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langnak leglátványosabb részeit. A  régebben rendezett, de kényel
metlenül járható részeket újból megépítettük, az így rendezett 
járatokat villannyal kivilágítottuk. A körforgalmon kívül minden 
évben a barlangnak valamelyik újabb szakaszát tárjuk fel és 
járhatóvá tesszük. Ha az eddig élvezett támogatást a következő 
években is megkapjuk, akkor képesek leszünk a Pálvölgyi barlangot 
teljes kiterjedésében rendezni és ebben az alakban a hozzánk jövő 
idegeneknek bemutatni.

Végül emlékezzünk meg legújabb barlangunkról, a Vár
hegyi barlang-ró\ is. Ez a legújabban felkarolt barlangunk két
ségtelenül a legrégebben ismert természeti és történeti emlékeink 
közé tartozik. Itt volt évszázadok óta Székesfővárosunk kellős 
közepén, történelmünk legviharosabb színhelyén. Sokan tudták, 
hogy a budai Vár utcái és terei alatt üregek, u. n. török- vagy 
sziklapincék léteznek, s mégis, senki sem találkozott, hogy ezekkel 
a rendkívül érdekes helyekkel behatóbban foglalkozzon s velük 
valamit elkezdjen. Mikor azután a sors kezünkbe adta -ezeket a 
páratlanul álló természeti és történeti emlékeket, sok utánjárásba 
került, míg végre illetékes helyeken megértésre találtunk s igy 
a feltáró és építő munka itt is megindulhatott, Hogy néhány év 
leforgása alatt a Székesfőváros anyagi támogatásával a Várhegy 
belsejében mit végeztünk, azt évi jelentéseimből jól tudjuk.

Az ismertetett három esetből következik, hogy az évtizedek 
óta tartós szívós barlangkutató munkánk nem volt hiábavajo. 
Kitartó munkásságunkkal azt értük el, hogy három hazai látvá
nyos barlangban végre célt értünk. Három hazai barlang rende
zésével megindítottuk az idegenforgalmat, ezt évről-évre fokozzuk 
és őrködünk, hogy az elért színvonal soha többé ne süllyedjen. 
Mi barlangkutatók csak egy utat ismerünk, azt az utat, amely 
nyílegyenesen a haladás felé vezet.

BARLANGKUTATÓ EGYESÜLETEK KÖZLEM ÉNYEI.
t * :

A Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1939 
október 31.-én Silber er Nándor elnöklése alatt választmányi ülést tar
tott a következő tárgysorozattal:

Elnök beszámol a folyamatban levő barlangi munkálatokról s 
ezzel kapcsolatban köszönetét mond Pálfy Gyula szakosztályi tagnak 
a barlang kivilágítása és a menedékházak karbantartása körül kifejtett 
önzetlen munkájáért.

Elnök jelenti tovább, hogy a Keresztezéstől a Kőhíd-teremig ter
jedő lépcsőlejáratban lerakták a villanyvilágítást szolgáló gummihu- 
zalt és kijelölték a lámpahelyeket.

Elnök szóváteszi a „Tyúklétra“ nevű szűk, meredek járatnak a 
kibővítését. Ez az egyedüli kényelmetlen hely a rendezett körjáratban. 
Többek hozzászólása után úgy határoztak, hogy ezt a helyet akkor
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fogják bővíteni, amikor az ezzel szorosan összefüggő Scholtz-terem felé 
menő feljáratot fogják  rendezni.

Schmitz Nándor titkár közli, hogy az előző ülésen tárgyalt bar
langi botszögek művészi kivitelben elkészültek s 30 fillérért a látoga
tók számára rendelkezésre állanak.

Csernyák Béla  pénztáros jelentést tesz a szakosztály pénzforgal
máról. A  bevételek, a segélyek nélkül, 2,265.33 pengőt, a kiadások pedig
1,998.73 pengőt tesznek ki.

V ágvölgyi József kéri a vezetőséget, hogy a Székesfővárosi Ide
genforgalm i ügyosztálytól kapott 1,000 pengős segélyt elsősorban pro
pagandacélokra, nevezetesen megfelelő hirdetések, plakátok, ú jságcik
kek és fényképek elhelyezésére használia fel.

Frank Gyula

A Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1940 
januárius 12.-én Silberer Nándor elnöklése alatt választmányi ülést tar
tott a következő tárgysorozattal.

Schmitz Nándor titkár jelenti, hogy a Székesfővárosi Idegen 
forgalm i Ügyosztálytól kapott 1000 pengős segélyt már teljesen fel
használták s erről szabályszerűen elszámoltak. Ebből az összegből első
sorban a megrongált villany világítási vezetéket javították, a Keresz
tezés és a Kőhíd-terem közötti szakaszban lépcsőket építettek, az egyik 
menedékházat tatarozták s végül többirányú propagandacélokra hasz
nálták fel.

Csernyák Béla pénztáros jelenti, hogy az eddigi bevételek 2.388 
pengőt, a kiadások pedig 2,292 pengőt tesznek ki. A  rendelkezésre álló 
összeg eszrint csupán 96 pengő.

Elnök közli, hogy a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya R. T. további 10 
évre bérbe adta a Pálvölgyi barlangot és kőfejtőt a Szakosztálynak.

P álfy  Gyula javasolja, hogy a legközelebbi székesfővárosi segély
ből a Scholtz-terem felé vezető szakaszt rendezzék. A  Választmály a 
javaslatot egyhangúlag magáévá tette.

Gubicza Béla barlangmester javaslatára a Választmány elhatá
rozza, hogy a Pálvölgyi barlang két folyosóját Kadid Ottokár dr-ról 
és A tzél F rigyes-ről nevezi el. A  felavatást az anyaegyesület közgyű
lése alkalmával gondolják eszközölni.

Frank Gyula .

A Magyar Barlangkutató Társulat 1940 januárius 30.-án Cliolnoky 
Jenő dr. elnöklése alatt választmányi ülést tartott.

Barbie Lajos pénztáros jelenti, hogy a Társulat pénzforgalma a 
letűnt évben a következő volt: bevétel 165,507.87 pengő, kiadás 162,299.66 
pengő. A  Várhegyi Bizottság bevétele 5.366.73, kiadása 4,305.46 pengő 
volt. A  barlangot az év folyamán 7279 idegen látogatta meg.

Kadid Ottokár dr. ügyvezető elnök beszámol az 1939 év folyamán 
a M agyar Tudományos Akadémia támogatásával a Peskő-barlang-bán 
végzett ásatások eredményeiről. Ez alkalommal az előcsarnokban a 
még hátramaradt részt ásták ki. Orinyaszien és magdalénienkori réte
gekből számos gerincescsont, faszén és kevés kőeszköz került a felszínre.
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M ottl Mária dr. titkár jelenti, hogy az 1939. év nyarán, két hóna
pon át, Répáshuta környékét kutatta át barlangtani szempontból. A  
B allavölgyi sziklaüreg ásatását teljesen befejezte. Innen változatos 
felsőpleisztocén gerincesfauna és több érdekes paleolit került ki. A  
Vöröskő-völgy, a Szárdoka, a Lusta-völgy és a Kövesvárad üregeinek 
kutatása meddő volt, m íg a Tarkői kőfülkéből sok barna medve-csont 
került ki. A  Háromkuti barlang megásatása csupán csontokat, faszenet 
és néhány kiskevélyi pengét eredményezett. M ottl Mária dr

A Magyar Barlangkutató Társulat 1940. januárius 30.-án Chol- 
noky Jenő dr. elnök lése alatt szakülést tartott.

P eregi István  dr. a Forrás-völgy és a Kecske-barlang kialaku
lásáról tart előadást, A  barlang környékén az első bevölgyelések az 
alsó miocénben történtek. A  pliocénben erős eróziós hatások érvénye
sültek. Az ópleisztocén fellegvári terrassz-szint a Király-kútnál fellel
hető. A  városi terrassz-szint a pleisztocén második felében jött létre. 
A  völgy  patakja három szintben folyik  s közben vize kétszer is eltűnik. 
A  Kecske-barlangnál a völgy felsőszakasz-jellegű. A  Forrás-völgy 
eredetileg tektonikus eredetű. A  Büdöspest a fellegvári terrasszszint- 
jében van, m íg a Kecske-barlang a városi terrassz szintjében alakull 
ki törésvonal mentén, részben erózió, főleg korrózió útján. A  bar
lang terrasszerű képződményei három szintben helyezkednek el. Sok 
— egymással párvonalasan futó kivájás látható a falakon. Minden vá- 
julat egy régi fenékmaradvány. A  barlangi patak a pleisztocénben alsó- 
szakasz-jellegűvé vált. A  barlangi lerakódások egyrészt felső pleisztocén 
korúak, másrészt ó- és újholocénkorúak. A  kavics autochton és alloch- 
ton. A  barlang pitvara beomlott barlangszakasz. A  cseppkőképződés 
inkább faliképződményekben mutatkozik. Rengeteg a mésztufalépcső. 
A  barlang-kialakulás kezdete a Riss-W ürm jégközi időszakba esik.

Elnök megköszöni a nagyon érdekes előadást, az előadó alapos 
munkáját és az ügy iránti lelkesedését. A  kormegállapításokat nagyon 
jóknak találja. A  magyar barlangkutatásnak mindenkor tárgyilagosnak 
kell lennie, még a mai sok eljegesedést számláló poliglaciálista fe lfo 
gások közepette is. Hazánkban ugyanis, még a legnagyobb erőfeszí
téssel sem sikerült kettőnél több eljegesedést kimutatni és valószínűleg 
ez a való helyzet a külföldön is.

Kadiő Ottokár dr. ügyvezető elnök maga részéről is őszinte elis
merését fejezi ki előadónak nagy körültekintéssel végzett szép munká
jáért. Dicséretes, hogy orvosi, nehéz hivatása mellett is, annyi sok 
időt, fáradságot és költséget tudott áldozni arra, hogy egy hazai bar
langot ilyen gondosan átkutathasson. Reméli, hogy ez nem volt az 
utolsó barlang, amelyet előadó annyi szeretettel tanulmányozott

Mottl Mária dr.
•

APálvölgyi barlangkutatók 1940. március 8.-án Kadié Ottokár dr. 
elnöklése alatt értekezletet tartottak abból a célból, hogy a Székesfő
városnak a végzett munkálatokról közvetlenül beszámoljanak.
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Silberer Nándor, a Barlangkutató Szakosztály vezetője előadja, 
hogy az 1939. évben a barlang fejlesztésére a Székesfőváros 2,800 pengő 
költséget engedélyezett. Ebből az összegből mindenekelőtt a Lóczy- 
terem alját kibetonozták. Ez a barlang első tágasabb terme, ahol a láto
gatók az első benyomásokat szerezhetik a barlangról s ahol hosszabb 
ideig tartózkodni szoktak. Fontos volt, hogy ezt a termet teljesen szá
razon tartsák, amit csak így  lehetett elérni.

Ezután sor került a fő  munkára, a Lóczy4erem  és a Keresztezes, 
valamint a Keresztezés és a Kőhíd-terem közötti hosszú, lejtős fo lyo 
sóban számos lépcső megépítésére. Az első helyen említett szakasz már 
el volt látva lépcsőkkel, ezeken azonban olyan nehezen lehetett járni, 
hogy az egész lépcsőzetet le kellett bontani és újraépíteni. A  másik 
helyen említett szakasz egyáltalában nem volt rendes lépcsőkkel el
látva, ezeket teljesen újból kellett megépíteni. Ezzel a munkával a bar
langnak egy egészen új látványos szakasza vált járhatóvá a nyilvá
nosság számára,

A  rendelkezésre állott összegnek egy további részét a barlang 
régi, 1927-ben bevezetett, de azóta a nedvesség folytán alaposan meg
rongálódott villanyvezeték megjavítására fordították. Ezen kívül az 
újonnan rendezett, Keresztezés—Kőhíd-terem közötti lépcsőszakaszba a 
villanyt most vezették be először.

Az értekezlet örömmel tudomásul vette a Pálvölgyi barlangban 
az 1939. év folyamán végzett eredményes munkálatokról szóló jelen
tést. Elnök ezután felkéri Silberer Nándort, hogy körvonalazza azt a 
munkát, amelyet az 1940. év folyamán elvégezni szándékoznak. Utóbbi 
közli, hogy a Szakosztály tervbevette az Incelógótól kiinduló és a 
Scholtz-terem felé haladó kiválóan szép szakasznak a rendezését.

Schmitz Nándor.

A Magyar Barlangkutató Társulat Várhegyi Bizottsága 1940. 
március 8.-án Kadic Ottokár dr elnöklése alatt ülést tartott a következő 
tárgysorozattal.

Elnök jelentést tesz a Székesfővárosnak 2340 pengős segélyének 
felhasználásáról. A  fővárossal történt megállapodás szerint ezt az ösz- 
szeget a letűnt évben nem feltárásokra, hanem a barlang tisztviselőinek 
rendszeres díjazására használták fel. Eszerint Barbie Lajos gondnok 
és Radványi István  vezető 1939. februárius hó 1.-től kezdődoleg rendes 
fizetésben részesültek. Mivel ez az összeg csekélynek bizonyult, a Szé
kesfőváros idegenforgalmi ügyosztálya további 500 pengő segéllyel a 
díjazást pótolta.

Elnök jelentést tesz a Székesfővárosnak 4500 pengős segélyének 
felhasználásáról. Ezen az összegen a barlangban a következő feltáró és 
építő munkák történtek: 1. A  felső pincéből (gyűjteményből) a bar
langba levezető régebben megépített lépcsőket kétoldalt a fa lig  bőví
tették. 2. Az előljárósági utolsó pincéből és a következő Uri-utca 19. 
sz. ház három nagy barlangpincéjéből, valamint egy további kisebb 
pincéből a felhalmozott szemetet és építkezési törmeléket kitermeíték
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és elfuvarozták. 3. A kitakarított öt helyiségben a talajt kiszintezték. 
4. Az Uri-utca 24. és 26. sz. barlangpincék közötti falat áttörték és az 
útban álló két hatalmas sziklatömzsöt kőmunkával eltávolították. 5. 
Ugyanebben a barlangpincében egy támaszpillért építettek, o. Innen a 
következő, mélyebben fekvő előljárósági barlangpincébe lépcsőket épí
tettek és a fölötte levő kaput kibővítették. 7. Az előljárósági mély pince 
egyik sarkában a talajvíz levezetésére 3.5 m mély kutat építettek. 8. 
Ugyanitt a mennyezet megerősítésére egy támaszpillért állítottak. 9. 
Az előljárósági barlangpincéből a következő Uri-utca 19. sz. pince első 
termét elválosztó falat áttörték és az így keletkezett kaput kiépítették 
és kiboltozták. 10. E kapu két oldalán egy-egy kőpillért állítottak a 
mennyezet megerősítésére. 11. A  kapuban kőlépcsőket építettek s ezzel 
a mélyebben fekvő előljárósági barlangpincét a következővel összekö
tötték. 12. Az Uri-utca 19. sz. barlangpince első termében egy régi 
beépített kút falába ablakot nyitottak. 13. E barlangpince másodig nagy 
pillérekkel alátámasztott termében a felső pincéből levezető régi lép
csőket újraépítették. 14. E pincé harmadik termében egy régi lejáratot 
befalaztak. 15. Egy utolsó kisebb pince falát áttörték s az így keletkezett 
bejáratot kiépítették.

Elnök jelenti, hogy a kényesebb látogatók részére, főleg hölgyek 
és gyermekek számára, 15 darab szövetből készített körgallért szerez
tek be.

Barbie Lajos barlanggondnok beszámol a barlangnak 1939. évi 
pénz- egy idegenforgalmáról.

Elnök szóváteszi a látogatók biztosítását. Bár a barlangban való 
járás teljesen biztos, mégis megtörténhetik, hogy előre nem látott ok
oknál fogva, a látogatót baleset éri, ezért célszerűnek látszik, hogy a 
látogatókat ilyen esetre biztosítsák. Az elnök  felkérésére Edvi Illés 
István  dr., az Első M agyar Általános Biztosító Társaság tisztviselője 
részletes felvilágosításokat ad e biztosítás módozataira vonatkozólag.

Barbie Lajos.
A Magyar Barlailgkutató Társulat 1940. március 27.-én Cholnoky 

Jenő dr. elnöklésével tartotta X IV . rendes közgyűlését.
Elnök felolvassa a poljelekről szóló elnöki megnyitó előadását. 

Az előadás szövege teljes egészében e füzet 1. oldalán található.
Elnök m egnyitja a közgyűlést és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

felkéri Sárkány Sándor dr.-t és Kiébert J. Elemért.
Elnök közli, hogy a közgyűlésre a következő egyesületek küld'ek 

ki képviselőt: A  Magyarhoni Földtani Társulat H orusitzky Ferenc 
dr., a M agyar Turista Szövetséget Kováts Ferenc , a M agyar Turista 
Egyesületet Barbie Lajos, a M agyarországi Kárpátegyesületet Sze- 
csődy József, a Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztá
lyát Novák K ároly , a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület Bar
langkutató Szakosztályát Petrován Oszkár képviseli.

Kadic Ottokár dr. ügyvezető elnök beszámol az 1939. évi hazai 
barlangkutatás eseményeiről. A  beszámoló szövege e füzet 11 oldalán 
található.
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Bogsch László dr. főtitkár előterjeszti titkári jelentését. A  jelen
tés szövegre e füzet következő oldalán található meg.

Barbie Lajos pénztáros jelentést tesz a Társulat és a Várhegyi 
Bizottság 1939. évi pénz és idegenforgalmáról. Lásd a 22. oldalon.

Ascher Antal a számvizsgáló bizottság elnöke jelenti, hogy a tár
sulati pénztárt megvizsgálták s azt minden tekintetben rendben talál
ták. A  pénztárosnak a felmentvényt megadják.

Barbie Lajos előterjeszti a Társulat 1940. évi költségvetését.
Elnök előterjesztésére a Közgyűlés az új alapszabályok értel

mében a számvizsgáló bizottságba póttagul Kováts Ferenc és Novák  
K ároly  tagrtársakat választja. ^

A Magyar Barlangkutató Társulat működése az 1939. évben.
Titkári jelentés.
Társulati életünk a múlt évben is rendes mederben folyt, 

különösen kiemelkedő eseményeink nem voltak ugyan, de annál 
buzgóbb volt belső rendszeres munkásságunk. Most is a Várhegyi bar
lang fejlesztését és idegenforgalmi kezelését tekintettük legfontosabb 
feladatunknak. Ez annál is inkább indokolt, mert a nevezett barlang 
társulati életünk tengelye. A  barlang jövedelme s még inkább a körü
lötte folyó munka lehetősége szilárd alapot ad egyesületi létünknek 
és bizonyos mértékben függetlenné tesz bennünket a kivülről jövő  bi
zonytalan támogatásoktól.

A  Társulatnak ebben az évben 1 védnöke, 1 alapító tagja, 2 párt
fogója, 10 tiszteleti, 17 levelező és 84 rendes, összesen 115 tagja volt; 
1 tag meghalt, 3 kilépett, 2-öt töröltünk.

Elhunyt Társulatunk első elnöke, pártfogója és alapító tagja: 
Jankovich Béla földbirtokos, ny. vallás és közoktatásügyi miniszter. 
Minisztersége alatt a Barlangkutató Szakosztályt állandó állami támo
gatásban részesítette s ezzel lehetővé tette szakfolyóiratunk, a „Bar
langkutatás“ kiadását. Ezen kívül állami segéllyel támogatta a bajóti 
Öregkő barlangjának kiásatását. Ez a messzemenő pártfogása indította 
arra a Szakosztályt, hogy a szóban forgó barlangot emlékére Jankovich 
barlang-nak nevezze el.

A  Társulat ügyeit, a közgyűlésen kívül, két választmányi, két 
szakülésen és egy bizottsági ülésen tárgyaltuk, ezeken összesen hét 
szakelőadás és két beszámoló hangzott el.

A  március 7-én tartott közgyűlésen Cholnoky Jenő dr. a dolinák
ról, uvalákról és a víznyelőkről tartott igen tanulságos elnöki m egnyi
tót. Ugyanakkor ügyvezető elnökünk beszámolt a m agyar barlangku
tatás 1938. évi eseményeiről, én pedig titkári jelentésemben rövid át
tekintést adtam .a Társulat 1938. évi működéséről.

A  februárius 7-én tartott szakülésen Mottl Mária dr. titkárunk az 
Istállóskői barlangban, az 1938. év nyarán végzett ásatások eredményé
ről számolt be. Az április 25-i szakülésen elsőnek Peregi István  dr. is
mertette a Kecske-barlangban eddig történt kutatások lefolyását és be
számolt az 1938. évben ugyanitt végzett saját kutatásairól. Utána Kere-
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kés József dr. a forrás- és szinvavölgyi barlangok kialakulásáról és a 
környező hegység karsztgeológiai viszonyairól értekezett.

A  Várhegyi Bizottságnak januárius 27-én tartott ülésén Kadic 
Ottokár dr., a Bizottság elnöke beszámolt a Várhegyi barlangban az 
1938. év folyamán végzett munkálatokról és a barlang érdekében k ife j
tett propagandáról. Barbie Lajos barlanggondnok jelentésit, tett a Bi
zottság pénzforgalm áról és a Várhegyi barlang idegenforgalmáról. 
Ugyancsak az 1938. évben volt a Várhegyi barlang és a barlangtani 
gyűjtem ény ünnepélyes megnyitása.

A  „Barlangvilág“ -nak három füzete jelent meg 6 ívnyi terjede
lemben. A  nagyobb cikkek közül kiemelem Cholnoky Jenő dr., elnö
künknek a mészkővidék arculatáról írt igen tanulságos közleményét. 
K adic Ottokár dr. „Mit kell tudnunk a barlangokról*!“  címen rövid fe
jezetekben vázolja a barlangokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. 
A  két folytatásban megjelent közleményt 1000 drb. különlenyomatban 
is megjelentettük. Egy további közleményben ügyvezető elnökünk a ha
zai barlangügy törvényes rendezéséről értekezik, s külön cikkben szá
mol be a hazai barlangkutatás 1938. évi eseményeiről. Pápa M iklós dr.: 
„Barlangkutatás és barlangvédelem a természetvédelmi törvényben“ c í
men ismerteti a természetvédelmi törvénynek idevágó szakaszát. Dr. 
Kadic Ottokárné hangulatos cikkben ismerteti a Peskő-barlang 1939. 
évi kutatása alkalmával átélt élményeket. Végül M ottl Mária dr. tit
kárunk az 1549-1939, vagyis az utolsó négy évszázadban történt hazai 
barlangkutatásokról nyújt röpke áttekintést.

Mindebből az derül ki, hogy Társulatunk a serény munkával bő
ven igyekszik a rendelkezésére álló szerény keretet kitölteni. Reméljük, 
hogy a megnehezedett idők sem fognak Társulatunk életében különö
sebb zavart okozni, bár el kell készülnünk arra, hogy az idegenforga
lom valószínűen bekövetkező csökkenése éreztetni fog ja  hatását a V ár
hegyi barlang bevételében is. Ezt a körülményt azonban talán sike
rülni fog  a belföldi idegenforgalom  emelésével ellensúlyoznunk.

Reméljük, hogy Társulatunk ebben az esztendőben is tovább fo ly 
tathatja azt a csöndes, szerény munkát, amit eddig is nagy körültekin
téssel folytatott, s talán a nehéznek Ígérkező esztendő mégis további 
eredményeket fog  Társulatunknak juttatni. ß 0g SCh László dr

A Magyar Barlangkutató Társulat 1939. évi pénztári Jelentése.
A  Társulat 1939. évi vént ár forgalma.

B e v é t e l :
Készpénzmaradvány 1938. évről — ---------------------------P 3,896.42
Alaptőke --------------------------------------------------------- „ 296.—
Tagdíjak -----------------------------------------------------„ 453.86
Barlangpincék feltárására segélyek ---------------------*, 148,836.35
Pálvölgyi barlang feltárására segély --------------------- „ 1,800.—
Várhegyi Bizottság jutaléka ------------------------------„ 540.04
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Különféle bevételek 
Várhegyi Bizottság bevételei

383.—
9.300.20

Barlangpincék feltárása 
Pálvölgyi barlang felátárása 
Folyóiratok kiadása 
Postaköltségek 
Telefónbérlet 
Nyom tat vá ny ok
Irodai cikkek ------
Könyvek, fényképek, rajzok 
Különféle kiadások 
Várhegyi Bizottság kiadásai

összesen -------------------- - — P
K i a d á s :  

--------------------------------------------p

165,507.87

149,396.57 
3,800.— 
1237.40 

143.36 
122.30 
81.66 
74.57 

170.— 
13y.l6 

7.134.34
összesen

Bevétel
Kiadás
Maradék

------— — P
P 165,507.87 
„ 162,299.66
P 3,208.21

162,299.66

A  V árhegyi Bizottság 1939. évi pénztárforgalm a . 
B e v é t e l  :

Készpénzmaradvány 1938. évről ---------------------------------- I
Székesfőváros segélyei ------------------------------ ------------- „
Belépődíjak ----------------------------------------------------„
Levelezőlapok eladása --------------------------------------------„

566.53
7,340.—
1,920.20

40.—

Várhegyi barlang fejlesztése 
Tisztviselők díjazása —
Anyaegyesület 20 %-os jutaléka 
Idegenvezetők díjazása
Világítás ----------------
Beruházás — --------
Propaganda — ------------
V illany felszerelés
Irodai cikkek — — —
Nyom tatványok -------
Bútorjavítás ------------
Postaköltségek — --------
Takarítás és fűtés -------
Vegyes költségek -------

összesen ------------------------- P
K i a d á s :

---------------- ---------------------- p

összesen -------

9,866.73

2 829.18 
2,530.— 

384.04 
97.02 

214.68 
333.70 
354.86 
105.91 
21.35 
36.— 
52.— 
21.90 
63.06 
90.94

7,134.64
Bevétel
Kiadás
Maradék

9 866.73 
7,134.64 
2 732.09
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A  Várhegyi Barlang 1939. évi idegenforgalma.

A Várhegyi barlang múlt évi látogatottsága országok és föld
részek szerint így oszlik meg: M agyarország 4182, Németország 172, 
Svédország 40, Angolország 38, Lengyelország 33, Hollandia 31, Dánia 
25, Olaszország 14, Finnország 11, Jugoszlávia 11, Bulgária 7, Francia- 
ország 7, N orvégia 6, Lettország 5, Svájc 3, Törökország 1, Spanyol- 
ország 1, Málta 1, Amerika 30, Ausztrália 10, K ína 3, Jáva 2, Ismeret
len 2646. Eszerint a barlangot a múlt évben összesen 7279 látogató kereste 
fel* Barbie Lajos

A Magyar Barlangkutató Társulat 1940. április 2o.-án Kadic 
Ottokár dr. elnöklése alatt választmányi ülést tartott a következő tárgy- 
sorozattal.

Elnök jelenti, hogy az év elején elhunyt Kaán K ároly  ny. állam
titkár, a Társulat tiszteleti tagja. Az elhunyt különösen a hazai ter
mészetvédelem körül szerzett magának érdemeket. Az erről írt köny
vében a barlangok védelmével is behatóan foglalkozik. Elhunyt to
vábbá Szenes Vilm os gyöngyösi könyvkereskedő is, a Társulat rendes 
tagja.

Elnök javaslatára a Választmány a Társulat rendes tagjai közé 
felveszi Silberer Nándor magántisztviselőt, a Pannónia Turista-Egye
sület Barlangkutató Szakosztályának a vezetőjét és Edvi-Illés István  
dr.-t, a M agyar Általános Biztosító Társaság tisztviselőjét.

Elnök javaslatára a Választmány a Bor sód-Miskolci Múzeumot 
alapító tagjai közé felveszi. A  Múzeum erkölcsi és anyagi támogatás
ban részesítette a hámori barlangok kutatását s erre a célra tekinté
lyes összegeket áldozott. Ezzel a nemes, áldozatkész cselekedetével a 
Múzeum nagy mértékben hozzájárult a hazai barlangügy föllendíté
séhez.

Elnök  javaslatára a Választmány a Pannónia Túrista-Egyesület 
Barlangkutató Szakosztályát alapító tagjai körébe felveszi. A Szak
osztály évtizedek óta önzetlenül foglalkozik a Pálvölgyi barlang fel
lendítésével. Három év óta évi 100 pengő összeggel hozzájárul a „Bar
langvilág“ kiadásához.

Barbie Lajos.
A Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület 1940. februárius hó 7.-én 

Görgényi András elnöklése alatt tisztújító közgyűlést tartott.
Jaskó Sándor dr., a Barlangkutató Szakosztály távollevő elnöke 

helyett elnök jelenti, hogy a Szakosztály a letűnt évben főleg a Tapol
cai barlangban és a szomszédságban levő közkórházi barlangban vég
zett kutatást és felmérte az líjonnan felfedezett részeket. A  Szakosztály 
ezen kívül foglalkozott a kezelésében lövő Ferenchegyi barlanggal is.

Az újonnan megválasztott vezetőség névsora a következő: Elnök: 
Petrován Oszkár, Alelnök: K em ény Pál, Főtitkár: Kárl János, Titká
rok: Padányi Mihály és Varga Béla. A  Barlangkutató Szakosztály el
nöke: Bertalan Károly.

Kalmár László.


