyebb örömmel jelenthetem, hogy a Vándor Sasok 
Turista Egyesülete kebelében cserkészcsapat létesült, mely egyéb 
humánus feladatai mellett munkatervébe a barlangok kutatását is 
felvette. A nevezett turistaegyesület vezetőségétől 1919. október 
10-én átiratot kaptunk, melyben értesít bennünket, hogy méltá-
nyolva szakosztályunk nagyfontosságú munkáját, felajánlja cser-
készcsapatának szolgálatait barlangok felásatásánál. A nevezett 
cserkészcsapat tagjai minden anyagi haszonról lemondva teljesen 
díjtalanul, mint egyszerű munkások ifjú erejüket a tudomány szol-
gálatába kívánják állítani. 

Valóban megható jelenség, hogy fiatal barátjaink látva, 
hogy a horribilis munkabérek miatt ásatásaink megakadtak, segéd-
kezet nyújtanak felénk és gyengéd erejükkel a hiányzó munkaerőt 
pótolni kívánják. Mi ezt a nemesen átérzett elhatározást köszönet-
tel vesszük s mindenütt, ahol fiatal munkaerőre szükségünk lesz, 
azt alkalmazni fogjuk. 

Végül jelenthetem, hogy a Magyar Turista Szövetség kirán-
duló és feltáró bizottságába B E K E Y IMRE G Á B O R tagtársunkat elnökül 
választotta. Tagtársunk terve, hogy a főváros környékén előforduló 
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barlangokhoz kirándulásokat szervez, melyek előadásokkal lesznek 
egybekötve. Egyes barlangoknál valamelyik szakember, lehetőleg 
a barlang kutatója, népszerű előadást tart az illető barlang legfon-
tosabb tudnivalóiról. E kirándulások és előadások célja, hogy az 
érdeklődő nagyközönséggel megismertessük barlangjainkat s hogy 
a közönség ezeket az ismereteket a legilletékesebb szakférfiak ré-
széről kapja. 

Örömmel üdvözöljük a Magyar Turista Szövetség ezen el-
határozását és ismerve Bekey tagtársunk határozottságát, reméljük, 
hogy fáradozását siker fogja koronázni. 

Mindezen örvendetes mozgalmakról tudomást szerezve, remény 
és bizalom tölti be lelkünket látva, hogy a mostani nehéz viszo-
nyok mellett is barlangkutató ügyünk nem lankadt el, s hogy van-
nak még férfiak, akik mindennapi küzködésük fölé emelkedve a 
természetért és tudományért lelkesedni tudnak. 

Ébredjünk tehát abból a letargiából, melyben a lezajlott ese-
mények bennünket majdnem egy esztendeig tartottak és lássunk 
munkához. Ne hivatkozzunk nap-nap után arra, hogy a mostani 
küzdelmes viszonyok mellett nem dolgozhatunk, mert ehhez most 
hiányzik a szükséges idő, a kellő lelki nyugalom, az anyagi tá-
mogatás és sok más olyan kellék, mellyel a háború előtt rendel-
keztünk. Ez mind tény, de az is igaz, hogy akinek meg van a 
munkához való erős akarata, az minden akadályt le tud küzdeni 
és alkalmazkodva az adott körülményekhez módot talál a munká-
hoz. Minthogy a költséges ásatásokhoz jelenleg hiányzik a szük-
séges fedezet és munkaerő, fogjunk hozzá olyan irányú barlang-
kutatásokhoz, melyeket ezek nélkül ís elvégezhetünk. Azok a tag-
társak, akik éveken át ásattak és ásatásaik eredményéről legtöbbször 
csak előzetes jelentésekben számoltak be, vegyék elő korábban 
gyűjtött anyagaikat, dolgozzák fel véglegesen és irják le barlan-
gonkint összes eddig szerzett tapasztalataikat. Azok pedig, akiknek 
nem volt részük ilyen kutatásokban, vegyék elő gazdag barlangtani 
irodalmunkat és barlangok szerint foglalják össze az irodalomban 
szétszórt adatokat. 

Az se szolgáljon mentségül, hogy kutatásaink eredményét 
a horribilis nyomdai költségek miatt úgysem publikálhatjuk. Pub-
likálásra jelenleg tényleg alig nyilik alkalom, azért, ha kissé utána-
járunk, egyik-másik dolgozatunkat mégis el tudjuk helyezni vala-
melyik folyóiratban s ha ez nem sikerülne, tegyük félre a kézira-
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tainkat, majd jön még jobb idő, amikor megfogalmazott dolgoza-
tainkat nyilvánosságra hozhatjuk. 

Félre tehát minden panaszkodással és siránkozással, ezzel ugy 
sem segítünk sorsunkon. Fogjunk össze mindnyájan, akiknek szi-
vükön fekszik a magyar barlangkutatás ügye: szakemberek, turis-
ták és cserkészek, ifjak és öregek ; mindenki teljesítse kötelessé-
gét és tegyen, amit legjobb belátása és tudása szerint tehet! 

A munka jegyében kezdjük meg folyó évi működésünket, 
melyhez tisztelt tagtársainknak a legszebb sikereket kívánom. 

A jégkorszakok problémája. 
I r t a t H I L L E 3 R A N D J E N Ő d r . 

Az európai diluvium faunisztikai, anthropologiai és ethnologiai 
adatainak mérlegelése azt a meggyőződést érlelték meg bennem, 
hogy a P E N C K és B R Ü C K N E R által az Alpokban megállapított négy 
jégkorszakot nem lehet egész Európa területére általánosítani. Föl-
tehető, hogy az Alpokban és ujabb időben O B E R M A I E R - I Ő I a Pyre-
neusokban megállapított jégkorszakok egy része csak lokális jel-
legű volt. Nem szabad t. i. megfeledkeznünk arról, hogy Európának 
a diluviumban az Alpokon és Pyreneusokon kívül egy sokkal je-
lentékenyebb eljegesedési-centruma is volt: az északeurópai, illetve 
skandináv centrum, amely Angliától és a Skandináv félszigettől egé-
szen az ázsiai Oroszországig terjedő jégtakarót képezett s amely-
lyel szemben az alpesi centrum nagyon is alárendelt kiterjedésű 
volt. A klima szempontjából még azért is nagyobb jelentőségű le-
hetett az északeurópai eljegesedési centrum, mivel az plateauszerű 
volt, míg az Alpokban a jég főleg a hasadékokban helyezkedett 
el s így a távolabb fekvő vidékek klímájára kevésbbé hathatott 
ki. Valószínűnek látszik tehát, hogy a diluviális Európa klimája 
elsősorban az északeurópai eljegesedés mértékétől, illetve annak 
ingadozásaitól függött. Már pedig Északnémetországban, ahol ed-
dig legbehatóbban kutatták az északeurópai eljegesedésnek jelen-
ségeit, eddig csak két jégelőretörésnek a nyomait lehetett megál-
lapítani s bizonyára nem puszta véletlenség az, hogy míg az Al-
pokban az első, úgynevezett Giinz jégkorszaknak lerakodásai a 
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heit, er zeigte uns die Wege, die einzuschlagen sind, um die 
Riickkehr solcher Gráuel zu verhüten. Es ist das der Weg der 
Arbeitsamkeit! Jedermann erfülle seine Pflicht in seinem Kreise 
mit voller Hingafce. Wir wollen von niemanden Hilfe erwarten, in 
uns selbst vertrauen auf die Eingebung unserer ungarischer Herzen 
lauschen. So sei es ! 

Hiermit eröffne ich die Jahresschluösitzung. 

Stand der ungaríschen Höhleníorschung ím 
Jahre 1919. 

Von D r . OTTOKÁR KADIÓ.1) 

In meinem vorjáhrigen Berichte gab ich meiner Freude Aus-
druck, dafi der Krieg beendet ist, und dafi nun eine Zeit eifriger 
Tátigkeit folgen wird. Dann kam aber der Kommunismus, eine 
Periode, in welcher die Fachsektion zu vollstándiger Untátigkeit 
verurteilt war. Unser Geldvorrat wurde beschlagnahmt, und mit der 
Leitung der Fachsektion Dr. T H . KORMOS betraut. Nach dem Zusam-
menbruch des Bolschewismus gelángten wir zum Glück vvieder in 
den Besitz der beschlagnahmten Summe, so dafí uns materiell kein 
Schaden betraf, ja eine Schuld von 4000 I< wurde sogar vom 
konununistischen Direktórium beglichen. 

Wahrend der darauf folgenden rumánischen Besetzung konnten 
wieder keine Sitzungen, Versammlungen abgehalten werden, und 
nach Rückzug der Rumánen schliefilich war unser ganzes gesell-
schaftliches Leben dermassen geláhmt, daB es Monate bedurfte 
bis rnan sich aus der Betaubung einigermassen erholte. 

Es wurden nun allenthalben jene Elemente ausgemerzt, die 
sich wahrend der Zeit des nationalen Unglücks nicht gebührend 
bsnommen hatten. Die Ungarische Geologische Gesellschaft ver-
urteilte eine ganze Reihe ihrer Mitgliader mehr oder weniger emp-
findlich, u. a. wurden auch mehrere aus der Reihe der Mitglieder 
gestrichen. StatutengemáB können aber der Fachsektion nur Mit-

' ) Vorgelegt in der Jahresschlufisitzung der Fachsektion fü r Höhlenkunde 
am 17 April 1920. (Wesentlich abgekürzt aus dem Ungaríschen.) 
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glieder der Ungarischen Geologischen Gesellschaft angehoren, so 
daű wir alle von der Geologischen Gesellschaft gestrichenen Mit-
glieder soweit sie auch unserer Fachsektion angehörten automatisch 
verloren. Eine Anzahl tátiger Höhlenforscher schied dadurch aus 
unseiem Kreise, Fachgenossen mit denen wir Jahre hindurch 
Schulter an Schulter für die ungarische Höhlenkunde kámpften. 
Ihre Ausschliessung bedeutet für uns einen grossen Verlust, den 
wir erst nach Jahren verwinden dürften. 

Es trat alsó im Leben der Fachsektion eine Stockung ein, 
das ganze Jahr hindurch waren wir zur Untátigkeit gezwungen 
und es gibt kaum eine fachliche Bewegung über die ich hier 
berichten könnte. 

Es ist fast unglaublich, dafi unter solchen Umstánden neue 
Herde der ungarischen Höhlenforschung entstehen konnten. Und 
dennoch ist dem so! Vor allém kann ich mit Freude berichten, 
dafi die Entdecker der Pálvölgyer Höhle die Sache der Höhlen 
der Umgebung von Budapest uieder in die Hand nahmen und 
eine Kommission für Höhlenforschung gründeten, die sich der 
ungarischen Höhlenturistik widmen will, aber auch wissenschaftliche 
Höhlenforschungen zu unterstützen geder.kt, sich alsó solcherart 
in den Dienst der Wissenschaft stellt. Schon in diesem Jahre 
leisteten Mitglieder dieser Kommission einzelnen Höhlenforschern, 
z. B . O . K A D I C bei seinen Yermessungen und G. M A R C Z E L L bei 
seinen Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen Assistentendienste. 

Mit nicht geringerer Freude kann ich mitteilen dafi sich inner-
halb des Turistenklubs „Wandernde Adler" eine Pfadfinder-
truppe bildete, die sich u. A. auch die Erforschung von Höhlen 
zum Ziel setze. Die jungen Mitglieder dieser Truppé stellen 
sich ganz unentgeltlich als Arbeiter für Ausgrabungen in Höhlen 
zur Yerfügung. Dieser Entschlufi unserer jungen Freunde ist wirk-
lich erhebend und wir werden ihr edles Angebot überall, wo uns 
jugendliche Arbeitskraft not tut, vollauf in Anspruch nehmen. 

Auch der Ungarische Turisten-Klub gründete eine spelá-
ologische Gruppé. Es werden Exkursionen in Höhlen mit Vortrágen 
über die betreffende Höhle beabsichtigt. Für diese Vortráge sollen 
Fachleute gewonnen werden, immer möglichst der Erforscher der 
zu besuchenden Höhle. 

Ali dies kann uns mit Zuversicht erftillen, und wir wollen 
aus der Betáubung erwachen in die uns die Btgebenheiten des 
letzten Jahres versetzten ! Es türmen sich ja vor uns tatsáchlich 
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zahlreiche Hindernisse empor, wenn man jedoch die nötige Willens-
kraft, Schaffenlust besitzt, so ist es ein Leichtes, all diese Hinder-
nisse aus dem Wege zu ráuinen. 

Bei Seite alsó mit allém Kleinmut und aaf zu frischer Tat ! 

Das Problem der Eiszeiten. 
V o n D r . E . H I L L E B R A N D . 

In Erwágung der faunistischen, anthropologischen und ethno-
logischen Daten über das europáische Diluvium, mufi ich zu der 
Uberzeugung gelangen, dafi die vier von P E N C K und B R Ü C K N E R in 
den Alpen nachgevviesenen Eiszeiten keine Giltigkeit für das ganze 
Gebiet Europas habén, und dafi auch ein Teil der neuerdings von 
OBERMAYER in den Pyrenáen festgestellten Eiszeiten nur von )oka!er 
Bedeutung ist. Man darf námlich nicht vergessen, dafi Európa im 
Diluvium ausserhalb der Alpen und Pyrenáen ein noch viel be-
deutenderes Vereisungszentrum: das nordeuropáische bezw. skan-
dinavische Zentrum besafi, das aus einer von England und der 
skandinavischen Halbinsel bis nach Rufiland reichenden Eisdecke 
bestand, der gegenüber das alpine Zentrum von sehr geringer Be-
deutung war. Hinsichtlich des Klimas vvar das nordeuropáische 
Vereisungszentrum schon deshalb von grösserer Bedeutung, weil 
es plateauartig gestaltet war, vváhrend das Eis in den Alpen vor-
nehmlich in Spalten lag, auf das Klima entfernterer Gebiete alsó 
einen geringeren Einflufi ausüben konnte. Wahrscheinlich hing 
daher das Klima Europas in erster Reihe vom Masse bezw. von 
den Schvvankungen der nordeuropáischen Vereisung ab. Nun aber 
nahm man in Norddeutschland, wo die Erscheinungen der nord-
europáischen Vereisung bisher am gründlichsten studiert worden 
sind nur zwei Vorstösse der Vereisung wahr, und wahrscheinlich 
ist es kein Zufall, dafi man in Norddeutschland keine Spur eines 
grösseren Vordringens des Eises fand die der in den Alpen mách-
tigsten Günz-Zeit entsprechen würde. Hiermit stimmt auch jene 
paláontologische Beobachtung überein, dafi man in primár lagernden 
unterdiluvialen Stehichten nur thermophile Arten (Elephis antiqims, 
Hippopotumns etc.) fand, wohingegen hier entschieden glaziale Arten 


