
BARLANGKUTATÓ EGYESÜLETEK KÖZLEMÉNYEI r

A PANNÓNIA TU R ISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK 
OSZTÁLYA 1942. évi október há 8-án S ilberer N ándor  elnöksége alatt vá
lasztm ányi ü lést tartott a kővetkező tárgysorozattal.

Az utolsó jegyzőkönyv szokásos felolvasása után C sern yák B éla  pénz
táros jelentést tesz a Szakoztálynak eddigi pénzforgalmáról. A készpénzva
gyon 1,865.11 pengőt tesz ki.

N ovák  K á ro ly  titkár jelenti, hogy a barlang bejárata előtti térség tör
melékkel való kiszélesítése befejezést nyert. Eszerint a bejárat előtt nagyobb 
tömeg is veszély nélkül helyet foglalhat.

N ová k  K á ro ly  titkár jelenti továbbá, hogy az iskolai tanév megindulá
sa alkalmával az iskoláknak a barlang látogatását célzó felhívást küldött 
szét, ami az iskolai látogatást nagy mértékben növelte. A  barlangot egyéb
ként az év kilenc hónapjában összesen 5941 személy kereste fel.

A  Választmány ezekután behatóan foglalkozott a vezetők és inspek- 
ciósok ügyével s felhívta a vezetői ügyelet intézőjét Szarka L a jos  tagtársat, 
hogy az inspekciók összeállításánál figyelemmel legyen arra, miszerint az 
ügyeleeti szolgálatnál a képzett vezetők mellé mindenkor kezdőket is beso
rozzon. S ilberer N ándor.

A PANNÓNIA TU R ISTA-EGYESÜLET BAR LANGKUTATÓ SZA K 
O SZTÁLYA 1942. évi november hó 26-án S ilberer N ándor elnöklése alatt vá
lasztmányi ülést tartott a következő napirenddel.

Jilek A n ta l javasolja, hogy az 1943. évvel kezdődően az anyaegyesület 
tagjai részére, a barlangházban való trtózkodást egy összegben évi 10.—  P- 
vel kívánja megváltani, amit a Választmány örömmel tudomásul vesz.

E lnök  jelenti, hogy az általános hatósági intézkedéseknek megfelelően 
a barlangi házakat légoltalmi eszközökkel kellett felszerelni, ami 300 pengő 
költségbe került.

N ovák  K ároly  titkár és barlangmester jelenti, hogy a barlang látoga
tása, —  az idény előrehaladása folytán, —  csökkenőben van. Ezzel szemben 
elég nagy az érdeklődés a külön túrák iránt, ezeket, sajnos, a vezetők nagy 
hiánya miatt, nem lehet minden esetben simán lebonyolítani.

N ovák  K á ro ly  titkár felolvassa a Magyar Barlangkutató Társulatnak 
átiratát, amelyben a Szakosztályt értesíti, hogy saját kezelésébe vette a Soly
mári barlangot. Felkéri a Szakosztályt, hogy a megalakított Solymári Bizott
ság munkájában tevékenyen résztvegyen. A  Választmány a nevezett bízott - 
ságba S ilberer N án d or , N ovák  K ároly , G ersten b erg er  E gon  és P u skás L a jos  
(agtársakat küldi ki.

A Választmány egyhangúlag elhatározta, hogy abban az országos moz
galomban, mely a most folyó világháborúban megsebesült honvédhösok üdül
tetését célozza, szintén 100 pengővel résztvesz. Hasonló célra kívánja fordítani 
100 pengő erejéig a Szakosztály az összejövetelek alkalmával befolyó ruhatári 
díjakat is. S ilberer Nándor.

A  PANNÓNIA TU R ISTA-EGYESÜLET BARLANGKUTATÓ SZAK 
O SZTÁLYA 1943. évi január hó 13-án S ilberer N ándor elnöklése alatt vá
lasztmányi ülést tartott s ez alkalommal a következőkkel foglalkozott.

C sern yák B éla  pénztáros jelenti, hogy a Magyar Barlangkutató Tár
sulatnál fennálló tartozás ügyében eljárt a nevezett Társulat ügyvezető elnö
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kénéi, akivel ezt az ügyet teljes egészében rendezték. A  Szakosztály 300.—  
P lefizetésével a Társulatnál fennállott tartozást rendezte; az 1943. évtől 
kedzödöleg az esedékes járandóságokat lehetőleg minden év első felében fog
ja kiegyenlíteni.

N ov á k  K á ro ly  titkár javaslatára a Választmány elhatározta, hogy azokat 
a  barlangvezetöket, akik az év folyamán a legtöbb túrát vezették, plakettel 
fogja kitüntetni. Egyszersmind felkéri a vezetőséget, hogy ilyen plakettek 
elkészítése Iránt tegye meg a szükséges lépéseket.

A  Választmány végül elhatározza, hogy az idei évi taggyűlést 1943. évi 
februárius hó 21-én fogja tartani, egyúttal megbízta a vezetőséget, hogy a 
tárgysorozatot összeállítsa. Az új tisztikar megválasztása céljából jelölőbi
zottságot küld ki.

Jliek A n ta l  az anyaegyesület nevében üdvözli az új évben elsöízben 
összeült Választmányt és megköszöni a Szakosztálynak multévi eredményes 
munkásságát. Arra kéri a jelenlévőket, hogy ezt a jövőben is töretlenül 
tartsa meg. S ilberer N ándor.

4
A  M A G YA R  BAR LANGKUTATÓ TÁR SU LAT 1943. évi januárius hó 

28-án K adic O ttoká r  dr. elnöklése alatt választm án yi ü lést tartott a követ
kező tárgysorozattal.

Ügyvezető elnök és főtitkár ajánlatára a Választmány a G y ó g y sze ré 
s z e k  T úrista -T ársaság-át és W a n gler  Gyula  póstamüszaki igazgatót a rendes 
tago ksorába felvette.

E ln ök  indítványára a Választmány elhatározta, hogy S zily K álm án  dr. 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár, titkos tanácsost az idei Közgyűlés al
kalmával pártfogói közé választja.

E ln ök  indítványára a Választmány elhatároztta, hogy S cossa  G éza, a 
Magyar Nemzeti Bank igazgatóját és M iklóssy  G éza  gyógyszerészt az idei 
gyűlésen a tiszteleti tagok sorába választja.

Barbie L a jos  pénztáros jelentést tesz a Társulatnak 1942. évi pénzfor
galmáról, mely szerint a bevétel 40.128.98 P., a kiadás pedig 28,889.10 P.; 
eszerint az 1943. évi egyenleg 11,239.88 P-t tesz ki.

E ln ök  végül előterjeszti a következő XVII. évi rendes közgyűlés tárgy
sorozatát, mire a Választmány elhatározza, hogy a nevezett közgyűlést ezévi 
februárius hó 17-én tartja. B arbie L ajos.

A M A G YA R  BAR LANGKUTATÓ TÁRSU LAT 1943. évi januárius hó 
-28án K adic O ttok ár  dr. elnöklése alatt sza k ü lést  tartott, amelyen a követ
kező két előadás hangzott el.

Borős~ A dám  dr. társelnök ismerteti az 1942. év folyamán a Sebes Kö
rös-menti barlangokban végzett növénytani tanulmányainak eredményét. E 
barlangok szádájában főleg a következő növényfajok honosak: Fissiden.> pu- 
sillus, S eligeria  pusilla, G ym nostom um  m p es tr e , Eucladium  verticillatum , 
Eurhynch ium  S w artzii, R h yn ch osteg iella  algiriana, P lag ioth eciu m  d epressum  
és több más.

Különösen a Sebes Körös szurdokában, Vársonkolyos és Körösbánlaka 
között, nyíló barlangok érdekesek növénytani szempontból, ahol az O rlh othe- 
cium  ru fescen s , O rthothecium  in trica tum , A splen ium  lepidum , Scrophularia  
lasiocaulis, D oron icum  Colum nae és hasonlók is előfordulnak. E barlangok t. f. 
magassága alig 300 m. A z O rthothecium  ru fen scen s  leszállása ilyen mélységre 
kétségtelenül a szurdok és a barlang között fennálló mikroklimatikus viszo
nyaira vezethető vissza. Itt csodálatosképpen együtt találjuk az említett 
mesotermikus-boreális mohákat a déli elemekkel, mint pl. a R h ynch osteg iella  
algiriana.

B ertalan  K á ro ly  rendes tag, számos színes kép vetítése mellett, be
számol a B. E. T. E. Barlangkutató Szakosztályá-nak az 1942. év folyamán 
a Szilicei karsztfennsíkon végzett barlangkutatások eredményeiről. Kutatás 
főképpen a Szilicei jegesbarlangban és a Mészhegyi barlangban történt.

A  S zilicei jeg esba rla n g ot  ez alkalommal fel is mérték s az így szerzett 
adatok alapján megrajzolták alaprajzát és szelvényeit. Az expedíciónak egyik 
része a barlang legmélyebb szakaszába hatolt, ahol patakot fedeztek fel. Egy  
szifonon átkelve a patak folyását jó darabon követni tudták, míg egy hatalmas
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vízeséshez jutottak. A  kutatók második csoportja a barlang felső részében 
ásatásokat végzett, a humusztakaróból kikerült korsótöredékek a XIII-XV II. 
századból valók, ami arra utal, hogy a jégképzödés ebben a barlangban nem 
is olyan régi.

A  M észh egyi barlangot is először felmérték, azután pedig ennek pa
takját addig követték, amíg ez lehetséges volt. A  patak medre részben száraz, 
sérzben pedig vízzel volt töltve. A járat smaragdzöld tóval végződött, ez egy
szersmind útját állta a további kutatásnak Barbie Lajos.

A  M AG YAR  BAR LANGKUTATÓ TÁRSULAT TAPOLCÁI BIZOTT
SÁGA 1943. évi februárius hó 13-án vitéz P écz e ly  B éla  dr. elnöklése alatt 
ülést tartott a következő tárgysorozattal.

E lnök  előterjeszti évi jelentését az 1942. évben történt eseményekről. 
A  Tapolcai barlang forgalmát ebben az évben is nagyon befolyásolta a fenn
álló világháború. Ismét a külföldi látogatók, az a kevés, mely a barlangban 
megfordult, Németországból, Lengyelországból és Svejcból jött. A  külföldieket 
némileg pótolták a visszatért Erdélyből, a Felvidékről és különösen a Délvi
dékről érkezett érdeklődök. A  barlangot ebben az évben összesen 3,800 sze
mély kereste fel.

Tanulmányi szempontból kereste fel a barlangot M auritz Béla  dr., 
M endöl T ibor dr. és Bulla Béla  dr. egyetemi tanárok hallgatóival. A  barlan
got tanulmányozták még M éh ely  L a jos  dr. egyetemi tanár, Jordán K áro ly  dr. 
és S ch réter  Zoltán  dr. igazgató-geológus.

K ová cs  L a jos  pénztáros beszámol a Bizottság 1942. évi pénzforgalmá
ról, mely szerint a bevétel 3,035.39 P, a kiadás 2,145.25 P, az 1943. évre át
menő maradék eszerint 890.14 P.

E lnök  előterjeszti az 1943. év munkatervezetét. A  legfontosabb teen
dők közé tartozik a villanyvezetékek kicserélése. A  14 év alatt bevezetett 
villany vezetéke a nedvesség következtében annyira elromlott, hogy az áram  
fogyasztása igen nagy, sőt egyenesen veszélyes. Ezen kívül fontos volna a 
villanyt a tavas szakaszba is bevezetni, mert a csónakra felszerelt reflektoros 
karbidlámpa kezelése igen körülményes.

A  további teendők közé tartozik a tavas szakaszban néhány szűk és 
alacsony hely bővítése, egy új csónak beszerzése, jelzőtáblák felállítása, asz
talok és padok javítása, ill. beszerzése, végül a külső tóból a barlangba vezető 
járatok felkutatása és feltárása. A  Bizottság úgy döntött, hogy első sorban a 
villanyvezetéket kell kicserélni, az előző évi pénzmaradványt pedig a tavas 
barlang bővítésére, jelzőtáblák készítésére, berendezési tárgyak javítására, új 
csónak beszerzésére és kutatási munkákra óhajtja* fordítani.

S ebestyén  Jenő.

A M AG YAR  BAR LANGKUTATÓ TÁRSU LAT 1943. évi februárius hó 
17-én C holnoky Jenő  dr. elnöklé3e alatt megtartotta XVII. rendes év i k ö z 
g yű lésé t  a következő tárgysorozattal.

E lnök  felolvassa megnyitó előadását a „Barlanglakások”-ról. Sze
rinte a barlangkutatásnak a barlangoknak mint emberi lakóhelynek tanulmá
nyozására is ki kell hogy terjedjen. A  barlang ugyanis sokkal hosszabb ideig 
megőrzi az ember otttartózkodásának emlékeit, mint akár milyen más emberi 
építmény. Az ősember is kénytelen volt az ellenséges természeti elemek ellen 
védekezni s ezt leginkább úgy érte el, hogy barlangokban keresett menedéket. 
Innen erednek az ösemberi leletek barlangokból. Emberi lakásra természete
sen csak olyan b«rlan<rok alkalmasak, amelyekben már nem folyik barlangi 
patak, amelyek szárazak.

Kétségtelen, hogy z ember nemcsak a barlangok láttán, hanem saját 
józan eszével is kitalálta, hogy mesterséges odút vájjon az olyan meredek 
hegyoldalba, amely lágyabb kőzetből épült. Ilyesmire legalkalmasabb a lösz, 
a pannóniai homok és vulkáni tufa. Mivel ezek a mesterséges üregek is tala
jukban régiségeket rejthetnek, kutatásuk és felásatásuk nagyon kívánatos.

E lnök  üdvözli a megjelenteket, különösképpen a Társulat védnökét, 
vitéz S om kuth y J ózsef  volt honvédelmi minisztert, és az egyesületek képvi
selőit. nevezetesen a Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztá-
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lya részéről megjelent N ová k  K á ro ly t, a Budapesti Egyetemi Turista-Egye
sület Barlangkutató Szakosztály képviseletében megjelent Bertalan K árolyt 
és a Magyarországi Kárpát-Egyesület részéről megjelent B arbie L ajost.

E lnök  a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri N ivák K ároly  és M arkó Is t
ván  tagtársakat.

E lnök  napirendre tűzi Szily Kálm án  dr. m. kir titkos tanácsos, állam
titkár úrnak pártfogóvá való megválasztását és felkéri a főtitkárt, hogy az 
erre vonatkozó indítványt olvassa fel.

Alulírottak tisztelettel indítványozzuk a Magyar Barlangkutató Társu
lat Közgyűlésének, hogy a társulati alapszabályok 6. §-a alapján Szily  
Kálm án  dr. m. kir. titkos tanácsos, államtitkár urat a Társulat p á r t f o 
g ó i  közé választani méltóztassék.

Indítványunkat a következő megokolással támogatjuk:
önagyméltósága mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ál

lamtitkára éveken át állami segélyben részesítette Társulatunkat s ezzel le
hetővé tette, hogy tudományos folyóiratunk, a ,,Barlangkutatás” hosszabb 
szünet után, az utolsó években megjelenhetett.

önagyméltósága ilyenirányú pártfogásával lehetővé tette, hogy szá
mos átkutatott bükkvidéki barlangunk monográfiái feldolgozásban részesül
hetett, hogy a bennük végzett kutatások eredményeit nyomtatott alakban a 
nyilvánosságra hozhattuk.

önagyméltósága ügyünk nemes pártfogásával a magyar barlang- és 
ösembertudománynak kiváló szolgálatokat tett s ezért azzal a kéréssel fordu
lunk a Közgyűléshez, hogy fenntebbi indítványunkat elfogadni méltóztassék.

Budapest, 1942. december 30.
Dr. C holnoky Jenő  s. k. Dr. Kadic O ttokár  s. k.

elnök. ügyvezető elnök.
A  Közgyűlés közfelkiáltással Szily K álm án  dr. m. kir. titkos taná

csos. államtitkár urat a Társulat pártfogójává választja.
E ln ök  napirendre tűzi Scossa G éza , a Magyar Nemzeti Bank igazgató

jának és M iklóssy  Géza  gyógyszerész uraknak tiszteletti taggá vaJó megvá
lasztását és felkéri,a főtitkárt, hogy az erre vonatkozó indítványt olvassa fel.

Alulírottak tisztelettel indítványozzuk a Magyar Barlangkutató Társu
lat közgyűlésének, hogy a társulati alapszabályok 7. §-a alapján Scossa  
G éza , a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és M iklóssy  Géza  gyógysze
rész urakat a Társulat t i s z t e l e t i  t a g j a i  sorába választani méltóz
tassék.

Indítványunkat a következő megokolásokkal támogatjuk:
Scossa G éza  igazgató úr pártfogása révén a Magyar Nemzeti Bank 

Társulatunkat az 1942. évben 10.000 pengős segélyben részesítette s ezzel 
számunkra lehetővé tette, hogy titkári irodánkat berendezzük és a Társulat 
folyóiratait ezentúl nagyobb terjedelemben kiadhassuk. Ezzel a nemes cse
lekvésével az igazgató úr tudományos törekvéseinket nagy mértékben előbb
re vitte.

M iklóssy  G éza  gyógyszerész úr tíz éven át a Szemlőhegyi barlan
got, mint saját tulajdonát, teljes odaadással feltárta, gondozta és a tudomány 
és idegenforgalom számára a mai napig megóvta. Bár a gyógvszerész úrnak 
több ízben alkalom nyílott, hogy a barlangot nagyobb összegért értékesítse, 
ezt nem tette meg, hanem szemlőhegyi telke egy részével együtt teljesen díj
talanul a köznek, illetőleg a Széke3fövárosnak adományozta.

Budapest, 1942. december 30.
Dr. K adic O ttokár  s. k. Dr. B ogsch  L ászló  s. k.

ügyvezető elnök. főtitkár.
A  Közgyűlés közfelkiáltással S cossa G éza  a Magyar Nemzeti Bank 

igazgatója és M iklóssy  G éza  gyógyszerész urakat a Társulat tiszteleti 
tagjaivá választja. -t

K adic O ttokár  dr. ügyvezető elnök beszámol a magyar barlangkutatás 
1942. évi eseményeiről, nevezetesen a Várhegyi, a Tapolcai és a Solymári Bi



zottság, továbbá a pálvölgyi és az egyetemi barlangkutatók múlt évi műkö
déséről', majd áttér az egyéni kutatások eredményeinek ismertetésére. A je
lentésből kitűnik, hogy a háborús nehézségek dacára, a hazai barlangkutatás 
az egész országban zökkenés nélkül rendszeresen tovább folyt. Minden egyes 
barlangkutató egyesület és minden egyes kutató arra törekedett, hogy az előző 
években megkezdett kutatásait folytassa és lehetőség szerint, aj munkate
rületeken a munkát megkezdje.

B ogch  L ázló  dr. főtitkár előterjeszti titkári jelentését a Társulatnak 
1942. évi működéséről. A  Társulatnak taglétszáma nem változott. Az összejö
veteleken 5 szakelőadást, 1 népszerű és 5 beszámoló hangzott el. A  ,.Barlang
világ” -ból 2 füzet jelent meg 6 ívnyi terjedelemben és 6 cikkel. A  jelentésből 
kitűnik, hogy a Társulat ebben az évben is teljes odaadással végezte a reá
háruló feladatokat s így teljes mértékben megfelelt az alapszabályokban ki
jelölt célkitűzéseknek.

Barbie L a jos  pénztáros jelentést tesz a Társulatnak és az egyes bizott
ságok 1942. évi pénzforgalmáról. A  Társulat bevételei P. 40,128.98, kiadásai 
P. 28,889.10, a maradék eszerint P. 11,239.88. A  Várhegyi Bizottság bevételei 
P. 12,397.75, kiadásai 12,121.98, a maradék eszerint P. 275.77. A Solymári Bi
zottság bevételei P. 1501.— , kiadásai P. 823.09, a maradék tehát P. 677.91.

A sch er  A n ta l a Számvizsgáló Bizottság elnöke jelenti, hogy a Bizottság 
megvizsgálta a Társulat és a bizottságok pénztárkönyveit és azokat teljes 
rendben találta. A  Közgyűlés ennek következtében megadja a pénztárosnak a 
felmentvényt. Barbie L a jos

A  M AG YAR  BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT MŰKÖDÉSE AZ 1942. 
ÉVBEN. ( T itkári je len tés ). A  Társulat élete az 1942. évben rendes körülmé
nyek között eredményes munkálkodás közben folyt le. A  Társulatnak az év 
végén 1 védnöke, 2 pártfogója, 7 tiszteleti, 3 alapító, 10 levelező és 87 rendes, 
összesen 110 tagja volt. Az év folyamán 11 új tag lépett a Társulatba, 3 kilé
pett.

A  Társulat ügyeit, a közgyűlésen kívül, 4 választmányi, 4 szakülésen, 
1 népszerű és 4 bizottsági ülésen tárgyaltuk, ezeken összesen 5 szakelőadás, 1 
népszerű és 5 beszámoló előadás hangzott el.

A  februárius hó 25-i közgyűlésen C holnoky Jenő  dr.: A  barlangok fej
lődése és pusztulása címen, a szakadék-völgyekről tartott elnöki megnyitót. 
Utána Kadic O ttokár  dr. ügyvezető elnök beszámolt a magyar barlangkutatás 
1941. évi eseményeiről, én pedig titkári jelentésemben összefoglaló éttekintést 
adtam a Társulatnak az 1941. évi működéséről.

A  januárius hó 28.-án tartott szakülésen K éssler  H u bert dr. az Aggte
leki cseppköves barlangban felvett számos, színes képet mutatott be. A  már
cius 19-i szakülésen W a gn er  János dr. a hazai barlangok puhatestü faunájáról 
tartott előadást. A  május hó 28.-án tartott szakülésen G y ö rffy n é  M ottl M ária  
dr. a budavári barlangpincék ópleisztocénkoru emlösfauna feldolgozásának 
eredményeiről számolt be. Végül a november hó 25,-i szakülésen Kadic O tto 
kár  dr. ügyvezető elnök beszámolt az északkeleti Bükkben 1942. évben vég
zett barlangkutatásairól.

A  Várhegyi Bizottság-nak januárius hó 20.-án tartott ülésén K adic  
O ttokár  dr. ügyvezető elnök beszámolt a Várhegyi barlangban az 1941. év 
folyamán végzett munkálatokról és a barlangtani gyűjtemény fejlesztéséről, 
Barbie L a jos  barlanggondnok pedig a barlang látogtottságáról és a Bizottság 
pénzforgalmáról tájékoztatta a jelenlevőket. Utána a pálvölgyi barlangkuta
tók részéről N ová k  K áro ly  barlangmester beszámolt a Pálvölgyi barlangban 
az év folyamán végzett munkálatokról.

Januárius hó 30.-án a Tapolcai Bizottság tartotta alakuló ülését s ezen 
■vitéz P éce ly  B éla  dr. újonnan megválasztott elnök kifejtette a Bizottság leg
közelebbi teendőit. Februárius hó 18.-án a Számvizsgáló Bizottság A rch er  A n 
tal elnöklése alatt megvizsgálta a Társulat pénztárkönyvét és számlaokmá
nyait. Október hó 4.-én végül Kadic O ttokár  dr. elnöklése alatt újból megala
kult a Solymári Bizottság.

Április hó 28.-án a Társulat népszerű estélyt rendezett s ezen Pápa 
M iklós  dr. a barlangok romantikájáról tartott érdekes előadást. A  Társulaton 
kívül tartott népszerű előadást Dr. Kadic O tto k á m é  a Magyarországi Kárpát
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Egyesület-ben a székesfővárosi barlangokról, a Csonka János-féle gépgyárban 
pedig a budavári barlangpincékröl. K adic O ttokár  dr. ügyvezető elnök a bar
langokról, mint természetvédelmi emlékekről tartott rádióelöadást K ess ler  H u
bert dr. választmányi tagunk és B udinszky Sándbr a Jádvölgyi barlangból 
adtak rádióközvetítést.

A  , B arlan g  v ilág” -ból ebben az évben 2 füzet jelent meg 6 ívnyi ter
jedelemben. Cikket írtak: C holnoky Jenő  dr. a barlangok fejlődéséről és pusz
tulásáról, W a g n er  János dr. Magyarország barlangjainak puhatestü faunáját 
ismerteti. K adic O ttokár  dr. beszámol a magyar barlangkutatás 1941. évi ese
ményeiről és kimerítő ismertetést írt a budavári barlangpincékröl, a Várhegyi 
barlangról és a barlangtani gyűjteményről. M argittay  R ikárd  dr. cikket írt a 
a Balaton vidékének barlangjairól, S zen es János  pedig rövid közleményben 
beszámol a Szilicei karsztfennsík barlangjaiban végzett kutatásokról. Én tit
kári jelentésemben rövid áttekintést adok a Társulat 1941. évi működéséről, 
B arbie L a jos  pénztáros pedig a Társulat pénztárforgalmáról számol- be.

Az I. kerületi elöljáróság épületében levő titkári hivatalban az ügyve
zető elnök, a pénztáros és a barlangvezetö naponta 9— 1-ig hivatalos órák 
alatt rendszeresen foglalkoztak a hazai barlangüggyel, a társulati ügyekkel 
és a Társulat kezelésében levő barlangokkal. Ebből kifolyólag állandóan érint
keztek a hazai barlangüggyel kapcsolatban álló hatóságokká és magánosok
kal. Tanáccsal és útbaigazítással szolgáltak mindazoknak, akik barlangügyben 
Társulathoz fordultak. Rendezték, leltározták és kiállították az újabban bar
langban gyűjtött tudományos anyagokat és barlangokban felvett fényképeket.

Mint látjuk, a Társulat ebben az évben is teljes odaadással végezte a 
reáháramló feladatokat s így teljes mértékben megfelelt az alapszabályokban 
kijelölt célkitűzéseknek.

Bogsch  L ászló  dr.

A  M A G YA R  BAR LANGKUTATÓ TÁR SU LAT 1942. ÉVI PÉNZTÁRI
JELENTÉSE.

A Társulat 19^2. év i pénzforgalm a.

B ev éte l P en gő

Készpénzmaradvány 1941-ről 584.18
Alaptőke 296.—•
Tagdíjak 465.75
Barlangpincék feltárására 9,657.67 
Magyar Nemzeti Bank

adománya 10,000.—
Székesfőváros segélye 3,000.—
Kultusminisztérium segélye 1,100.—  
Idegenforg. hivatal segély 500.—  
Kiadványok eladásából 243.30
Kamatok 338.90
Várhegyi Bizottság 20%  jutái. 498.06 
Várhegyi Bizottság kölcsön 500.—  
Várhegyi Bizottság bevétele 12,018.36 
Solymári Bizottság kölcsön 212.88 
Solymári Bizottság bevétele 713.88 

összesen 40,128.98

Kiadás

Barlangpincék feltárására 
Barlangok kutatására 
Tapolcai Bizottságnak 
Várhegyi Bizottság kölcsön

P engő

8,916.29 
203.65 
500.—  

1,000.—

Várhegyi Bizottság kiadása 12,121.98 
Solymári Bizottság kiadása 1,648.85 
Szemlöh. Bizottság kiadása 15.—  
Könyvtár és fényképek 263.07
Folyóiratok kiadása 2,193.40
Berendezésekre 1,466.46
Nyomtatványok és írószerek 150.20
Telef ónbérlet 145.93
Postaköltségek 181.90
Vegyes kiadások 82.37

összesen 28.889.10 
Bevétel 40,128.98
Kiadás 28,889.10
Maradék 11,239.88-
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A V árh egyi B izottság  19Jf2. évi pénzforgalm a.

B ev éte l P engő

Készpénzmaradvány 1941-röl 379.39
Székesfőváros segélye 8.500.
Anyaegyesület kölcsöne 1,000.—
Belépődíjakból 2,490.30
Levelezőlapokból 10. -
Különféle bevételek 18.06

összesen 12,397.75

Bevétel
Kiadás
Maradék

P 12,397.75 
P 12,121.98 
P 275.77

Kiadás

Várhegyi barlang 
fejlesztésére 

Anyaegyesületnek vissza
térítés 

Tisztviselők díjazása 
Anyaegyesületnek 20% jutalék 
Idegenvezetőknek 20% jutalék 
Villanyvilágítás 
Vllanyfelszerelési cikkek 
Propa gandacélokra 
Berendezések javítása 
Gyűjtemény fejlesztésére 
Biztosítás 
írószerek 
Postaköltségek 
Közlekedési költségek 
Takarítás és fűtés 
Különféle kiadások

Összesen

P en g ő

4,500.—

500.—  
4,049.72 

498.06 
15.94 

911.78 
91.28 

580.82 
262.60 
253.80 

70.70 
11.72 
42.40 

209.96 
57.68 
65 52 

121.9812

A V árh egy i barlang 19J+2. év i idegenforgalm a.

A Várhegyi barlang múlt évi látogatottsága országok és földrészek sze
rint így oszlik meg: Budapest 8785, Vidék 1609, Németország 39, Románia 19, 
Horvátország 16, Olaszország 14, Törökország 7, Bulgária 5, Finnország 4 és 
Szlovákia 2. Eszerint a barlangot a múlt évben összesen 10.500 látogató ke
reste fel.

A  S olym ári B izottság  19^2. év i pénzforgalm a.

B ev éte l P engő

Anyaegyesület segélye 400.—
Belépődíjakból 101.—
Székesfőváros segélye 1,000.—

Összesen 1,501.—

Bevétel
Kiadás
Maradék

P 1,501.—  
P 823.09 
P 677.91

Kiadás P en g ő

Bérletdíj 200.—
Vezető díjazása 50.50
Berendezésekre 297.16
Ásatásokra 90.—
Nyomtatványok és írószerek 67.86
Közlekedési költségek 31 94
Fűtés és világítás 46.87
Különféle kiadások 38.76

Összesen 823.09

Barbie Lajos.


