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A magyar barlangkutatás az 1916, évben. 

(Elnöki megnyitó.) 

Irta: BELLA LAJOS.1) 

Már a negyedik évszámmal jelöljük az idő folyását és még mindig 

tombol a szörnyű világ forgatag, még mindig dühöng a világrombolás. 

Sőt mintha dühe még veszettebben csapkodna. Ma már ellenségeink 

nyiltan vallják, hogy ezeréves államunk végleges megsemmisítésére törnek, 

mert mint ANDREA TŐRRE mondja: Magyarország elvesztette lételének jogo-

sultságát, mióta a német ügy szolgálatába szegődött. Tehát azért, mivel 

hűséggel álltuk és álljuk a kötött szövetséget, bűnhődnünk kell, hogy a mi 

rovásunkra jutalomban részesüljön TŐRRE nemzete, meg a másik latin 

testvér, kik mindaketten gyalázatos módon rúgták föl a szövetséget. 

Darabokra szeretnék tépni ezt az országot, melyet az anyaföld a kebléből 

felszakadt bástyákkal egységes területté avatott. Abból is lett részünk, 

hogy amikor erőnk tudatában és elért sikereink alapján békejobbunkat 

nyujtottuk ellenségeink felé, az egyik kulturállam nagyállású embere 

rólunk való szóltában kijelentette : vadállatokkal nem tárgyalunk! 

Ilyen kifakadásokra mi, a barbár hunok ivadékai csak szánalommal 

felelünk. Mélyen sajnáljuk a kultura zászlóvivő népeit, hogy elfogultságuk 

elvette szemük világát; nem látják a tényeket, hanem csakis rémeket, 

melyek szörnyűséges kifakadásokra késztetik őket. De fenyegetéseikkel 

szemben vitézül megállunk higgadt fejjel, bátor szívvel és acélos karral. 

Pajzsunk az igazság, vértünk a hűség, lobogónk a hazaszeretet. 

E szent háromság oltalmában rácáfolunk még az „inter arma silent 

musaeu régi mondásra is, mert a fegyverzaj közepette i s— bár szűkebb 

körben — továbbra is ápoljuk meg szolgáljuk a kulturát, továbbra is 

míveljük a tudományt. Siratva fiainkat, rettegve testvéreinkért, aggódva 

nemzetünk sorsáért, nem hagyjuk abba azt a munkát, mely az emberi 

lét hajnalhasadását kutatja, nem ejtjük el azt a fonalat, mely a barlangok 

homályában az ősember hagyatékához vezet. Dolgozunk és működünk 

fölölte szerény eszközökkel, de annál nagyobb kitartással, lelkesedéssel 
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és áldozatkészséggel. Csak igy vált lehetségessé, hogy a lefolyt esztendő-

ben kifejtett munkásságunk eredmény dolgában bátran állhat a megelőző 

évek sikeres sorába. 

Dolgoztak pedig a lefolyt esztendőben : É H I K G Y U L A dr. a Peskő-

barlangban (Borsod-megyében); H ILLEBRAND JENŐ dr. a Jankovich-barlang-

ban és fürkésző céllal a Baj na határában levő Őrhegy i barlangban 

(Esztergom-m.), továbbá a Bükk-hegységben levő Istállóskői barlangban ; 

végre a veszprémmegyei Gerence-barlangban. HORUSITZKY HENRIK átnézés 

céljából megvizsgálta Abauj, Sáros, Szepes és Liptó megyék barlangjait. 

K A D I C OTTOKÁR dr. beható kutatásokat végzett a bükkhegységi Büdöspest 

nevű barlangban, kémlelő ásatásokat pedig a krassószörényi Imre-, Rabló-

és Zoltán-barlangokban, továbbá Gömör és Szepes megyék barlangjaiban. 

K O R M O S T IVADAR dr. rendszeres ásatást vezetett a Jászó melletti 

Takács Menyhért-barlangban Abauj-megyében, átnéző kutatást pedig 

Szepes-megyében a javorinai barlangokban. Ugyancsak ő rendezett próba-

ásatást a Kassa birtokához tartozó óruzsini Nagy- és Antal-barlangokban. 

Ez alkalommal konstatálta azt, hogy ROTH SAMU dr., a kassai áll. főreál-

iskola néhai tanára igen helyes nyomon járt, mikor 1880-ban a Nagy-

barlangról az előforduló rén és barlangi medve csontjainak mivoltából s 

a faszénnyomokból megállapította azt, hogy e barlang hosszabb-rövidebb 

ideig a pleistocaen embernek lakóhelyül szolgált. A szakosztály választ-

mánya e jelentés alapján elhatározta azt, hogy az említett barlangot 

ROTH S A M U nevéről fogja ezentúl nevezni, ily módon akarván megörökí-

teni annak a tudósnak emlékét, ki elsőnek állapította meg a pleistocaen 

ember jelenlétét hazánk földjén. Csak a történeti igazságnak adózom 

annak a körülménynek fölemlítésével, hogy néhai ROTH S A M U e fölfede-

zésére H ILLEBRAND JENŐ dr. tagtársunk hívta fel figyelmünket, minek 

folytán a választmány a barlang rendszeres kutatását el is határozta és 

e célra már az idei évre a tavalyi költségből átutalt 300 koronát az én 

kezemhez. Birjuk a Felső Magyarországi Rákóczi-Múzeum igéretét, hogy 

a maga részéről is támogatni fog bennünket a szóban forgó barlang 

rendszeres kutatásában. 

LAMBRECHT KÁLMÁN dr. a szakosztály megbízásából és támogatásával 

palaeornithologiai helyszíni vizsgálatokat végzett a Pilisszántói kőfülkében 

és a jászói Takács Menyhért-barlangban. M I H Ó K OTTÓ tagtársunk a Her-

kulesfürdő körüli barlangokban végzett szép eredménnyel járó spelaeoento-

mologiai kutatásokat. Soós L A J O S dr. egyetemi magántanár, kinek szemé-

lyében törekvéseink izmos új erőt nyertek, a brassói Kortyogó-hegy kis 

barlangjában talált praeglacialis csigafaunát tanulmányozta,, még pedig 

meglepő szép eredménnyel. BARTUCZ L A J O S dr. beható tanulmányt írt a 

Büdöspest nevű barlang neolithkori emberének csontmaradványairól és 
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jelenleg tanulmányának tárgyává tette a liszkófalusi Baráthegyi barlangban 

1876-ban L Ó C Z Y L A J O S dr. gyűjtötte emberi csontmaradványokat. Végezetül 

még megemlítem, hogy magam feldolgoztam a HKRMAN Orró-barlangban 

napszinre került újabb praehistoricus emlékeket és részt vettem a Jan-

kovich-barlang kutatásának vezetésében. 

Az e kutatások eredményéről szóló jelentések egy kis része már 

megjelent a szakosztály folyóiratában, java részére csak ezután kerül a 

sor. Mert a „Barlangkutatás4' megjelenése körül is sok nehézség merült 

föl. Hogy egyáltalán megjelenhetett, csak úgy vala lehetséges, hogy buzgó 

tagtársaink minden irói tiszteletdíjról lemondottak. Ezért mindannyinak 

őszinte és hálás köszönetet mondok. 

Ugyancsak hálás köszönettel tartozunk a Vallás- és Közoktatásügyi 

m. kir. Minisztériumnak, nemkülönben az anyatársulatnak, kiváltképpen 

pedig a m. kir. Földtani Intézet-nek, melyek valamennyien a fennforgó 

nehéz viszonyok ellenére is tőlük telhetőleg anyagi támogatásban része-

sítették törekvéseinket. Fogadják mindnyájan hálánk őszinte kifejezését. 

Ezzel az évzáró gyűlést megnyitom! 

A jászói Takács Menyhért-barlang* 

12 szövegköz t i képpel . 

Irta : K O R M O S T I V A D A R dr . 

Az 1 9 1 5 . év telén egyik ügybuzgó tanítványom : B U C Z K Ó E M I L JÓZSEF 

tanárjelölt — most premontrei tanár — azzal az örvendetes hirrel lepett 

meg, hogy Jászon. a premontrei kanonokrend birtokán kutatásra alkal-

masnak látszó barlang van, mely régóta ismeretes ugyan, de rendszeres 

ásatás benne ezideig nem történt. B U C Z K Ó úr egyidejűleg arról is értesí-

tett, hogy e barlangból régebben barlangi medve-csontok kerültek nap-

fényre, melyek részben a kassai premontrei főgimnázium természetrajzi 

szertárában őriztetnek. 

E hirek felköltvén érdeklődésemet, elhatároztam, hogy az 1916. év 

nyarán a jászói barlangban próbaásatást végzek. Minthogy azonban szak-

osztályunk anyagi helyzete az elmúlt évben sokkal szűkösebb volt, sem-

hogy kutatásokra gondolhattunk volna, kérésemre a m. kir. földtani intézet 

igazgatósága megengedte, hogy a jászói barlangban megejtendő ásatást 

1916. évi hivatalos programmomba vegyem. 

Intézetünk 1 8 6 / 9 1 6 . sz. megkeresésére T A K Á C S MENYHÉRT dr. jászó-
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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 A N D V . J9J7. H E F T U 

Die ungarísche Höhlenforschung ím Jahr J9I6, 

(Eröffnungsrede.) 

Von : LUDWIG BELLA.1) 

Die vierte Jahreszahl ist bereits aus dem Strome der Zeit aufge-

taucht und noch inimer tobt das Weltgevvitter, noch immer vvütet das 

VVeltverderben. Und als ob seine Wut noch tobender wetterte. Heute 

künden es unsere Feinde offen an, dafi sie unseren tausendjáhrigen Staat 

endgültig zertrümmern wollen, denn, wie ANDREA TŐRRE behauptet, hat 

Ungarn seine Existenzberechtigung verloren, seitdem es Deutschland Ge-

folgschaft leistet. Alsó vveil wir treu und fest an dem geschlossenen Bund 

haltén, müssen wir büssen, damit das Volk TORRE-S und die andere la-

teinische Schwester, die beide in niedertráchtiger Weise das Bündnis ge-

brochen, auf unsere Kosten belohnt werden. In Stücke möchten sie das 

Land zerreissen, das Mutter Erde aus ihrem Schosse mit máchtigen 

Wállen zum einheitlichen Ganzén geschaffen. 

Und als wir im Bewufötsein unserer Kraft auf Grund der errun-

genen Erfolge den Feinden unsere Hand zum Frieden botén, mufóten wir 

vernehmen, daö ein hochgestellter Mann eines Kulturstaates in einer dies-

bezüglichen Rede erklárte: Mit wilden Tieren verhandeln wir nicht! 

Auf solche Ausbrüche können wir, die „wilden" Nachkommen der 

Hunnen nur mit Bedauern antworten. Tiefes Mitleid empfinden wir den 

bannertragenden Völkern der Kultur gegenüber ob der Blindheit, mit der 

ihre Voreingenommenheit sie geschlagen, so dafó sie nicht mehr Tatsachen 

sondern nur Himgespinnste sehen, die sie zu gráfólichen Ausbrüchen hin-

reissen Doch ihren Drohungen haltén wir tapfer stand mit kühlem Kopf, 

mutigem Herzen und stáhlernem Arin. Unser Schild ist das Recht, unser 

Panzer die Treue, unser Banner die Liebe zum Vaterland. 

Im Schutze dieser Dreifaltigkeit widerlegen wir selbst das alte 

Sprichwort: inter arma silent musae. Inmitten vom Waffengetöse, allwo 

unsere Söhne und Brüder heldenhaft kámpfen, obliegen wir — zwar geringer 

*) Gehalten in der JahresschluŰsitzung der Fachsektion für Höhlenkunde am 25. 

Januar 1916. 
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an Zahl — auch fernerhin der Pflege der Kultur und Wissenschaft. Wir 

lassen nicht von der Arbeit, deren Zweck die Erforschung des Morgen-

grauens des menschlichen Daseins ist, wir lassen den Faden nicht fallen, 

der durch das Dunkel der Höhlen zur Hinterlassenschaft des Urmenschen 

leitet. Wir schaffen und arbeiten zwar mit sehr bescheidenen Mitteln, 

aber mit umso grösserer Ausdauer. Begeisterung und Opferfreudigkeit. 

Nur so ward es möglich, daí3 auch das verflossene Jahr im Bezúg des 

Resultates der angewandten Mühe sich würdig an die Reihe der voran-

gegangenen Jahre angliedern kann. 

I M verflossenem Jahre arbeiteten : Dr. JUL IUS É H I K in der Peskő-

höhle (Komitat Borsod); Dr. EUGEN HJLLEBRAND in der Őrhegyhöhle bei 

Bajna und Jankovichhöhle bei Bajót (Komitat Esztergom), dann in der 

Istállóskőer Höhle im Bükkgebirge und in der Gerencehöhle im Komitat 

Veszprém. HEINRICH HORUSITZKY stellte iibersichtliche Untersuchungen in 

den Höhlen der Komitate Liptó, Szepes und Sáros an. Dr. OTTOKÁR K A D I C 

vollzog gríindliche Grabungen in der Höhle Büdöspest im Bükkgebirge 

und unterzog die Imre-, Rabló- und Zoltánhöhlen des Komitates Krassó-

Szörény sovvie zahlreiche Höhlen der Komitate Gömör und Szepes einer 

übersichtlichen Forschung. Dr. T H E O D O R KORMOS untervvarf im Komitat 

Abauj-Torna die Takács Menyhért-Höhle bei Jászó einer gründlichen 

Durchforschung und stellte in den Höhlen von Javorina im Komitat 

Szepes Pürschgrabungen an. Eine gleiche Grabung führte er in der Nagy-

und Antalhöhle bei Óruzsin aus. Bei dieser Gelegenheit stellte er fest, 

daö weiland Dr. SÁMUEL ROTH, Professor der Staats-Oberrealschule von 

Kassa in der Antalhöhle im Jahr 1880 auf Grund angetrofíener, ge-

spaltener Knochen des Höhlenbáren und des Rentiers, sowie von vor-

handenen Holzkohlenresten den richtigen Schlufi zog, daö die benannte 

Höhle dem Menscben der Eiszeit ab und zu zum Aufenthaltsort diente. 

Der AusschuÖ der Fachsektion beschlotí auf Grund dieses Berichtes 

die ervváhnte Höhle fortan nach dem Namen SÁMUEL ROTH 'S ZU benennen 

um auf diese Art ein immerwáhrendes Gedenken dem Gelehrten zu 

sichern, der in Ungarn der erste war, welcher die Anwesenheit des 

pleistozánen Menschen in unserem Vaterlande fcststellte. 

Dr. KOLOMAN LAMBRECHT vollzog über Betrauen der Fachsektion 

in der Felsnische von Pilisszántó (Komitat Pest) und in der Takács 

Menyhért-Höhle bei Jászó paláoornithologische Untersuchungen. Unser 

Mitglied OTTÓ M I H Ó K führte mit sehr schönem Erfolge speláoentomo-

logische Untersuchungen in den Höhlen bei Herkulesbad durch. Dr. 

L U D W I G Soós studierte mit ausserordentlichem Erfolg die Molluskenfauna 

in der kleinen Höhle des Gesprengberges bei Brassó. Dr. L U D W I G BARTUCZ 

schrieb eine eingehende Studie über das neolithische Menschenskelet 

/ 
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aus der Büdöspest-Höhle. SchlieClich sei noch ervváhnt, daC ich das 

jungpráhistorische Inventar der Hermán Ottó-Höhle bearbeitete und an der 

Leitung der Grabungen in der Jankovichhöhle teilnahm. 

Ein Teil der Berichte über die gemachten Resultate erschien schon 

in unserer Fachschrift, der gröfite Teil kommt erst jetzt an die Reihe. 

Denn um das Erscheinen der „Barlangkutatásu türmten sich verschie-

dene Schwierigkeiten auf. Da6 die Zeitschrift tiberhaupt erscheinen konnte, 

war nur dadurch möglich, daG unsere eifrigen Mitglieder jedweden Ho-

norars entsagten. Hiefür sei ihnen herzlichster Dank gesagt. Zum gleichen 

Dank sind wir dem kön. ung. Ministerium für Kultus und Unterricht, 

ferner unserer Muttergesellschaft, insbesondere aber der kön. ung. Geologi. 

schen Reichsanstalt verpflichtet, die insgesamt trotz aller obvvaltenden 

schvvierigen Verháltnisse uns nach Möglichkeit materieller Unterstützung 

würdigten. A i r ihnen sagen wir verbindlichsten Dank. Hiemit erkláre ich 

die Jahresschlufóversammlung für eröffnet. 

Die Takács Menyhért-Höhle bei Jászó. 

Mit 12 Abbildungen im ungarischen Text.1) 

V o n D r . T H E O D O R K O R M O S . 

Die Gemeinde Jászó liegt westlich von Kassa im Komitat Abauj-

Torna. Der VVeg führt von Kassa zuerst im Hernád-Tal nach Süd, bei 

Bárcza wendet er sich aber nach Südwest, über den aus pleistozánen 

Ablagerungen bestehenden Rücken von Enyiczke. Zvvischen Enyiczke 

und Nagyida setzt die Bahnlinie über beide Aste des klassisch sich 

gabelnden Ida-Baches und dann gelangen wir in das Kanyapta-Becken, 

vvelches nach SÓBÁNYI nicht nur zur Pleistozánzeit Seeboden bildete, 

*) Erklárung der Abbildungen : 

Abbild. 1. Der Szépleány-Berg bei Jászó von N (aus dem Fark der Probstei.) 

Originalaufnahme des Verfassers. Im ungar. Text auf S. 5. 

„ 2. Derselbe von O mit dem Eingang der Höhle. Originalaufnahme des 

Verfassers. Im ungar. Text auf S. (i. 

„ li. Der Vorderteil der Höhle (links von der Probegrube No. I.) Original-

aufnahme von Dr. K. v. SZOMBATHY. Im ungar. Text auf S. 8. 

„ 4. GrundriÖ des oberen Teiles der Jászoer Höhle. lm ungar. Text auf S. 9. 

r 5. Neolithisches Amulett aus einer fossilen Austern-Schale (I. Probegrube.) 

Gezeichnet von Frl. Th. v. DÖMŐK. Im ungar. Text. auf S. 11. 

„ 6. Neolithische GefáÜscherben. (I. Probegrube) mit „Aussparungsft-Orna-

mentik. (Nat. G r ) Gez. von Frl. Th. v. DÖMŐK. lm ungar. Text auf S. 12. 


