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HIVATALOS JELENTÉSEK. 

Vá lasz tmány i ü lés 1916. november 16-án. 

Elnök: BELLA L A J O S alelnök. 

1. Titkár jelenti, hogy a szakosztályba BITTERA GYULA , az Ornith. Központ 

gyakornoka tagul belépett. Örvendetes tudomásul szolgál. 

2. Titkár jelenti, hogy a BORSOD-MLSKOLCL M Ú Z E U M 100 kor. alapítvánnyal 

a szakosztály alapítói sorába lépett, s hogy SP IEGL A D O L F nyomdavezető alapítói 

dijának utolsó részlete befizetésével ugyancsak a szakosztály alapítója lett. Örven-

detes tudomásul szolgál. 

3. Titkár jelenti, hogy a „Barlangkutatás" IV. kötetéből megjelent az 1. és 

2. füzet s felhatalmazást kér a választmánytól, hogy takarékosság szempontjából, 

úgy mint tavaly, a 3. és 4. füzetet együtt adhassa ki. A választmány helyesli az 

indítványt. 

4. Titkár ismerteti a szakosztály vagyoni állapotát. A szakosztálynak 1916. 

november 16-ig 3634 kor. 32 fill. bevétele és 3484 kor. 67 fill. kiadása volt. A 

pénztárban e szerint még 149 kor. 65 lill. fölösleg áll rendelkezésre. Mint újabb 

nagyobb bevétel az anyaegyesület évi segélyének 2. részlete szerepel 500 kor. 

összegben. Nagyobb kiadások közé tartoznak: két nyomdaszámla (1306 kor.) és 

egy klisé-számla (166 kor. 09 fill.) összegben. Tudomásul szolgál. 

5. LAMBRECHT KÁLMÁN dr. jelenti, hogy a Hermán 0//o-emléktábla szep-

tember 24-re kitűzött leleplezését a háborús viszonyok, különösen pedig a jelenlegi 

közlekedési nehézségek miatt, nem lehetett megtartani. A választmány a jelentést 

tudomásul veszi s a leleplezési ünnepélyt alkalmasabb időre halasztja. 

6. K O R M O S TIVADAR dr. jelenti, hogy a nyár folyamán két barlangot keresz-

telt el. Az egyiket, a jászói barlangot TAKÁCS MENYHÉRT jászói prépostról nevezte 

el, aki őt e barlang ezidei kutatásában hathatósan támogatta és pártfogását a 

jövőre is kilátásba helyezte. A másik barlang az óruzsini nagy barlang, melyben 

néhai ROTH SAMU az első magyarországi pleistocaen embernyomokat fedezte föl, 

ezért ezt a barlangot róla óhajtja elnevezni. Kéri a választmányt, hogy a végzett 

elnevezésekhez hozzájáruljon és Kassa város tanácsát arra 'kérje, hogy utóbbi 

barlang bejárata fölé ROTH SAMU emlékét hirdető táblát állítson. A választmány 

az indítványt elfogadja. 

Jegyezte : KAD IC OTTOKÁR dr. titkár. 

Szakülés 1916. november 16-án. 

Elnök: BELLA L A J O S alelnök. 

1. BARTUCZ L A J O S dr. : „ A biidöspesti barlangban talált embercsontváz* 
címen ismerteti azokat a neolithkorú emberi csontokat, melyeket K A D I C OTTOKÁR dr. 

1913. évben a „Büdöspest" nevű barlangban gyűjtött. A legtöbb csont egy ala-
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csonytermetű, fejjel ki- és lefelé, fekvő helyzetben talált eltemetetlen női csont-

vázhoz tartozik. Ezenkívül ebből a barlangból a próbaásatás alkalmával még egy 

kisebb gyermek koponya-töredékei is napfényre kerültek. A talált csontok részletes 

tanulmányozása érdekes osteologiai sajátságokat derített ki. 

K A D I Ó OTTOKÁR dr. megjegyzi, hogy a talált csontok értékét az is növeli, 

hogy begyűjtésük alkalmával a réteg kora, melyben feküdtek, határozottan meg-

állapítható volt. A legtöbb barlangban az alluvium egységes fekete humuszréteg 

alakjában lép fel, melyben a különböző korú csontok és régiségek keverten fordul-

nak elő. A Büdöspestben az alluvium egy alsó, kizárólag neolith emlékeket tartal-

mazó, barna és egy felső, fiatalabb régiségeket rejtő fekete humusz-rétegre tago-

zódik. A csontok a barna humuszban feküdtek s igy kétségtelenül neolithkorúak. 

L Ó C Z Y L A J O S dr. említi, hogy a Liszkovai barlangból is több csontváz került 

ki, melyek szintén neolithkorúak. Ezek között találtatott az az állkapocs is, mely-

ben egy kovaszilánk akadt meg. 

GSTKTTNER KATALIN dr. megjegyzi, hogy az Egyetemi Embertani Intézetben 

több csomag került elő, melyek a Liszkovai barlangból származó emberi csontokat 

tartalmazzák. Ezeket régebben a Magyar Nemzeti Múzem küldte az intézetnek. 

Ajánlja, hogy ezeket a csontokat is tanulmányozza valaki. 

Az előadás ebben a füzetben jelent meg. 

2. K O R M O S TIVADAR dr.: „Az óruzsini nagybariangu
 címen beszámol azok-

ról az eredményekről, melyeket a nevezett barlangban rövid próbaásatása alkal-

mával elért. ROTH SAMU-nak e barlangot tárgyaló szép ismertetésére, melynek 

nyomán annak idején az irodalomból ismeretes polémia támadt, dr. H ILLEBRAND 

JENŐ hívta fel előadó figyelmét. K O R M O S dr. hivatalos küldetésben járván mult év 

őszén a Felvidék barlangjait, ide is ellátogatott s a barlang hátsó részében, boly-

gatatlan helyen próbaásatást végzett. Érintetlen mésztufa-réteg alatt kevés mikro-

faunával és itt-ott barlangi medve csontokkal jellemzett, postglacialis sárga agyagos-

üledéket, ez alatt lapos kövekkel végig kirakott ujjnyi vastag szenes-réteget (bar 

langi medve csontszilánkokkal) s legalul zöldesszürke barlangi agyagot talált az 

előadó. ROTH SAMU-nak az a nézete, hogy az annak idején általa ís konstatált 

faszénréteg a pleistocaen ember kezemunkájának a nyoma, ily módon végleges 

beigazolást nyert. A hazai első ősemberi nyomok felfedőzéjének és leírójának em-

lékére előadó e barlangot ROTH SAMU-barlangnak nevezte el. A további, rendszeres 

kutatások e barlangban a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtára s a Kassai Rákóczy-

múzeum anyagi hozzájárulásával és közreműködésével fognak történni. 

LÓCZY LAJOS dr. a tárgyhoz hozzászólva kijelenti, hogy nem ragaszkodik a 

régi tévedésekhez, hanem azt keresi, ami igaz. Örül, hogy az Óruzsini barlang 

ősemberének kérdése tisztázódott. Annak idején zavaros helyen rövid ideig ásattak 

s ip,y nem tudtak végleges eredményhez jutni. Most már maga is meggyőződött 

arról, hogy e barlangban megvan a pleistocaen ember nyoma. A régebbi kutatók 

közül nemcsak ROTH SAMU-nak, hanem MAJLÁTH-nak is vannak érdemei. 

Jegyezte: KADIC OTTOKÁR dr. titkár. 
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Ausschussitzung am 16. November 1916. 

Vorsitzender: L. BELLA, Vizeprásident. 

Sekretar berichtet, dafi der Fachsektion ein neues Mitglied beigetreten ist, 

ferner dafi zwei Mitglieder Fundationen zu Gunsten der Fachsektion machten. 

Sekretar erbittet die Zustimmung des Ausschusses zu seinem Pláne, Heft 3 

und 4 der Barlangkutatás wieder vereint herauszugeben. Die Zustimmung wird 

gewáhrt. 

Sekretar legt die Verrechnungen der Fachsektion vor, aus denen erhellt, dafi 

sich in der Kasse ein Überschufi von 149 K 65 h befindet. Der Bericht wird zur 

Kenntnis genommen. 

K. LAMBRECHT berichtet, dafi die Enthüllung der Hermán Ottó-Gedenktafel 

verschoben werden mufite. Díes wird zur Kenntnis genommen. 

T H . KORMOS berichtet, dafi er im Laufe des Sommers zwei Höhlen neu 

benannte. Die Höhle von Jászó benannte er nach dem Probst von Jászó Takács 

Menyhért-Höhle, die grosse Höhle von Óruzsin aber nach S. ROTH, der hier die 

ersten pleistozánen Menschenspuren in Ungarn fand. Er beantragt, der Magistrat 

der Stadt Kassa möge ersucht werden, am Eingang dieser Höhle eine Gedenktafel 

anzubringen. Der Antrag wird angenommen. 

Fachsitzung am 16. November 1916. 

Vorsitzender L. BELLA, Vizeprásident. 

1. L . BARTUCZ hált seinen Vortrag: „ Über das in der Höhle Biidöspest ge-
fundene menschliche Skelettu. 

O. KADIC bemerkt hierzu, dafi der Wert der Knochen umso grösser ist, als 

das Altér der einschliessenden Schicht genau bestimmt werden konnte. Die 

Knochen lagen in braunem Humus, der zweifellos neolithisch ist. 

L. v. LÓCZY bemerkt, dafi auch aus der Höhle von Liszkova mehrere neo-

lithische Skelette zutage gelangt sind. 

Frl. K. GSTETTNER bemerkt, dafi sich diese Knochen im anthropologischen 

Universitátsinstitut befinden. 

2. TH. KORMOS hált seinen Vortrag: „Über die Óruzsiner Grosshöhle". 
L . v. LÓCZY gibt seiner Freude darüber Ausdruck, dafi sich die Frage des 

Urmenschen aus der Höhle von Óruzsin geklárt hat. Seinerzeit wurde nur kurze 

Zeit lang, an einem gestörten Punkte gegraben, so dafi man zu keinen endgiltigen 

Resultaten gelangen konnte. Jetzt ist er auch selbst überzeugt, dafi in der Höhle 

Spuren des pleistozánen Urmenschen vorliegen. Von den álteren Forschern hat 

sich nicht nur S. ROTH, sondern auch MAJLÁTH verdient genacht. 


