
BARLANGKLTATÓ EGYESÜLETEK KÖZLEMÉNYEI

A Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1941
évi november hó 13-án Silberer Nándor elnöklése alatt választm ányi ülést ta r 
tott a következő tárgysorozattal.

N ovák Károly  titkár és barlangmester jelenti, hogy a M agyar Barlang
kutató Társulat-tói a Pálvölgyi barlang fejlesztésére újabb 1500.—  pengő se
gély érkezett; ez az összeg lehetővé teszi, hogy a tervezett munkát teljes egé
szében be tudják fejezni. A z előzőleg kapott 1500. pengős összegről az el
számolás már megtörtént.

Barbie L a joi vál. tag jelenti, hogy a M agyar Barlangkutató Társulat 
lépéseket tett abban az irányban, hogy a Székesfővárosi Kertészet a pálvöl
gyi kőfejtőudvart ültesse be karsztos növényekkel. Ez m egtörténik mihelyt a 
Salgótarjáni Kőszén bánya R.-T. a Székesfővárosnak átadja a kőfejtőudvart. 
ami folyam atban van.

K erth  József az anyaegyesület nevében őszinte köszönetét fejezi ki a 
Szakosztálynak az ebben az évben a Pálvölgyi barlangban végzett nagysza
bású munkálatok alkalmával k ifejtett fáradságáért.

Silberer Nándor.

A Magyar Barlangkutató Társulat 1942 évi március hó 19-én C'nol- 
n oky Jenő dr. elnöklése alatt szakülést tartott, amelyen W agner János dr. 
rendes tag a m a g y a r o r s z á g i  b a r l a n g o k  p u h a t e s t ü  f a u n á r ó l  
tartott előadást.

Előadó mindenekelőtt a barlangokról mint élettérről emlékezik meg. A 
barlangi életmód külön szervezeti berendezettséget igényel. A barlangi puha
testü fauna feltűnően szegény és egészen sajátságos. A fény és a táplálék 
ugyanis csekély s legfőbb gom bafélékböl és detrituszból áll. Igazán barlang- 
lakó csiga kevés van, ilyenek a Paladilhiopsis, Lartetia  és Caecilioides. SÖ- 
tétségkedvelők az A cm e és  a Vitrea.

A barlanglakó puhatestűek száma kb. 60 fa jra  tehető. A Zoipeum  és a 
Lartetia  fa jok  a horvátországi barlangokban óriási mennyiségben élnek. A 
Paladilhiopsis nemből Hazánkban 3 fa jt ismrünk. A  Dandebardia csökevé- 
nyes héjú, ragadozó típus. A  Lim ax  és az Árion  házatlan csigafajok . A z Am a- 
lia caricola típusos barlangi házatlan csiga. Barlanglakó, szép üveges házú 
csigák az Oxychilus depressus és az Oxychilus gláber. Meszes vidékeken a 
Campylaea faustina igen elterjedt faj.

Előadó ezután összefoglalóan az A ggteleki, az Abaligeti, a Kecske-, a 
Koblesdi és a Szent István-barlang puhatestü faunájának feldolgozását is
merteti. G yörffyné dr. M ottl Mára.



A Magyar Barlangkutató Társulat 1942 évi március hó 19-én ci.oi- 
noky Jenő dr. elnöklése alatt választmányi ülést tartott s ezen a következő 
fontosabb ügyeket tárgyalta.

A  társulati és bizottsági jegyzőkönyvek szokásos felolvasása és hitele
sítése után a Választm ány G erstenberger Egon  számellenőrt és Szász Károly  
üzemtulajdonost rendes tagjai sorába felvette.

Ü gyvezető elnök  jelenti, hogy a M agyar Nemzeti Bank a Társulatnak 
a budavári barlangokban éveken át végzett nagyszabású feltáró és őpitö 
munkásságának elismeréséül és jutalmazásul 10.000 pengő összeget adom á
nyozott. A z adom ány engedélyezése körül főleg Scossa Géza, a M agyar Nem 
zeti Bank igazgatója fáradozott.

A Választmány, az ügyvezető elnök javaslatára, az összeg felhasználása 
felett úgy dönt, hogy fele részét a társulati iroda berendezésére, két fiókos 
gyüjtem ényszekrény beszerzésére, továbbá könyvek bekötésére, fényképek és 
diapozitivumók készítésére, az összeg második részét pedig barlangm onogra- 
fiák és egyéb nyom tatványok kiadására gondolja fordítani. A Közoktatásügyi 
Minisztérium-nak hasonlócélú tám ogatása mellett, a Társulat a fenti összeg 
birtokában abba a kellemes helyzetbe jutott, hogy évtizedek óta végzett rend
szeres barlangkutatásai eredményét kim erítő alakban a m agvar barlangtani
irodalomban megörökíteni tudja. G yörffyné d r. M ottl Mária.i

A Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1942 
évi április hó 16-án Silberger Nándor elnöklése alatt választm ányi ülést tar
tott s ezen a következő fontosabb tárgyak elintézésére került sor.

Farkas K ároly háznagy megbízást kapott, hogy a két barlangház tetőjét 
javítsák ki, mivel félő, hogy a kemény tél következtében a házak tetöje a ta
vaszi esőzések alkalmával beázik.

Csernyák Béla pénztáros indítványára a Váasztm ány elhatározza, hogy 
—  amint arra mód nyílik, Dr. Kadic Ottokárné barlang-indulóját gram o- 
fónlem ezre felvéteti és a barlangban a Budai Dalárda részvételével hangver
senyt rendez.

Csongor József vál. tag megbízást kapott, hogy nagyobb propaganda 
szempontjátból- , a Pálvölgyi barlangról új hatásos falragaszt terveztessen és 
annak kinyom atásáról gondoskodjon.

N ovák K ároly  titkár beszámol a februárius hó 22-én a Pálvölgyi bar
langban m egtartott m ászóversenyröl, amely a következő eredménnyel végző
dött. Első lett G erstenberger E gon , második Csongor Gyula és harmadik Pus
kás Lajos.

Czibesz Pál vál. tag indítványt tesz: a Választmány szerezzen be propa
ganda szem pontjából gom blyukban hordozható, apró barlang mécseseket. In
dítványozót felkérik, érdeklődjön m egfelelő helyeken ilyen apró lámpák be
szerzéséről.

Puskás Lajos  vál. tag jelenti, hogy a barlangban felvett színes kének
kel propagandalöadást tartottak a M agyar Kárpát-Egyesület-ben a Természet- 
barátok Turista-Egyesületé-ben és a Siketnémák Turista-Egyesületé-ben, míg 
Frank Gyula a pálvölgyi barlang-házban tartott hasonló előadást.

Silberer Nándor.
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A Magyar Barlangkutató Társulat 1942. évi április hó 28-án a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat üléstermében Kadic O ttokár dr. e-nökiése 
alatt népszerű estélyt  rendezett, amelyen Pápa M iklós d r .: ,.A b a r l a n g o k  
r o m a n t i k á j a ” címen vetítettképes előadást tartott.

Előadó érdekes modorban elmondja mindazokat a barlangokra vonatko
zó mondákat, amlyeket olvasás közben és a nép elbeszéléséből ismert meg. Az 
előadás szövege e folyóirat következő füzetében teljes terjedelemben fo g  m eg
jelenni. Barbie Lajos.

A Magyar Barlangkutató Társulat 19*2. évi május hó 28-án. Choi- 
hoky Jenő dr. elnöklése alatt választm ányi ülést tartott, amelyen a szokásoa 
jegyzőkönyvek felolvasása után a Választmány K retzoi M iklós dr. múzeumi 
őrt, Markó István  M ÁVAG-tisztviselöt és Frank Gyula könyvelőt a rendes ta
gok sorába felvette. G yörffyn é Dr. M ottl M*íria.

A Magyar Barlangkutató Társulat 1942 évi május hó 28-án, Choi- 
noky Jenő dr. elnöklése alatt szakülést tartott, amelyen G yörffyné Dr. Mól ti 
Mária a b u d a v á r i  b a r l a n g p i n c é k  ó p l e i s z t o c é n  e m l ö s f a u n á -  
j á r ó i  tartott előadást.

A szóban levő emlösmaradványok az 1938. és 1939. években az Ú ri-utca 
72. számú ház barlangpincéjének mélyebben fekvő folyam i homok és kavics 
lerakódásaiból került felszínre. Ezek a lerakódások a Duna fellegvárt szintjé
vel, annak kavicsaival egykorú.

Előadó beható tanulmányai kiderítették, hogy a szóban levő emlösfauna 
pontosan a brassói és gom baszögi állattársaság közé esik és a mosbachinál 
idősebb, valószínűleg a Mindéi I-nek felel meg. A  fauna nagy jelentősége ab
ban rejlik, hogy őslénytani tanulmányozása révén most már pontosan tudjuk 
a Duna fellegvári terrasz földtani korát.

Előadó ezután öszehasonlításképpen a Duna ujpleisztocén és legrégibb 
földtörténeti korú terraszainak eddigi faunaleleteiröl nyújt öszefüggö képet. 
A m íg az ujpleisztocén terraszokat fedő későjégkori löszök faunája már egé
szen arktikus, addig az ujpleisztocén terraszok homok és kavics rétegekké 
csupán hüvös-kontinentális éghajlatra utal, m íg a fellegvári (m osbachienkorú), 
továbbá az am ieni kavicsszintek állatvilága merőben eltérő és ősibb jellegű.

A z ujpleisztocén terraszszint jellegzetes emlőse az Elephas prímig tn iusr, 
a fellegvári (M osbachien) terraszszinté az Elphas trogontherii, a saintprestien 
végi terraszszintté pedig az Elephas meridionalis, m íg az idősebb am ién ter
raszszint leletei között már M astodonok  fordulnak elő.

Kadic O ttokár dr. ügyvezető elnök méltatja a várhegyi fauna nagy je 
lentőségét és közli, hogy a várhegyi emlösfaunáról Írandó m onográfiát m egelő
zőleg a „B arlangkutatásában bő kivonat fog  megjelenni. Közli továbbá, hogy 
a pataklerakódás fölötti homokból néhány kovaszilánk és egy csontkorong ke
rült a felszínre.

Elnök  az előadáshoz hozzászólva a terraszok keletkezésének okaira tér 
ki. Ezek valószínűleg főként tektonikusak. A  klím aváltozás szerinte kisebb 
jelentőségű. Két föterrasz: a fllegvári és a városi terrasz jól kimutatható, 
m íg a többi terraszt lényeges változás nem okozhatta. A kavicsfaunák feldől-
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gozásánál minden mellékkörülményre is tekintettel kell lenni, mert lehet, hogy 
a fauna és a kavics nem egykorú, vagyis a leletek csak bemosottak. Ezért az 
ujpleisztocén terraszfaunákat csak előadóhoz hasonló körültekintésse lehet 
megbírálni. G yörffyn é dr. M olll Mária.

A Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1942 
évi június hó 2-án Silbsrer Nándor elnöklése alatt tartott választm ányi ülésl a 
következő fontosabb tárgyak érintésével.

N ovák K ároly  titkár és barlangm ester jelenti, hogy a Pálvölgyi barlang
ban szombati napokon munkaturákat rendszresített. Kutató és feltáró mun
kák jelenleg a Rádium-terem -ben folynak.

N ovák K ároly  jelenti továbbá, hogy a Salgótarjáni Köszénbánya R.-T. 
hozzájárulásával a barlang bejárata előtti szűk térséget agyaggal való feltöl
téssel kibővítették. A barlangházakban az ajtók, ablakok és zárak javítása 
folyam atban van.

N ovák K ároly  jelenti végül, hogy a Választm ány előző elhatározása 
értelmében. a kőfe jtő  felső udvarán korábban m egépített tekepályát, mint 
oda nem való építményt, lebontatja és annak faanyagából padokat és asztalo
kat készített.

Czibesz Pál vál. tag jelenti, hogy egy használt kompresszoi os fúrógép be
szerzése érdekében eljárt a m. kir. H onvéd-Légierök-nél. A gom blyukban hor
dozható apró bányam écsek elkészítési ára cizellálva P 0.70, aranyozva F 1.70. 
A  Választm ány elhatározza, hogy 50 drb. ilyen mécsest beszerez.

G erstenberger Egon vál. tag felveti a gondolatot, hogy a Fálvölgyi bar
lang történetét és a barlangban működött és m ég működő kutatók munkássá
gának a történetét krónika alakjában össze kellene gyűjteni. A z érdekes ja 
vaslatot a Választm ány magáévá teszi és az adatok összegyűjtésére gilbercr  
Nándor és G erstenberger Egon  tagtársakat kéri fel. A z elkészítendő könyv 
díszes bekötését Czibesz Pál vál. tag  vállalja. Silberer Nándor.

A Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1942* 
évi szeptember hó 2-án Slberer Nándor elnöklése alatt választm ányi hlést tar
tott s ezen a következőket tárgyalták le.

N ovák K ároly  ttkár és barlangmester jelenti, hogy a Pálvölgyi barlang 
villanyvilágításában ismételten előfordult, zavarok kiküszöbölésére szám os kap
csolót kicseréltek, a Kabaré-terem -ben és a Szinház-csarnok-ban a villanyká
beleket szintén kicserélték. Ezt a munkát fő leg  B érezi K ároly  végezte.

N ovák K ároly  szóváteszi azt a sajnálatos tényt, hogy a nagyközönség a 
Pálvölgyi barlar létezéséről alig szerez tudomást, dacára annak, hogy a bar
langot az utolsó években európai színvonalra emelték. Nézete szerint hatáso
sabb propaganda kifejtésre vona szükség, nevezetesen m ozgószinházakban hir
detni és propagandafilm eket bemutatni, nyom tatványokat, falragaszokat és 
röplapokat kellene alkalmzni. A  Válsztm ány úgy dönt, hogy —  tekintettel a 
mostani rendkívüli háborús viszonyokra, a propagandát csak fokozatosan 
tudja megvalósítani.



N ovak K ároly  végül kitér a Pálvölgyi barlang ügyleti szolgalatára is s 
m egálapítja, hogy az utóbbi időben a tagok tevékenysége ebben az irányban 
ellanyhult. Igaz, hogy ez valószínűleg a tagok egy részének honvédelmi szol
gálatával fü gg  össze, de éppen ezért az itthonm aradtaknak fokozott m érték
ben kellene ebben részüket kivenniök. Silberer Nándor.

A Magyar Barlangkutató Társulat Solymári Bizottsága 1942- évi 
október hó 4-én Solymáron Kadic O ttokár dr. elnöklése alatt ülést tartott a 
következő tárgysorozattal.

Elnök  ism erteti a Solymári barlangban a B izottság fennállása óta tör
tént eseményeket és sajnálattal m egállapítja, hogy a kezeléssel m egbízott Bu
dapesti Turista-Egyesület az utóbbi időben a barlangot teljesen elhanyagolta. 
Ezért szükséges, hogy a Társulat ismét saját kezelésébe vegye a barlangot. 
Ebben az irányban tárgyalt Solym ár község elöljárójával és a Solym ári Úrbé
resek elnökével, akikkel abban egyezett meg, hogy a barlang kezelését újból a 
Társulat veszi át és három évre. évi 200 pengőért bérbeveszi a solym ári bar
langházat.

Elnök  előterjesztésére a Bizottság a Solymári barlang látogatására vo
natkozólag a következő szabályokat állapította m eg:

1. A barlang csakis belépőjegy váltásával tekinthető meg.
2. A  látogatás rendje a következő: I. túra a B ejárattól a Kupola-terem ig. 

Bejárható utcai ruhában bármikor. Belépődíj 30 fillér. II. túra a Bejárattól a 
K ijáratig. B ejárható minden vasár-és ünnepnapon. Az első bejárás délelőtt JQ 
órakor, a második délután 4 órakor indul. Belépődíj 50 fillér. Pótm écses díja 
1 pengő. III. túra a barlang teljes terjedelmének látogatása, vezető nélkül, sa
já t felelősségre. B ejárható bármikor, éjjel is. Belépődíj 1 pengő. Kötél-haszná- 
lat 1.50 pengő.

3. V ezetésre jogosult a barlang gondnoka, a vezetők és a Solym ári Bizott
ság tagjai. A vezetésnél felm erülő panaszokat a B izottság elnökénél kell be
jelenteni.

4. A  barlangház használatának díja 10 fillér. A z öltözködés és mosakouás 
az előszobában, az étkezés a társalgóban történik. A z ágyakat csak az ügye
letes bizottsági tagok  használhatják. A belépőjegyek váltása és a vendégkönyv 
használata kötelező.

Elnök jelenti, hogy megbízásából a nyár folyam án V értes Győző  a bar
langban csontokat gyű jtött s eközben egy jávorszarvas teljes csontvázára 
akadt. A csontváz kíséretében levő egyéb csontok tanulmányozásából kitűnt, 
hogy az itt felfedezett cscnttelep a jégkorszak előtti időből származik. Vala
mivel mélyebben, a Pihenőben, a Sártorokban és a Denevér-csarnokban felhal
m ozódott barlangi agyagból csontok kerültek ki. ezek azonb^i a jégkorszak
ból valók.

Elnök  javaslatára a B izottság mint legsürgősebb teendőket, a követke
zőket állapítja m eg: 1. A Kupola-terem ből a Pihenőbe megépíti a lépcsőket. 2. 
Feltárja és kiszintezi a Pihenőben, a Sártorokban és a Denevér-csarnokban 
felhalm ozódott barlangi agyagot. 3. Rendszeresen begyűjti a feltárás közben 
előkerülő csontokat és egyéb régiségeket.



Elnök javaslatára a Solymári B izottság  újra így alakult m eg: elnök lett 
Kadic Ottokár dr., gondnok Barbie Lajos, előadó Szenes János, bizottsági ta
gok  lettek Csom ay ödön, Fritsch Vencel, K iébert E lem éry M arkó István, Schaf
fe r  Bernát, Simó János, Tarpay M iklós dr. és V értes Gyözö. Vezetéssel Pluhár 
István  és fia lettek megbízva.

Csomay ödön  községi fő jegyző  örömének ad kifejezést, hogy a Társulat 
saját gondjaira vette a Solymári barlangot, készséggel tám ogatja a tervbe
vett munkálatokat. Szenes János.

A Magyar Barlangkutató Társulat 1942. évi novem ber hó 25-én Ka- 
die Ottokár dr. elnöklése alatt választm ányi illést tartott a következő tárgy
sorozattal.

A Választmány rendes tagjai közé felveszi: Tulogdy János dr. kolozsvári 
tanárt. Czibesz Pál okleveles gépészmérnököt, P álfy Gyula műszerészt. K o- 
váts Ágoston  műszaki tisztviselőt és Godánszky Géza tisztviseőt.

Elnök jelenti, hogy a nyár elején a Társulat újból saját kezelésébe vette 
a Solymári barlangot és újáalakította a „Solym ári B izottság” -ot. A részlete
ket lásd az előző közleményben.

Barbi Lajos pénztáros és barlanggondnok jelenti, hogy Dom bi József dr. 
tanár az'iskolánk* vüli Nép művelődés keretein belül m egszervezte a Várhegyi 
barlang látogatását a tanuló ifjúság körében. Ezen akció révén a barlangot 
ezerszámra kereste fel ebben az évben a tanuló ifjúság. A  Választm ány Dombi 
József dr. tanárnak a Várhegyi barlang érdekében kifejtett buzgóságáért jeg y 
zőkönyvi köszönetét szavaz.

Bogsch László dr. főtitkár javaslatára elhatározza, hogy a M agyar Rádió 
igazgatóságát felkéri: ismételje meg K essler Hubert dr. és Budinszky Sándor 
nemrég elhangzott barlangi közvetítését. Barbie Lajos.

A Magyar Barlangkutató Társulat 1942. évi novem ber hó 25-én K a
dic Ottokár dr. elnöksége alatt szakülést tartott. Elnök üdvözli a m egjelente
ket és m egtartja: a z  1 9 4  2. é v i  b a r l a n g k u t a t á s a i r ó l  szóló előadását.

Kutatásait az északi Bükkben kelet felé folytatva, ebben az évben a Ma
gyar Tudom ányos Akadém ia-nak 400. és a K özoktatásügyi Minisztériumnak 
50. pengős segélyével először Répáshuta, azután Mályinka s végül óm assa 
vidékén dolgozta fel a még hátralvö kisebb sziklaüregeket.

Előadó Répáshutáról mindenekelőtt a legtávolabbra eső, m ég Felsőtár- 
kány község határában fekvő, Tarkői fülkében végzett egy hetes próbaásatást, 
majd sorban átkutatta és felm érte a Kövesvárad nevű hegy hat kisebb szikla
üregét. B efejezve répáshutai kutatásait, előadó a szentléleki menedékházból 
felm érte és m egvizsgálta a Mályinka község határában fekvő hat kisebb szik
laüreget, azután ugyanonnan négy héten át rendszeres ásatási végzett az 
ómassai Sólyomkuti sziklaüregben s végül részben feltárta a Szentléleki ró
kalyukat. Barbip Lajos.


