


BARLANGKUTATÁS.
III. K Ö T E T . J915. J. FÜ ZET.

(Arcképpel.)

I r ta :  L a M BRECH T  K Á LM Á N  d r . 1)

A tudománynak és közéletnek, a magyarság egészének és nekünk, 
a .Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztályának különösen, 
nagy és benső gyászunk v a n ; vezérünk, szervezőnk, biztatónk kezéből 
kihullott a toll.

H ermán O ttó a m úló év  alkonyán , 1914. decem b er 27.-én m eghalt.
Nagy a mi gyászunk, mert a magyarországi ősember kérdését és 

ezzel kapcsolatban a magyar barlangkutatást Ő indította meg és vitte 
diadalra; benső a mi gyászunk, mert legmegértőbb vezérünk, legfárad
hatatlanabb buzditónk szállott Benne sírba.

A természettudományok és a néprajz széles mezején nem egy mély 
barázdát vont nyolcvan életévének során, de talán egyet sem olyan 
szeretettel, mint a palaeolith kérdését, a melyből — öreg napjainak nagy 
örömére — életerősen szökkent sudárba a magyar barlangkutatás, beiga
zolva a jégkorszak ősemberének várva-várt hazai előfordulását.

1891. augusztus havában történt, hogy Bársony J ános, Miskolc város 
tiszti-ügyésze a  miskolci Alsó-Papszer utcának Szinva felöli sarok-telkén, 
házépítés közben három jókora kovaszakócát talált. A legszebb szakócát 
a  következő év december 26-án H ermán Ottónak adta, tudva azt, hogy 
H ermán Orró még az  eldobott kavicsot is figyelemre m éltatja És H ermán 
Ottó legott felismerte a  leletben a  jégkorszaki ősember kőszerszámát, 
evvel a jégkorszaki ősember magyarországi tartózkodásának kétségtelen 
bizonyítékát.

A leletet a Természettudományi Társulat 1893. febr. 19.-iki szak
ülésén be is mutatta és egyidejűleg közölte a társulat közlönyében, az 
Archaeologiai Értesítőben és a bécsi anthropologiai társulat közleményei
ben. A lelet jelentőségének felismeréséről a következőket írja (1):

‘) E m lékbeszéd ; elm ondotta  a M agyarhoni Földtani T ársu la t B arlangkutató Szak- 
osztálya 1915. jan u á r 21-én tarto tt évzáró gyűlésén.
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„Minthogy a magyar halászat körül folytatott tanulmányaim során 
a jegellőkővek, a hálósúlyok, horogkővek, fentők és egyebek érdekében 
számba kellett vennem a praehistorikus leleteket is, könnyű volt nekem 
a miskolci tűzkőszakócákban szakasztott mását felismerni azoknak a 
kovaszakócáknak, a melyeket egykoron Boucher de P erthes északi Francia- 
országban, a Somme folyó völgyében fedezett fel s a melyek a tudomá
nyosan bevett palaeolith korszaknak szolgáltatták az alapot

A lelet palaeolith volta és jelentősége kétségtelen volt, de a lelőhely 
rétegének kérdése hosszas vitára adott alkalmat. T elegdi Roth L ajos és 
H alaváts G yula egybehangzó geologiai szakvéleménye szerint ott, ahol 
a lelet megkerült, tehát a Bársony-ház telkén a diluvium nincs képvi
selve, a szakócák tehát csak másodlagosan kerülhettek oda.

Amikor azonban 1903-ban megjelent H oernes MóR-nak az európai 
diluvialis ősemberről írt alapvető,.forrásműve, a melyben minden kétséget 
kizárólag elfogadja a miskolci lelet palaeolith voltát, H ermán Ottó újra 
munkához látott. „Zum Solutreen von Miskolc" címen megjelent dolgoza
tában felvetette az összes stratigraphiai v iszo n y o k  felülvizsgálatának szük
séges voltát, amit D arányi Ignác, Magyarországnak azon időben föld- 
mivelésügyiminisztere SzoNTAGHTAMÁs-nak,a m.kir. Földtani Intézet aligazga
tójának támogató tanácsára el is rendelt. Dr. Papp K ároly és Dr. Kadic 
Ottokár bízattak meg a munkálat végrehajtásával; előbbi a stratigraphia 
felülvizsgálatot, utóbbi a  környék barlangjainak kutatását végezte.

Kettőjüknek lelkiismeretes vizsgálata nemcsak igazolta az első mis
kolci lelet palaeolith voltát, de igazolta azt is, hogy H ermán O ttó láng
elméjű ráirányítása fényesen bevált: a borsodi Bükk barlangjaiból száz 
és ezerszámra kerültek elő a jégkorszak ősemberének klasszikus kőszer
számai, gazdag glacialis emlős és madárfauna, sőt a leletek koronája 
i s : a répáshutai Balla-barlang fossilis gyermek-koponyája.

A magyar barlangkutatás megindítását, anyagi alapjainak lerakását 
és vezető irányítását H ermán Ottó lángelméjének köszönhetjük. Neki 
köszönhetjük a legértékesebb tanácsot is, amelynek a szak minden búvára 
előtt mindenkoron lebegnie k e ll:

„Ne szorítkozzanak a pontra, hanem vegyék elő a környezetet, a 
viszonyokat is. Ne turkáljanak, ne piszkáljanak módszer és rendszer 
nélkül, hanem alkalmazzák azt, amit Kadic Ottokár a Szeletában kimívelt 
és alkalm azott: négyszögekre osztottan rétegről-rétegre kell haladni, hogy 
minden tárgy fekvése rögzíthető legyen. Mert különben a csak kifosztott 
barlang oecologiai tanulságai elnémulnak. A kutatás végcélja nem az egy
oldalú, mesterséges és mesterkélt alakrendszerek alkotása, hanem az 
ősember fejlődésének és összes életviszonyainak megállapítása a természet 
alakulatainak menetében. A kutató vessen számot az ősember összes
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szükségleteinek lényegével és vegye számba azt is, amit ezek monda
nak neki“ (17).

Fél évszázadon át a szó, a toll és a rajzón hármas hatalmával szol
gálta, hirdette és vitte diadalra a természettudományos gondolkodást. És 
-e fél évszázadon át sok kérdésbe nyúlt és mindegyiket befejezte.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1907. évi április 3.-iki szakülésén 
H e r m á n  O t t ó  maga m ondotta: „Én nagy kort értem és elhatároztam, 
hogy minden pörömet, mint ime a mait, bevégzem és lehetőleg csak a 
mikor tiszta sort csináltam, vonulok magam is a föld rétegeibe".

A magyar palaeolith kérdésében tényleg tiszta sort csinált és a leg
termékenyebb élet nyugodt öntudatával szállhatott sírba.

A Barlangkutató Szakosztály szeretettel őrzi első tiszteleti tagjának, 
életre hivójának és vezérének emlékét, a Magyar Nemzeti Muzeum és a 
Miskolci Muzeum pedig kegyelettel őrzi meg régiségtárában H ermán O ttó 
féltve őrzött kincseit: a jégkorszak ősemberének első magyarországi emlé
keit, felismerőjük lángelméjének értékes bizonyítékait.

*
De H ermán O ttó nemcsak a miénk volt. Minden érdekelte Őt, ami 

igaz, ami tény, ami természet, legyen bár a földön, a föld mélyében vagy 
fönt, a magasban. Kutatta, vizsgálta, ismertette az állat és növényvilágot, 
az embert és annak őstörténetét, a társadalmat, az egész közéletet.

H ermán O ttó  abban az időben lépett ki a munka terére, a mikor 
az elnyomatás, a teljes stagnáció után ez a nemzet érezte, tudta, hogy 
nagyra hivatott, hogy életképes, hogy dolgozni akar. Hangyaszorgalmú 
búvárok szerény, de tisztes sora gyűjtötte a megismerés anyagát ebben 
az időben, a kiegyezést közvetlenül megelőző években, munkájuk azonban 
meddő maradt, mert nem ment át a nemzet élő köztudatába. É s mi hálásak 
lehetünk a sorsnak, amely nekünk H ermán O rrot épen ebben az időben adta, 
hogy irányt mutasson, hogy a töretlen utakat megtörje, hogy alapvető 
munkákkal ajándékozza meg nemzete kultúráját.

1835-ben születve, negyedszázadot csupa hányattatás között töltött 
el, de mindenkor szoros kapcsolatban állva a szabad természettel, amelyből 
egy hosszú életre szívott magába minden impressiót. Ezeknek köszön
hette tudásának minden mélyen járó gazdagságát, kedélyének, szivének 
páratlan melegét, szavának, tollának csodás hajlékonyságát és szemének 
sokat irigyelt élességét. Tudományos működésének első éveit az átalaku
lások v ilága: a rovarvilág kötötte le. Jó sorsa a 60-as évek elején Brassai 
bácsival hozta össze, aki felismerve H ermán Orró-ban a lángelmét, az 
Erdélyi Muzeumnál alkalmazta. Mivel azonban akkoron még csak 1864-et 
írtak, pénzt pedig még az erdélyiek kulturérzéke sem tudott előteremteni, 
Brassai bácsi lemondott a maga 1000 pengő forintra rugó igazgatói
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fizetésének egy harmadáról H ermán Ottó javára. Amilyen unikum egy 
ilyen igazgató, olyan unikum az is, hogy évi 300 forintra rugó stallumból 
szülessenek meg a rovartani irodalom legélvezetesebb remekei, az Erdélyi- 
Muzeum egész állattára és az első klasszikus magyar természettudományi: 
monographia: Magyarország pókfaunája alapjának megvetése. Közben a sors 
elsodorta Bécsbe Brunner von W atténwyll mellé, aki már-már egy 
kameruni expeditio szervezésével bízta meg, amitől S zily Kálmán és többi 
barátai tartották vissza, alkalmat adva pókmonographiajának kidolgozására. 
Ennek a három kötetes, felfogásában, nyelvében, rajzaiban egyaránt 
merőben újszerű, igazán monumentum aere perenniusnak érdeme nem
csak a pókszervezet éleselméjű boncolása, biologiai rendszerüknek genialis 
megállapítása, de az is és legfőképpen, hogy a legapróbb részletek szer
ves kapcsolatát bele tudta illeszteni a természet háztartásának egészébe. 
Ez a munka minden sorában magán viseli a lángelme két karakteriszti- 
konját: az éleselméjű részletmunkát és összefoglaló áttekintést.

Dr. T horell, az upsalai egyetemen Linné tanszékének egyik utóda 
és Dr. Koch L ajos, az araneologia irodalmának két legfényesebb neve 
siettek a hódolat és elismerés pálmáját átnyújtani H ermán Orró-nak, nagy 
műve megjelenése után. T horell azt írja-* „Előttem valóban megfogha
tatlan, miként készülhetett el vele oly rövid idő alatt“ és tegyük hozzá,, 
az ismert viszonyok k ö zö tt; Koch pedig ekként í r : „Az eddig írt araneologiai 
munkák egyikében sem tárgyaltatott a pókok életmódja oly behatóan,, 
oly éles elmével, mint az ön művében. “

A rét zenevilága, a tücskök, sáskák hangszervének vizsgálata köz
ben a nagyothalló H ermán O ttó páratlan akaraterővel küzdötte le szerve
zeti hibáját: a nagyothallást, szeme élességével. Rovartani működésének 
utolsó fázisa, a phylloxera kérdés, H ermán O nó-t már a Magyar Nemzeti- 
Muzeum állattári osztályánál találta. Ebben az állásában alapította meg 
1877-ben a Természetrajzi Füzeteket, a Muzeum eleven tollal és jól. ki
dolgozott programmal szerkesztett folyóiratát.

Ezidőtájt fogamzott meg H ermán Ottó agyában a gondolat, hogy a 
gerinctelen állatok köréből vett monographiajának mintájára a gerincesek 
köréből is feldolgoz egy osztályt. Tárgyul a legelhanyagoltabbat, a halak 
osztályát választotta. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 
amelynek H ermán Ottó egyik legerősebb oszlopa volt és amely minden
kor megértéssel támogatta H ermán Orró-t munkáiban, meg is bízta őt a 
magyarországi halak monographikus feldolgozásával.

Munka közben nevezetes fordulat állott be H ermán Ottó egész tudo
mányos pályafutásában, amelyet azonban lényének ismerői teljesen meg 
tudnak érteni. Az anyag gyűjtése közben H ermán Orró-nak sokszorosan 
érintkezésbe kellett lépnie a halak professionatus ismerőivel, a m agyar
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halászemberekkel. É s  ebből a gyakori érintkezésből H ermán O rró-nak a 
nemzeti elemek iránt mindenkor legfogékonyabb elméjét az érintette a 
legmaradandóbban, hogy ennek a halásztársadalomnak ajkán csillogó 
nyelvkincs, kezén rengeteg, érdekes, ősi elemeket megőrzött szerszám él, 
amelyek együttvéve hűen tükrözik vissza a nemzet ősi foglalkozásának, 
egész lényének hamisítatlan, az életben gyökerező képét.

Ekként született meg Magyarország halfaunája  helyett „A Magyar 
H alászat Könyve sokunknak legkedvesebb olvasmánya, a magyar tárgyi 
néprajznak örökbecsű forrásműve.

H ermán Ottó ö sszeg y ű jtö tte  a ha lakon  kívül a h a lá sz a t eszközeit, 
a  h a lászem b er v á ltoza tos s z e rs z á m a it: a  h á lókat, a  ve jszé t, cégét, v a rsá t, 
a  h á lósú lyokat, fen tőket, sz igonyokat és n ád v ág ó k a t, feljegyezte a  hozzájuk  
k apcso lódó  g y ö n y ö rű  szó k in cse t és a h a lásza t egész  sze rszám já rásá t. 
Ö sszeg y ű jtö tte  és b em u ta tta  m ár az  1885. évi o rszág o s k iállításon.

Magát az egész ragyogó anyagot, közel 2300 gyökeresen új és 
valóban a pusztulástól megmentett mesterszóval együtt, két évvel később 
adta ki „A Magyar Halászat Könyve" címen, 2 kötetben. Ennek a m unká
nak értékéről, H ermán Ottó tudományos működésének e koronájáról 
valóban lehetetlen ebben az emlékbeszédben vázlatos képet adni. Olvasni, 
tanulni, élvezni kell azt, hogy megismerjük módszerének újdonságát, 
tartalmának gazdagságát, stylusának a maga nemében páratlan voltát. 
Ebből a gazdag, bőséges forrásból fakadt a magyar néprajznak, a leg
nemzetibb tudománynak ma már tekintélyes irodalma, ez a munka alapí
totta meg az ősfoglalkozásoknak, mint új fogalomnak egész körét.

A m ag y ar halásza to t, sze rszám já rá sa  és m ód ja  sze rin t 12 csoportra  
o sz tja  fel H ermán Ottó és am ikor a  rek esz tő  h a lásza tb ó l k iindu lva  végig 
ha lad  az  u to lsó  csoport, a  je g e sh a lá sz a t ism erte tésé ig , ak k o r té r rá  k ö n y v é
n ek  leg ism ertebb , legvonzóbb  részére  : a  m ag y a r h a lászé le t le írására .

Igazabb, mesteribb és költőibb képét nem rajzolták még meg a nép
életnek, mint H ermán Ottó azokban a fejezetekben, amelyekben felvonul 
előttünk a magyar halászember a maga zárkozottságában, de a megértő 
előtt becsületes nyíltságával, Tihany és Révkomárom ősi halászélete, a 
pákásztanya, az ecsedi láp csikásza, a Dunántul szigonyosa, az ország
szerte kozmopolita pöndörös, a Szernye mocsár kullogója, a kishalász, 
a cigányhalász, az orvhalász, azután a halászbokor egész népsége, élén 
tisztességtudó, rátarti főemberével.

A gyönyörűség legtisztább perceit köszönöm én és köszöni velem 
egy nemzet ezeknek a soroknak.

H ermán Orró-nak még a tudományban is demokratikus elméje fel
ismerte azt, hogy saját szavai szerint: „A történelmi irodalom még ma 
is leginkább a hatalomhoz, a fényhez köti korszakait s nem igen vet
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ügyet arra a zajtalan — sokszor keserves verítékkel és a bánat könnyei
vel áztatott —  munkára, amelyből a hatalom- és ennek minden fénye 
korszakokon át merítette eszközét és csillogását. Alkalmazottan szólva, a 
történelem fenntartotta a királyi parancsot, mely rendeli, hogy ennek vagy 
annak a monostornak a halászok hány és mekkora halat tartoznak napon
ként vagy hetenként, közönséges vagy böjti időben beszolgáltatni, de 
arról, hogy milyen szerszámmal, fogással, illetőleg fáradsággal tehették 
meg ezt a közhalászok: arról hallgat az írott történelem'4.1) Ennek a 
művelődéstörténeti hiatusnak betöltése vezette Herm án Orró-t, amikor 
ötven éves korában az ősfoglalkozások feldolgozásához fogott. Az ős- 
foglalkozás szónak úgy magyar, mint német „Urbescháftigungen“ alakja 
és egész fo g a lm i köre Herm án Orró-tól ered. Érti pedig alatta a nemze
teknek azt a foglalkozási körét, amely visszanyúlva a praehistorikus időkig, 
ősi eredetű és életfenntartó. A magyarság, mint nomád eredetű nemzet 
ősfoglalkozásai: a vadászat, halászat és pásztorkodás.

A vadászatnak ethnographiai értékű ősi emléke kevés m aradt fönn, 
mert a mint a vadászeszközök technikailag tökéletesednek, úgy veszítenek 
néprajzi — egy szóval sem mondom azonban, hogy művelődéstörténeti
— értékükből. A vadászatnak, mint ősfoglalkozásnak legbeszédesebb és 
legbecsesebb emlékei az ősember vadatölő nyil- és gerelykövei, amelyek
nek magyarföldi tisztázását — a mint azt emlékbeszédem első részében 
már láttuk — szintén H ermán Orró-nak köszönhetjük.*

Második ősfoglalkozásunkat, a halászatot már érintettem. Harmadikul 
Herm án O ttó  a pásztorkodást, vagyis a nomád állattenyésztést ismerte 
föl. Ennek szentelte életének utolsó éveit. A nomád eredetre való ősi 
pásztorlakásoknak egész sorozatát bontotta ki Herm án O t tó  az enyhelytől 
és szárnyéktól a cserényig, kabai kontyos kunyhóig, a hortobágyi vasalóig 
és a putritól a háromosztatú magyar házig. A bocskorok, pásztorkészsé
gek, az acél, kova, tapló, a nyilvetés ősi módját, a rovások egész sorát, 
a balták, fokosok, pásztorfaragástól ékes tükörfák, sótartók és gyufatartók 
százait és ezreit mentette meg a végenyészettől. És megmentette evvel a 
pásztor szemlélődő, tisztult világnézetének beszédes bizonyítékait: a párat
lanul éles természetismeretet, a pásztorszervezet ideális autonómiájának 
demokratikus rangsorát a bojtárgyerektől föl a rangos öreg számadó pász
torig. És megmentett végezetül ezrekre rugó mesés szókincset, amely a vég
zetes december 27-én, halála napján került a könyvpiacra. A szókincs 
megjelent, az utolsó kötetek anyaga kéziratban maradt, a végkövetkez
tetés azonban, az Herm án Orró-val örökre elveszett.

A magyar kultura azonban még sem vesztett. Ha egy nagy kérdé
sére nem is kap már választ mindannyiunk Mesterének meglátó agyából,

l) O sfog’alkozások. H alászat és pásztorélet. B udapest, 1898. p. 6.



IIERM A N  OTTÓ. 7

nyert egy tündöklő példát, nyert egy úttörőt és nyert kötetekre rugó 
forrásmunkákat és nyerte az útm utatást, hogyan kell a m agyarságért 
mindent felá ldozn i , a magyarságot sem m iér t!

H ermán O ttó örökéletü alkotásai azok az eleven, szinmagyar, úttörő 
kötetsorok, amelyeket érintettem és az az intézet, amelyet a semmiből 
teremtett és fejlesztett valóban m intaszerűvé: az Ornithologiai Központ. 
Agitátori erejének legjavát áldozta fel, hogy az 1891-ben Budapesten 
lezajlott második nemzetközi ornithologiai kongresszus ne sorakozzék a 
kongresszusok ephemeridáinak sorába, hanem fakadjon belőle m aradandó 
intézmény is. A madárszervezet tudományos tanulm ányozására és a 
madárvilág mezőgazdasági jelentőségének, haszon és kártételének vizsgá
latára rendezte be intézetét, amely munkakörének specializálásában és 
szervezetének biztos alapjában a külföld szeme előtt is m intaszerű és 
irigyelt. Evvel az alkotásával is hárm as ideálját: a tudomány, a magyar
ság és a m unka ideálját szolgálta és szolgálta különösen avval a kis 
madárkönyvvel, amely sikerében szinte páratlanul áll és megvan a kunyhó 
mestergerendájától a paloták könyvespolcáig — igazán mindenütt.

P o lih isz to r volt, P etőfi vad , zab o lá tlan  tem p eram en tu m áv a l, Arany 
tisz tu lt szem lélődésével, KAZiNCZY-nak g en e ra tio k a t nevelő  levelező  kedvével.

Polihisztor volt, a polihisztorok nagy és mélyen járó tudásával, de 
hibáik nélkül. B rassa i bácsi és P u lszk y  F e ren c  után Herm án O t tó  volt a 
magyarok sorában az utolsó ilyen szabású lángelme, a legmaradandóbb 
hatású, a legmélyebben járó . Nagy és sokat tudásához a szó és toll 
mesteri kezelésén kivül járult a rajzón és ecset feltétlen uralása. A pók 
finom hálóját, a fészkét féltő anyam adár megrebbent pillantását és a nép 
ősi eszközét soha senki oly hiven le nem rajzolta, meg nem festette, mint 
Herm án O t tó ,  mert senki úgy nem ismerte, senki úgy nem szerette.

És végezetül, szívének melege ! Aki ismeri az „Ave reginaM-t, a 
„Hallgatag világ“-ot, „Az én édes Anyámw-at és útirajzait, az tudja, hogy 
ez a nagy szív, ez a meleg kedély, csakis az anyaterm észet ölén, a 
madárfészek melegén, az erdő mélyén, tó és nádas partján, Svaerholt 
madárhegyén, a sanyarúság iskoláján és nélkülözés retortáján nevelkedett 
és onnan, abból merítette minden csodás gazdagságát.

* A tudás mélysége, a toll, az ecset és szó mesteri kezelése, a szív
nek nagy jósága, ezek a tényezők együttvéve adták azt a ritka harm ó
niát, amelyet H ermán O nó-ban, a tudósban, a művészben és emberben 
csodáltunk, tiszteltünk és szerettünk.

• *
Ezek a falak a tudománynak vannak szentelve. És ha H ermán O ttó 

emlékezete során mégis behozom közéjük a politika szót, teszem ezt teljes 
joggal. Mert H ermán Ottó politikus is volt, de nem pártpolitikus, hanem
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az eszme politikusa. A politikának épp oly kidomborodott egyénisége 
volt, mint a tudománynak, de soha nem ismert pártérdeket, csak a nem
zet érdekét, nem ismert pártot, csak az eszmét. Az ő mindig izzó és 
gyakran expanziv tem peram entum ának szüksége volt a politikára, amely
nek már az ő idejében is m agasra csapó, de mindenkor tisztes hullámain 
nagy energiája kiegyenlítődött. Az, hogy ő szélső radikális, a legszélső 
volt, az nála természetes. Ő, aki a maga személyét illetőleg nem tűrt 
korlátozást, béklyót és akadályt, ő nemzetét is ideális függetlenségűnek, 
szabadnak, a m aga urának akarta tudni. És az is természetes, hogy a 
mikor a ma divatos politikai jelszavakban nem látta kidomborodni min
denben és mindenkor a feltétlen m agyar karaktert, akkor a radikális
—  konzervatív lett. Mert mondottam, H erm án O t tó  a m agyarságért, 
lelke bálványáért, mindent feláldozott, a magyarságot semmiért.

*

A pók, a tücsök, a hal és a madár fő-főmestere, legjobb ismerője, 
legszeretőbb megértője nincs többé. A bűbájos hámori völgy vadregényes 
Szinva patakának fürge pisztrángja tavasz pirkadásán kiváncsi szemével 
hiába fogja azt a hosszúhajú, nagyszakállú, itthon nehézkes járású, de 
a  Hámorban frissen lépő öreg urat keresni, akiben — még horoggal 
kezében sem — ellenségét, de megértő szemlélőjét látta. Bugacz-Monostor 
ősi pusztájának öreg számadó pásztora is tisztességtudóan, kalaplevéve 
fogja elsóhajtani az elmúlás hirére — amint azt H ermán O rró-nak mon
dotta egykoron Tisza-Abád-Szalók öreg földmivese — : nemcsak be
esteledett, de m ár harangoztak is.

A harangszó elkondult.

* *
*

HERMÁN OTTÓ m unkás életének sokoldalú, hata lm as b ib liographiája el sem  férne 
fo lyóiratunk sze rén y  hasáb ja in . E zért c supán  a palaeolith-kérdésről íro tt do lgozatainak  köz
lésére kell szorítkoznunk , am elyek a következők :

1. A m iskolczi tűzkő-szakóczák . 6 ábrával. —  T erm észettudom ányi K özlöny 1893. 
169— 183.

2. A m iskolczi palaeolith  lelet. 7 ábrával. —  Archaeologiai É rtesítő  XIII. 1893.
1. füzet. 1— 25

3. Válasz. —  Archaeologiai É rtesítő  XIII. 1893. 186— 188.
4. Dér palaeo lith ische Fund  von M iskolcz. Mit 4 T ext-Illustr. — Mitt. d. A nthrop.

Ges. in W ien. XXIII. 1893. 7 7 - 8 2 .
5. Ironga, szánkó , kecze. Adalék a  p reh iszto rikus hosszúcsontleletek  ism eretéhez.

2 táb lával és 32 képpel. — T erm észettudom ányi K özlöny 1902. 1 — 34.
6. K nochensch littschuh , K nochenkufe, Knochenkeitel. E in Beitrag zű r náheren  

K enntniö dér p reh isto rischen  L angknochenfunde. 32 Abbild. 1 Tafel. —  Mitt. d. A nthrop. 
Ges. in W ien XXXII. 1902. p. 217— 238.

7. Kérés a palaeolith  ügyben. — B udapesti Hírlap 1905. 219. sz.
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8- Zum  Solutreen  von Miskolcz. 4  Abbild. — Mitt. d. A nthrop. Ges. in W ien XXXVI. 
(N. F. VI.) 1906. Sep.- 1 — 11.

9. Das Palaeolithicum  des Bükkgebirges in U ngarn. (Miskolcz. Das Szinvatal. Die 
Höhlen). 8 T afeln. 19 Illustr. im Text. — Mitt. d. A nthrop. Ges. in W ien XXXVIII. 
(N. F. VIII.) 1908. Sep. 1 - 3 4 .

10. A m iskolczi szelvény  helyreigazításához. — Földtani K özlöny XXXVII. 1907. 

256— 257.
11. Zűr Rektifizierung des Profils von M iskolcz. —  Földtani K özlöny XXXVII.

1907. 3 1 8 - 3 1 9 .
12. Beszéd a palaeolith  ügyben  1907. ápr. 3. —  Föld tan i K özlöny 1907. XXXVII. 

155— 156.
13. Rede gehalten  in dér Fachsitzung  dér Ung. Geolog. Ges. am  3. April 1907. — 

Földtani K özlöny XXXVII. 1907. 206 — 207.
14. A borsodi Bükk ősem bere. 7 ra jz , 5 tábla. — T erm észe ttudom ány i K özlöny

1908. 5 4 5 —564.
15. A m agyarok  nagy ősfoglalkozása. E lőtanulm ányok. B udapest 1909. XXIII. -f- 

409 lap. 3 m űm elléklet, 8 táb la, 43 szövegábra.
16. Das A rtefakt von Olonec und w as dazu  gehört. (Mit N achtrágen). 2 T afeln. — 

Mitt. d. A nthrop. Ges. in W ien XL. 1910. 1 — 13.
17. E lőadás a M agyarhoni Földtani T ársu la t B arlangkutató B izo ttságának  1911.

febr. 6. ülésén. — K özlem ények a M. F. T. Bari. B izottságából. 1911. I. fűz. 105— 111.
18. V ortrag gehalten  in dér S itzung dér K om ission für H öhlenforschung  dér Ung.

Geol. Ges. am 6. F eber 1911. — Mitt. aus dér Höhlenf. Komm. d é r Ung. Geol. Ges.
Jahrg . 1911. Heft 1. 212 — 220.

19. A m agyar palaeolith  és tartozékai. —  B arlangkutatás I. 1913. 10— 12.
20. U eber d as Palaeolithicum  U ngarns. —  B arlangkutatás I. 1913. 3 7 — 39.

Törekvéseink és a háború.
Irta : LENHOSSÉK MIHÁLY d r .1)

A háború viharos idejében is összegyűltünk, hogy számot adjunk 
arról, hogy mit dolgoztunk az elmúlt esztendőben, mennyivel jutottunk 
előbbre annak a feladatnak a megoldásában, amelyet magunk elé tüztünk. 
Valljuk be őszintén, az eredmények csekélyek, s bizonyára csekélyek 
lettek volna a feladat nagyságához képest még akkor is, ha a háború 
nem szakítja félbe a múlt év derekán tevékenységünket. Ennek egyik fő
oka anyagi segélyforrásaink szegényes és bizonytalan volta. A magyar 
társadalom érdeklődése még nem fordúlt kellőkép a mi problémáink, a mi 
törekvéseink felé. De ez ne lankasszon bennünket m unkánkban, hanem

') E lnöki m eg n y itó ; elm ondta a Barlangkut. Szakosztá ly  1915 évi jan u á r 20-án 

ta rtó it évzáró  gyűlésén.



B A R L A N G K U T A T Á S
(H Ö H L E N F O R S C H U N G .)

B Á N D  III. J9J5. H E F T  J .

O T T O  H E R M Á N .  |

(Mit Portrát im ungar. Text.)

Von D r. K o l o m a n  L a m b r e c h t . 1)

Die W issenschaft, ganz Ungarn und speziell unsere Fachsektion 
für Höhlenkunde betrauern einen grófién und schweren V erlust: unser 
Führer, Organisator und Ratgeber, O ttó H ermán ist am 27. Dezember 
1914 gestorben.

Unsere Trauer ist grófi, denn Ottó H ermán war es, dér die For- 
schung des Urmenschen und damit die Höhlenforschung in Ungarn 
begründete und erm öglichte; unsere Trauer ist innig, denn in ihm 
schied unser rastlosester Führer und Ratgeber von uns.

Auf dem Gebiete dér Naturvvissenschaften und dér Ethnographie 
bearbeitete er ein grofies Material, aber vielleicht an keiner Frage arbei- 
tete er mit solcher Liebe, wie an dér palaeolithischen ; aus seiner dies- 
bezüglichen Agitation entfaltete sich die Erforschung dér ungarischen 
Höhlen, die das schon láng erwartete Vorkommen des diluvialen Men- 
schen in Ungarn ervvies.

lm August des Jahres 1891 geschah es, dafi J ohann Bársony, Rechts- 
antwalt dér Stadt Miskolcz auf seinem Hausgrunde in dér Alsó-Papszer- 
Gasse drei máchtige Feuersteingeráte fand. Das schönste Stück übergab 
er am 26. December 1892 Ottó H ermán, dér darin das Steinwerkzeug 
des diluvialen Menschen sofort erkannte.

Den Fund legte er am 19. Február 1893 dér Fachsitzung dér 
Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft vor und beschrieb ihn 
gleichzeitig in den Mitteilungen dieser Gesellschaft, sowie im „Archaeo- 
logiai Értesítő" und in den „Mitteilungen dér Anthropologischen Gesell
schaft in W ien".

„Mir, dér ich gelegentlich meiner ethnographischen Forschungen — 
schreibt O ttó H ermán über seine intuitive Entdeckung — gezwungen 
war wegen dér Bestimmung dér Netz- und Garnsteine auch die prae- 
historischen Funde in Betracht zu ziehen, war es leicht, in diesen Stein-

‘) Gedenkrede, gehalten in dér Jahresschluűsitzung dér Fachsektion für Höhlenkunde 
dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft am 21. Jánner 1 y 15.
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geráten die Spuren des Urmenschen zu erkennen, weil sie ja  áuöerst 
áhnlich waren jenen, die von Boucher de P erthes in Nordfrankreich, im 
Sommetal gefunden vvurden und die Grundlage dér palaeolithischen Funde 
bildeten*.

DaÖ dér Fund ein palaeolithisches Steingerát war, stand auOer allém 
Zweifel, die Frage dér Pundschicht führte aber zu einer lángeren Polemik. 
Ludvigh Roth v. 1 elegd und J ulius v. H alaváts behaupteten, daö auf 
dem BARsoNY’schen Hausgrunde das Diluvium nicht vertreten sei, folg- 
lich seien die Steingeráte auf sekundárer Lage gefunden worden.

Als aber im Jahre 1903 das grundlegende W erk von Moritz H oernes 
über den diluvialen Menschen in Európa erschien, in welchem dér Fund 
von Miskolcz in vollstándiger W ürdigung geschildert vvurde, rüstete sich 
Ottó- H ermán zűr endgültigen Aufklárung. In seiner Abhandlung „Zum 
Solutréen von Miskolcz u forderte er die Cberprüfung dér gesammten 
stratigraphischen \  erháltnisse, vvas von dem damaligen ungarischen 
Ackerbauminister Dr. Ignaz v . Darányi auf den Rat des Direktors T homas 
v. S zontagh auch angeordnet vvurde. Mit dér stratigraphischen Überpiü- 
tung vvurde Dr. Karl v . Papp, mit dér Erforschung dér Höhlen Dr. Ottokár 
Kadic betraut.

Beide Geologen legten nicht nur den entschieden palaeolithischen 
Charakter dér Funde klar, sondern bevviesen auch, daö Ottó H erman’s 
geniale Vermutung richtig w ar: aus den Höhlen des Borsoder Bükk- 
Gebirges kamen die klassischen diluvialen Steingeráte des Urmenschen 
in 1 ausenden und Tausenden von Exemplaren zum Vorschein, nebst 
einer reichen glazialen Sáugetier- und Vogelfauna und auch die Krone dér 
Funde: die Skelettreste des Urmenschen aus dér Ballahöhle bei Répáshuta.

Die Höhlenforschung in Ungam  verdankt dem Geiste und dér 
Agitation Ottó H erman’s ihre Grundlegung und erste Leitung. Ihm ver- 
danken wir auch den wertvollen Rat, dér vvörtlich folgendermassen lau te t:

„Mán darf sich nicht auf den Fundort beschránken, auch die Um- 
gebung mufí in Betracht gezogen vverden. Wühlen und graben Sie nicht 
ohne Methode, sondern wollen Sie das anvvenden, vvas Dr. Ottokár Kadic 
in dér Szeletahöhle befolgte: mán mu6 das auszugrabende Terrain in 
Quadrate teilen und so von Schichte zu Schichte ausheben, damit die 
Lage jedes einzelnen Objektes festgestellt werde. Sonst verstummen die 
ökologischen Lehren dér bloÖ ausgeraubten Höhlen.

Das Endziel dér Forschung darf nicht die Schaffung von einseiti- 
gen, künstlichen und gekünstelten Formsystemen sein, sondern mán mu6 
auf die Feststellung dér Entvvicklung und sámtlicher Bedürfnisse des 
Urmenschen bedacht sein und möge auch das in Betracht ziehen, was 
ihn diese lehren".
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Ein halbes Jahrhundert hindurch diente Ottó H ermán den Natur- 
wissenschaften mit dér dreifachen Macht des W ortes, dér Feder und des 
Zeichenstiftes. W áhrend dieser Zeit bescháftigten ihn viele Fragen, und 
jede brachte er zum AbschluB.

In dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft vöm
3. April 1907 sprach er die W orte au s: „Ich erlebte ein hohes Altér 
und beschlofi, dafó ich allé meine Streite beendige und womöglich nur 
dann mich in den Schofó dér Erde begebe, vvenn ich allé meine Angele- 
genheiten in Ordnung gebracht habe“.

Die Frage des ungarischen Palaeolithicums brachte Ottó H ermán 
wirklich in Ordnung und er konnte mit dem frohen Selbstbewufitsein 
eines erfolgreichen Lebens in’s Grab sinken.

Die Fachsektion für Höhlenkunde bewahrt das Andenken ihres Be- 
gründers mit treuer L iebe; das Ungarische National-Museum und das 
Miskolczer Museum wird O ttó H erman’s sorgtáltig bewahrte Steingeráte, 
die ersten Spuren des diluvialen Menschen in Ungarn, diese wertvollen 
Belegstücke dér Genialitát ihres Erkenners, mit treuer Dankbarkeit bewahren.

*

O ttó H ermán gehörte aber nicht nur uns. Alles, was wahr, was 
Tatsache, was Natúr ist, interessierte ihn, sei es auf dér Erde, in ihrer 
Tiefe oder oben, in dér Höhe. Er erforschte, untersuchte und populari- 
sierte die Kenntnis dér Tier- und Pflanzenwelt, des Menschen und seiner 
Urgeschichte, des ganzen öffentlichen Lebens.

O ttó H ermán trat zu einer Zeit auf d as Féld dér Arbeit, in welcher 
die ungarische Nation nach dem Absolutismus und dér Stagnation von 
dem Bewusstsein durchdrungen war, dafi sie lebenskráftig ist und arbei- 
ten will. Eine nüchterne, aber verdienstvolle Reihe von Gelehrten sam- 
melte schon wertvolles Tatsachenmaterial in diesen Jahren, kurz vor dem 
politischen Ausgleiche, 1867. Ihre Arbeit brachte aber keinen Erfolg, weil 
sie nicht von nationalem Charakter durchdrungen war. W ir müssen dem 
Schicksal dankbar sein, da(3 wir O ttó H ermán gerade in dieser Zeit ge- 
wonnen habén, urn Richtung zu weisen, um Bahn zu brechen, um grund- 
legende W erke zu schaffen.

lm Jahre 1835 geboren, verbrachte er ein Vierteljahrhundert in dér 
„Sturm und Drang“-Periode, im engsten Sinne des W ortes, stand aber 
wáhrend dieser Zeit mit dér Natúr stets in inniger Beziehung. Den aus 
dér Natúr stammenden Eindrücken verdankte er den Reichtum seines 
tiefen W issens, die W árme seines Gemütes und seines Herzens, die 
wundervolle Macht seines Wortes und seiner Feder und den scharfen 
Blick seines Auges. In den ersten Jahren seiner wissenschaftlichen Tátigkeit
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bescháftig te  ihn  die Insek tenw elt. E in g lücklicher Zufall füh rte  ihn zu  
S ámuel Brassai, d é r seine h ohe  B egabung  erk an n te  und  ihn an d as  Sie- 
benbürg ische  M useum  n ach  K olozsvár a ls K onserva to r berief. E s  ist be- 
zeichnend , dafí Brassai a u f  ein Drittel se iner B ezah lung  verzich tete, um  
die A nstellung  Ottó H erman’s zu erm öglichen.

In dieser bescheidenen Anstellung begründete Ottó H ermán die 
zoologische Sammlung des Siebenbürgischen Museums und studierte den 
Spinnenorganismus, woraus spáter seine epochemachende, dreibándige 
Monographie : „Ungarns Spinnenfauna“ entstand. Spáter arbeitete er in 
Wien als Volontár neben dem Orthopterologen Brunner von W attenyvyll, 
dér ihn mit einer Expedition nach Kamerun betraute, aber seine Freunde, 
hauptsáchlich Dr. Koloman S zily redeten ihm zu, in Ungarn zu bleiben 
und seine Spinnenmonographie zu vollenden.

In dieser klassischen, mit wundervollen Originalzeichnungen gezierten 
Monographie schildert dér Verfasser den Organismus dér Spinnen, ihre 
Lebensvveise, die bisher noch kaum bekannten Copulationsverháltnisse 
in so anziehender, interessanter Weise, dafí das W erk nicht nur in Fach- 
kreisen anerkannt wurde, sondern auch in weiteren Kreisen wirkte. Auf 
Grund dér Netzbindung baute er ein geistreiches biologisches System 
auf; aber nicht nur die wertvollsten Spezialuntersuchungen, sondern auch 
die zusammenfassende Schilderung des Ganzén bevveisen die Genialitát 
O ttó H erman’s .

Prof. Dr. T horell schreibt aus Upsala : „Mir ist es wirklich unbe- 
greiflich, wie Sie Ihr W erk in so kurzer Zeit vollenden konnten“ ; dér 
berühmte Nürnberger Araneolog Ludwig K och áuOert sich folgender- 
weise : „Keines dér bisher erschienenen araneologischen W erke behan- 
delt die Lebensweise dér Spinnen in so eingehender Weise, so scharf- 
sinnig, wie das Ihrige“.

Bei seinen Studien über die Stimmen des Feldes, über die Stimm- 
organe dér Grillen und Heuschrecken ersetzte dér schwerhörige Gelehrte 
sein Gebrechen mit bewundernswerter Willenskraft durch die Schárfe 
seines Blickes. Die letzten Jahre seiner entomologischen Tátigkeit ver- 
brachte er als Custos dér zoologischen Abteilung des Ungarischen Na- 
tional-Museums, wo er die Reblausplage studierte. In dieser Zeit begrün
dete Ottó H ermán (1877) die „Természetrajzi Füzetek" (-= Naturwissen- 
schaftliche Hefte), das mit viel Geschick redigierte Organ des National- 
Museums.

Inmitten vielseitiger Bescháftigungen beschloss Ottó H ermán eine 
Wirbeltierklasse monographisch zu bearbeiten in derselben Weise, wie 
ihm das bezüglich dér Spinnen so vortrefflich gelungen war. Zum Stoffe 
wáhlte er die vernachlássigteste K lasse: die Fische. Die königl. ung.
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Naturvvissenschaftliche Gesellschaft, welche den genialen Forscher in 
seinen Bestrebungen immer unterstützte, betraute ihn auch mit dér Fisch- 
monographie.

W áhrend dér Arbeit trat aber in dér vvissenschaftlichen Laufbahn 
O it o  H rrman’s eine wichtige W endung ein. Beim Sammeln des Materials 
mufíte er námlich vielfach mit den ungarischen Fischerleuten in Ver- 
kehr treten. Durch diesen Verkehr wurde Ottó H erman’s für nationale 
Elemente stets reger Geist máchtig angeregt, denn er erkannte, dafó in 
dér Sprache dieser Leute sich ein hochinteressanter, bisher noch nicht 
studierter, eigenartiger W örterschatz und unter ihren Geráten sich sehr 
viele, urgeschichtliche Spuren bewahrende Instrumente finden, die beide 
zusammen auf die Urbescháftigung unserer Nation einen Lichtstrahl vverfen.

Diesen Forschungen verdanken wir die prachvolle zweibándige 
M onographie: „A Magyar Halászat Könyve" (=  Das Buch dér ungari
schen Fischerei), eine Monographie dér Fischerei, statt dér geplanten 
Monographie dér Fische.

O ttó H ermán sammelte nicht nur die Fische, sondern auch sámmt- 
liche Geráte dér Fischer: die Netze, die Senkreuse, Capturen, Ruten- 
und Flügelreuse, Netz- und Garnsteine, verschiedene Angelheber oder 
Sucher, Stechgabeln und Rohrsicheln, aufóerdem notierte er ihre reiche 
Terminologie und stellte das' ganze Material auf dér ungarischen Lan- 
desausstellung im Jahre 1885 aus.

Das ganze prachtvolle Material veröffentlichte er mit einem aus 2300 
volkstümlichen Fachausdrücken bestehenden Vocabularium in einer zwei- 
bándigen Monographie. Es ist kaum möglich den W ert dieses Meister- 
werkes in den engen Grenzen dieses Nekrologes eingehend zu schildern. 
Mán mufi es lesen, lemen und geniessen, um dessen W ert zu erkennen. 
Aus dieser reichen Quelle entsprofö die heutzutage schon hochentwickelte 
Literatur dér ungarischen Ethnographie und auch dér ganze Begriff dér 
Urbescháftigungen.

Ottó H ermán teilt die ungarische Fischerei auf Grund dér Geráte 
und ihrer Anwendung in zvvölf Gruppén : Sperr-, Schlutö-, Hebe-, Treib-, 
Stell-, Such-, Wurf-, Fühl-, Drossel-, Stich-, Angel- und Eisfischerei. 
Nachdem dér Verfasser sámmtliche Geráte dér einzelnen Gruppén ein
gehend beschrieben hat, schildert er das Leben dér ungarischen Fischer in 
anziehender, prachtvoller Weise. W ir begegnen hier dem seit Jahrhun- 
derten Fischerei treibenden uralten Fischer von Tihany und Révkomá- 
rom, dem W urfnetzfischer und einer ganzen Reihe interessanter, bisher 
unbekannter Urfischertypen, deren spezielle Bezeichnungen einen so aus- 
gesprochen ungarischen Charakter habén, da6 es unmöglich ist, sie in 
eine fremde Sprache zu übersetzen.
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V irchovv redete ihm zu, des W erk auch in deutscher Ausgabe zu 
veröffentlichen, doch konnte dér Plán nicht verwirklicht werden.

O ttó H erman’s  demokratischer Sinn erkannte es, dafó die Geschichte 
bisher mehr nur glánzende Tatén und den Kampf um die Macht be- 
schrieb, das kummervolle Leben dér arbeitenden Volksschiehte aber nicht 
gehörig in Betracht zog. Um diese Lücke dér Kulturgeschichte auszu- 
füllen, beschlofó er in seinem 50. Lebensjahr, die Urbescháftigungen 
eingehend zu studieren. Das Wort und dér Begriff dér „Urbescháftigun
gen'4 stammt nicht nur in seiner ungarischen (ősfoglalkozások) sondern 
auch in seiner deutschen Fassung von Ottó H ermán, dér darunter die* 
jenigen volkstümlichen Bescháftigungen versteht, welche seit den praehi- 
storischen Zeiten die primitivesten Bediirfnisse des Lebens des Menschen 
befriedigen. Die Urbescháftigungen des einst nomadisierenden ungari
schen Volkes sind : die Jagd, die Fischerei und das Hirtenleben.

Die Jagd bewahrte nur wenige ethnographisch verwertbare Züge, 
da sie ja  schon seit Jahrhunderten unter dem Einfluüe dér Technik eine 
Vervollkommung erfuhr. Die vvertvollsten Denkmáler dér Jagd, als Ur- 
bescháftigung betrachtet, sind die Steingeráte des Urmenschen, deren 
erste Spuren in Ungarn ebenfalls von O rro H ermán entdeckt wurden, 
wie wir das oben schon gesehen habén.

Die zvveite Urbescháftigung des ungarischen Volkes, die Fischerei, 
erwáhnte ich ebenfalls schon. Als dritte Urbescháftigung ervvies O ttó 
H ermán das Hirtenleben, d. h. die nomadisierende Viehzucht. W áhrend 
seiner diesbezüglichen Forschungen rettete er eine ganze Reihe dér 
primitiven Hirtenvvohnungen, prachtvolle Hirtenwerkzeuge: Peitschen mit 
gezierten Stielen, Feuerzeuge u. s. w. vor dem spurlosen Verschwinden. 
Und rettete gleichzeitig die klare W eltansicht dér Hirtenleute, ihre ideale 
Autonomie, ihre demokratische Organisation und rettete endlich einen 
reichen W örterschatz, dér kurz vor seinem Tód in einem máchtigen 
Bánd erschien.

Obzvvar er sein Lebenswerk nicht gánzlich vollenden konnte, ist 
das Gewinn für die ungarische Kultur doch ein enormer. Denn sie ge* 
vvann einen Bahnbrecher, gewann eine lange Reihe von evvig bestehen- 
den Urkunden und gewann endlich ein leuchtendes Beispiel: wie mán 
für das Ungartum Alles opfem kann, das Ungartum für nichts.

Autóer seinem literarischen Nachlasse verdanken wir ihm die Schaf- 
fung dér königl. ung. Ornithologischen Centrale, die er in Anschlufi an 
den II. Internationalen Ornithologen-Congresse — 1891 — begründete 
und zu einem musterhaften Institute entwickelte. Orro H ermán organisierte 
dieses Institut zum wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Studium dér 
Vögel. Mit dieser seiner Schöpfung huldigte er ebenfalls seinem Vaterlande,
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ebenso wie mit seinem populáren Buche über den Nutzen und Schaden 
dér Vögel, welches in ungarischer, deutscher und englischer Sprache er- 
schien und als mustergültig anerkannt ist.

Ottó H erm án war ein Polyhistor mit dem unruhigen Temperament 
des Lyrikers Petőfi, mit dér ruhigen Beobachtung des Epikers A rany 
und mit dem didaktischen Briefschreibertalent des Neologen Kazinczy. 
Er war Polyhistor, mit dem Kenntnisreichthum eines solchen, aber ohne 
dessen Fehler. Nach S ámuel v. B rassa i und F ran z  v. Pulszky war Ottó 
Herm án dér letzte ungarische Polyhistor, dér wirksamste. Mit dem Reich- 
tum seines W issens paarten sich auGer dér Rednerkraft und dem pracht- 
vollen S iyl die unbedingte Beherrschung des Zeichenstiftes. Niemand 
kann das feine Netz dér Spinné, den warmen Blick des nesthockenden 
Vogels und die volkstümlichen Geráte des Ungarvolkes so treu wieder- 
geben, wie Ottó H erm án dies tat, denn niemand kennt sie so genau, 
niemand liebt sie so sehr.

Und endlich sein warmes H erz! Allé, die seine Reisebeschreibungen 
und seinen Artikel: „Ave Regina! dem Herzen dér Frau gewidmet* 
gelesen habén, wissen es, daí3 dieses warme Herz, dieses tiefe Gemüt 
all’ seinen Reichtum aus dem Schoföe dér Natúr, aus dér Tiefe des Wal- 
des, aus dem Vogelleben gewann, und in dér Schule dér Entbehrung 
entwickelte.

Die Tiefe seiner Weisheit, die meisterhafte Beherrschung des 
W ortes, des Zeichen- und Schreibstiftes, die Güte seines Herzens, allé 
diese Eigenschaften zusammen führten zu dér seltenen Harmonie, die 
wir in Ottó H ermán, in dem Gelehrten, in dem Künstler und in dem 
Menschen bewunderten, hochschátzten und liebten.

♦
Obgleich diese Seiten dér W issenschaft gewidmet sind, müssen wir 

hier doch auch dér Politik gedenken. Denn O ttó H ermán war auch po- 
litisch tatig, er war aber nicht Politiker einer Partéi, sondern Politiker dér 
Idee. Er diente keiner Partéi, er diente nur dér Nation. Sein immer reges 
und oft expansives Temperament muí3te sich auch mit dér Politik be- 
scháftigen, in deren W ellenschlag seine Energie einen Ausgleich fand. Bei 
ihm war es selbstverstándlich, daö er den radikalen Ideen diente, denn 
er duldete keine Fesseln. Aber auch das ist bei ihm natürlich, daö er, 
als er die Schlagwörter dér neuesten Politik für das Ungartum gefahrlich 
fand, eine konservative Stellung einnahm. Denn wie g e sag t: O ito H er
mán opferte für das Ungartum alles, das Ungartum für nichts.

*

Dér grosse Kenner dér Spinnen, dér Grillen, dér Fische und dér Vögel 
ist nun dahingeschieden. Nicht nur die Fachwissenschaften, sondern die
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gesammte Kultur und speziell das Ungartum betrauern an seiner Bahre 
den edlen, schöpferischen Gelehrten, den ganzen Mann, im edelsten 
Sinne des W ortes.

Auch seine geliebten Hirtenleute nehmen sein Ableben mit tiefer 
Trauer zűr Kenntniss und sagen sich, durchdrungen von aufrichtigstem 
Schm erz: es trat die Abenddámmerung ein, nun ist auch dér Schall 
dér Todtenglocke verklungen.

Unsere Bestrebungen und dér Kríeg.
Von Prof. D r. M . v . LENHOSSÉK.1)

Auch in dieser schicksalsschweren Zeit sind wir zusammengekom- 
men, um Rechenschaft darüber abzulegen, vvas unsere junge Gesellschaft 
im vergangenen Jahr geleistet hat, wie weit wir in dér Lösung unserer 
Aufgaben vorvvárts gekommen sind. Gestehen wir es offen, die Ergeb- 
nisse, die wir aufweisen können, sind im höchsten Grade bescheiden 
und würden es wohl auch sein, wáre unsere Tátigkeit nicht Mitte des 
vorigen Jahres durch den Krieg unterbrochen worden. Es liegt dies in 
erster Reihe an dér Unzulánglichkeit und Unsicherheit unserer materiellen 
Hülfsmittel. Immer noch ist es uns nicht gelungen, das Interesse dér 
ungarischen Gesellschaft und dér mafígebenden Kreise für die Probleme, 
die wir ins Auge gefafót habén, für unsere Bestrebungen im erwünschten 
Mafóe wachzurufen. Doch dürfen vvird uns dadurch nicht entmutigen 
lassen, sondern müssen im Gegenteil einen Ansporn darin finden zu noch 
eifrigerer, noch záherer Tátigkeit.

Auch war das vergangene vvelthistorische Jahr abgesehen von allém 
Andern auch insofern ein unglückliches für uns, als wir kurz vor dessen 
Ende durch einen herben Verlust betroffen worden sind. W ir betrauern 
in O ttó  H ermán nicht nur den Begründer unserer Fachsektion, sondern 
auch bis zu seinem Tode den eifrigsten, tatkráftigsten Förderer unserer 
Bestrebungen. Dér Denkrede soll es vorbehalten sein, den Gefühlen dér 
Anerkennung,^des Dankes und dér Pietát den Manen unseres groGen Mit- 
gliedes gegenüber Ausdruck zu verleihen, aber Jeder, dér die Sinnesart des 
Verstorbenen gekannt hat, vvird mir darin zustimmen, dafó wir unserer Dan- 
kespflicht seinen Intentionen am entsprechendsten gerecht werden, wenn wir 
unverzagt und eifrig in seinem Geiste vveiterarbeiten, wenn wir treu aus-

*) E röffnungsrede, gehalten in dér Jahresschlufisitzung dér Fachsektion  für Höhlen- 
k u n ie  am 15. Jan u ar 1915.


