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HIVATALOS JELENTÉSEK. 

V á l a s z t m á n y i ü l é s 1917. j a n u á r 11-én. 

E l n ö k : BELLA LAJOS . 

1. Elnök megnyitja az ülést s jelenti, hogy Ö Felsége SZONTAGH TAMÁS dr. 

m. kir. földtani intézeti aligazgató úrnak, az anyaegyesület elnökének és a szak-

osztály alapítójának az udvari tanácsosi címet legkegyelmesebben adományozni 

méltóztatott. Elnök ebben nemcsak személyes kitüntetést, hanem a magyar tudo-

mány elismerését is látja. Az ünnepeltet a társulati vacsorán a titkár köszöntötte 

fel a szakosztály nevében A választmány az örvendetes hírt lelkesedéssel fogadja 

s elhatározza, hogy SZONTAGH TAMÁS dr. aligazgató urat átiratban üdvözli. 

2. Titkár jelenti, hogy a szakosztályba TEPPNER WLLFRIED dr., gráci egye-

temi asszisztens tagul belépett. Örvendetes tudomásul szolgál. 

Titkár jelenti továbbá, hogy a szakosztály tagjai közül STEINHAUSZ GYULA 

m. kir. főbányatanácsos Budapesten elhunyt. Szomorú tudomásul van. 

3. Titkár előterjeszti jelentését a szakosztály 1916. évi működéséről. A 

választmány a titkári jelentést tudomásul veszi s a titkárnak működéseért 200 kor. 

tiszteletdíjat és jegyzőkönyvi köszönetet szavaz meg. 

4. Elnök felkéri a választmányt, hogy a pénztár megvizsgálására pénztár-

vizsgáló bizottságot küldjön ki. A választmány felkéri BARTUCZ LAJOS dr. és 

HILLEBRAND JENŐ dr. választm. tagokat a pénztár megvizsgálására. 

5. Elnök jelenti, hogy LENHOSSÉK MIHÁLY dr. professor úrnak az elnök-

ségről történt lemondása következtében az elnöki szék megüresedett, s hogy a 

szakosztálynak a napokban tartandó évzáró gyűlésen az elnöki szék betöltéséről 

kell gondoskodnia. Felkéri a választmányt, hogy ebben a tárgyban ejtse meg a 

szokásos jelölést. A választmány az elnöki tisztségre egyhangúlag PAPP KÁROLY dr. 

egyetemi tanár urat, az anyaegyesület I. titkárát jelöli. 

6. HILLEBRAND JENŐ dr. indítványozza, hogy a Pálffy-barlangban a háború 

kitörése miatt abbamaradt ásatásokat a szakosztály folytassa s kérje meg PÁLFFY 

MIKLÓS Ur O Hercegségét, hogy az elmaradt 3 évi ásatási költségekre 450 kor. 

összeget utólagosan engedélyezni kegyeskedjék. A választmány magáévá teszi az 

indítványt s felkéri a vezetőséget, hogy ebben az irányban tegye meg a szükséges 

lépéseket. 

7. BARTUCZ LAJOS dr. szóba hozza, hogy a „Barlangkutatásának élénkebb 

csereviszonyt kellene létesíteni, miáltal a szakosztály könyvtára értékes külföldi 

folyóiratokhoz juthatna. Ezenkívül vidéki múzeumokkal is kapcsolatot kellene 

keresni. Titkár megjegyzi, hogy a csereviszony több hazai és külföldi folyóirattal 

már megindult, de a háború kitörése következtében a megkezdett csereakció abba-

maradt. Tudomásul szolgál. 

8. Elnök jelenti, hogy az ügyrend értelmében a szakosztálynak 1917. évi 
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január hó végén évzáró gyűlést kell tartania. A választmány elhatározza, hogy az 

évzáró gyűlést január 25-én tartja s egyszersmind megállapítja annak napirendjét. 

J e g y e z t e : KADIC OTTOKÁR dr . t i t ká r . 

V á l a s z t m á n y i ü l és 1917. j a n u á r 2 0 - á n . 

Elnök: BELLA LAJOS . 

1. Titkár jelenti, hogy PAPP KÁROLY dr. egyetemi tanár úrtól átirat érkezett, 

melyben értesíti a választmányt, hogy az elnöki székre történt jelölését ezidőszerint 

nem vállalhatja. 

Bár a Földtani Társulat választmánya egyhangúlag kimondotta, hogy semmi-

nemű akadályt nem lát abban, hogy az anyatársulat titkára egyúttal a szakosz-

tálynak elnöke lehessen, mégis úgy érzi, hogy a két állás nem fér össze egy-

mással. Mert mint anyaegyesületi titkárnak minden olyan kérdésben hallgatnia 

kellene, ami a szakosztályt érdekli, s ily módon a szakosztály ügyeit az anva-

egyesületben kellő eréllyel nem képviselhetné. Már pedig az a vonzalom és az a 

szeretet, amely a Barlangkutató Bizottság megalakulásának kezdetétől fogva benne 

él, azt súgja neki, hogy mint anyatársulati titkár többet tehet a szakosztályért, 

minthogy ha a titkárságról lemondva, csakis a szakosztálynak szentelné munkás-

ságát. Arra kéri ezek alapján a választmányt, hogy őt az elnökjelöltségből hagyja ki. 

A választmány sajnálattal értesül PAPP KÁROLY dr. egyetemi tanár úr elhatá-

rozásáról. A szakosztály állandó figyelemmel kiséri azt a jóindulatú pártfogást, 

melyet PAPP KÁROLY dr. titkári minőségben számos esetben tettel is bebizonyított. 

A választmány örömmel ragadta meg a kínálkozó alkalmat, hogy hálájának és 

köszönetének kifejezést adva PAPP KÁROLY dr. úrnak a szakosztályi elnökséget 

felajánlja. A kifejtett indokok azonban oly komolyak és újból annyi jóindulatot 

árulnak el, hogy azok előtt — sajnálkozással bár — meg kell hajolnia. 

2. Elnök jelenti: tekintettel arra, hogy PAPP KÁROLY dr. egyetemi tanár úr 

nem vállalta el a jelölést, a választmánynak az elnöki szék betöltésére más meg-

oldást kell találnia. A választmány erre egyhangúlag elhatározza, hogy az elnöki 

székbe eddigi alelnökét: BELLA LAJOS igazgatót jelöli. 

Elnök köszönetet mond a választmánynak egyöntetűen megnyilatkozott bizal-

máért, de egyszersmind megjegyzi, hogy megválasztása esetében megüresedik az 

elnöki szék. Ezért arra az esetre, ha az évzáró gyűlés bizalmával megajándékozná, 

alelnökül KORMOS TIVADAR dr. választmányi tagot ajánlja. A választmány egy-

hangúlag elhatározza, hogy abban az esetben, ha az évzáró gyűlés az alelnököt 

elnökké választja, a megüresedett alelnöki székbe KORMOS TIVADAR dr. m. kir. 

osztálygeologus, egyetemi magántanárt jelöli. 

Elnök figyelmezteti a választmányt, hogy KORMOS TIVADAR dr.-nak alelnökké 

való megválasztása esetében egy választmányi tag helye megüresednék s erre az 

esetre választmányi tagul SCHRÉTER ZOLTÁN dr.-t jelöli. A választmány egyhangúlag 

elhatározza, hogy abban az esetben, ha az évzáró gyűlés KORMOS TIVADAR dr.-t 

alelnökké választaná, a megüresedő választmányi tagságra SCHRÉTER ZOLTÁN dr. 

m. kir. geologust jelöli. 

J e g y e z t e : KADIC OTTOKÁR dr . t i t ká r . 
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Évzáró gyűlés 1917. január 25-én. 

Elnök: BELLA LAJOS. 

1. Elnök megnyitván a gyűlést, szines szavakkal vázolja azokat a nehéz-

ségeket, melyekkel a tudománynak a mostani háborús időben küzdenie kell. 

Ezután rövid áttekintést ad a letűnt évben végzett hazai barlangkutatásokról. 

Végül felkéri a titkárt, tegyen előterjesztést a megüresedett elnöki szék betöltése 

tárgyában.1) 

2. Titkár jelenti, hogy LENHOSSÉK MIHÁLY dr. udvari tanácsos úr mult évi 

május hó 31-én lemondott a szakosztály elnökségéről; eddig az elnököt az alelnök 

helyettesítette s a mai évzáró gyűlés feladata, hogy a szakosztály elnöki székének 

betöltéséről gondoskodjék. A szakosztály választmánya ebben a tárgyban két ízben 

tanácskozott s végül elhatározta, hogy az elnöki székbe a mostani a le lnököt: BELLA 

LAJOS igazgatót jelöli. 

Elnök intézkedik a szavazás iránt, közben azonban SZONTAGH TAMÁS dr. 

udvari tanácsos, az anyaegyesület elnöke szólásra emelkedik s indítványt tesz: 

tekintettel arra, hogy a választmány az alelnöknek nem állított ellenjelöltet, a 

gyűlésnek azt ajánl ja, hogy egyhangúlag a választmány jelöltjét válassza meg. Az 

évzáró gyűlés közfelkiáltással az eddigi a le lnököt: BELLA LAJOS igazgatót választja 

meg a szakosztály elnökéül. 

Elnök megható szavakkal megköszöni a gyűlés egyhangúlag megnyilatkozott 

bizalmát s megígéri, hogy legjobb tehetsége szerint minden erejét a szakosztály 

javára fogja fordítani. Egyúttal jelenti, hogy elnökké történt megválasztása követ-

keztében az alelnöki tisztség megüresedett s erre a választmány egybehangzó hatá-

rozata értelmében KORMOS TIVADAR dr. m. kir. osztálygeologust, a szakosztály 

választmányi tagját ajánlja. 

SZONTAGH TAMÁS dr. ismét szólásra emelkedik és ugyanazon okoknál fogva, 

mint fönt, a választmány jelöltjének egyhangú megválasztását ajánlja. Az évzáró 

gyűlés közfelkiáltással a választmány jelölt jét: KORMOS TIVADAR dr. m. kir. osztály-

geologus, egyetemi magántanárt alelnökké választja. 

KORMOS TIVADAR dr. megköszöni a gyűlés megtisztelő bizalmát s megígéri, 

hogy alelnöki minőségében, úgy mint azt eddig is tette, a szakosztály ügyét 

mindenkor szivén fogja viselni. 

Elnök jelenti, hogy KORMOS TIVADAR dr. alelnökké történt megválasztásával 

megüresedett egy választmányi tag helye. A választmány ezt az eshetőséget szem 

előtt tartva, választmányi tagul SCHRÉTER ZOLTÁN dr.-t jelölte, aki az utolsó válasz-

táson a legtöbb szavazattal maradt ki a választmányból. Az évzáró gyűlés SCHRÉTER 

ZOLTÁN dr. m. kir. geologust közfelkiáltással választmányi taggá választja. 

3. Titkár az elnök felszólítására előterjeszti jelentését a szakosztály 1916. 

évi működéséről. Az évzáró gyűlés a titkári jelentést tudomásul veszi.*) 

*) Az elnöki megnyitó szövege jelen füzet 1. oldalán található. 

*) A titkári jelentés szövege jelen füzet 40. oldalán található 
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4. BARTUCZ LAJOS dr. választmányi tag előterjeszti a pénztárvizsgáló bizottság 

jelentését, mely szerint a vizsgálat mindent rendben levőnek talált s azért java-

solja, hogy úgy ASCHER ANTAL pénztárosnak, valamint KADIC OTTOKÁR dr. titkár-

nak a fölmentvény megadassék. Az évzáró gyűlés a jelentést tudomásul veszi és 

úgy a pénztárosnak, mint a titkárnak a fölmentvényt megadja. 

5. KORMOS TIVADAR dr. megtartja: „-4 jászói Takács Menyhért-barlang* 

c. előadását. A gyűlés az előadást1) tetszéssel fogadja, mire elnök a gyűlést be-

rekeszti. 

Jegyezte : KADIC OTTOKÁR dr. titkár. 

*) Az előadás teljes terjedelemben ebben a füzetben jelent meg 

Barlangkutatás 1917. I. füzet. 4 
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AMTLICHE BERICHTE. 

Aus8chussitzung am 11. Jánner 1917. 

Vorsitzender: L. BELLA. 

1. Vorsitzender eröffnet die Sitzung und berichtet, daÖ Se Majestát dem 

Prásidenten der Muttergesellschaft und Vizedirektor der kgl. ungar. geologischen 

Reichsanstalt Dr. TH. V. SZONTAGH den Titel eines kgl. ungar. Hofrates zu ver-

leihen geruhte. Dies wird freudigst zur Kenntnis genommen. 

2. Sekretar berichtet, dafi Dr. W . TEPPNER, Assistent an der Universitát 

Graz der Fachsektion als Mitglied beigetreten ist. Dies wird mit Freude zur 

Kenntnis genommen. 

Sekretar berichtet ferner über das Ableben des Mitgliedes kgl. ungar. Ober-

bergrat J. STE1NHAUSZ; wird mit Trauer zur Kenntnis genommen. 

3. Sekretar erstattet Bericht über die Tátigkeit der Fachsektion im Jahre 1916. 

Es wird ihm ein Honorar von 200 K bewilligt und protokollarisch Dank gesagt. 

4. Die AusschuŰmitglieder Dr. L. BARTUCZ und Dr. E. HLLLEBRAXD werden 

zu Kassenrevisoren erwáhlt. 

5. Vorsitzender legt dar, dafi die vakante Prásidentenstelle in der dem-

náchst bevorstehenden Jahresschlufisitzung besetzt werden muG. Einstimmig wird 

der Sekretar der Muttergesellschaft, Prof. Dr. K. v. PAPP auf diese Stelle kandidiert. 

6. E. HILLEBRAND stellt den Antrag, die Fachsektion möge die durch den 

Krieg unterbrochenen Arbeiten in der Pálffyhöhle fortsetzen und bei Sr. Durch-

laucht dem Fürsten NIKOLAUS V. PÁLFFY um Flüssigmachung der Unterstützungs-

summe ansuchen. Der AusschuÖ beschlieűt in diesem Sinne. 

7. L. BARTUCZ würde gerne sehen, wenn mit „Barlangkutatás" ein regerer 

Tauschverkehr angebahnt würde ; Sekretar bemerkt, daÖ dem jetzt wáhrend des 

Krieges grosse Hindernisse im Weg stehen. 

8. Es wird beschlossen, die Jahresschlufisitzung für den 25. Jánner einzu-

berufen. 

Ausschu8sitzung am 20. Jánner 1917. 

Vorsitzender: L. BELLA. 

1. Sekretar berichtet, daö von Prof. K. v. PAPP eine Zuschrift eingeloffen 

sei, in welcher er dem Ausschusse mitteilt, daö er die Kandidatur für die Prási-

dentenwürde nicht annehmen könne. Der AusschuÖ beschlieűt hierauf den bis-

herigen Vizeprásidenten L. BELLA zu kandidieren. Als Vizeprásident wird Privat-

dozent Dr. TH. KORMOS in Vorschlag gebracht und an seine Stelle — im Falle 

er tatsáchlich gewáhlt wird — Dr. Z. SCHRÉTER kandidiert. 

6" 
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JahresschlussitzuDg am 25. Jánner 1917. 

Vorsitzender; L . BELLA. 

1. Vorsitzender halt seine Eröffnungsrede. in welcher er der vielfachen 

Schwierigkeiten gedenkt, mit denen die Fachsektion zu kámpfen hat. Sodann 

skizziert er die im verflossenen Jahre durchgeführten Höhlenforschungen.1) 

2. Sekrelár fordert die Versammelten auf. an die W a h l des Prásidenten zu 

schreiten. Kandidiert wurde der bisherige Vizeprásident L. BELLA. 

Au f Vorschlag TH. V. SZONTAGHS vvird L. BELLA mit Akklamation zum 

Prásidenten gewáhlt. 

Vorsitzender dankt für seine Erwáhlung und schlágt vor TH. KORMOS zum 

Vizeprásidenten zu wáhlen. 

A u f Vorschlag TH. V SZONTAGHS erfolgt auch diese W a h l mit Akklamation. 

TH. KORMOS dankt für das in ihn gesetzte Vertrauen, und gelobt die An-

gelegenheiten der Fachsektion stets nach Kráíten zu fördern. 

Vorsitzender stellt fest, dafi mit der W a h l KORMOS'S zum Vizeprásidenten 

eine Stelle im Ausschufi vakant geworden ist. Er schlágt hierfür Z. SCHRÉTER vor. 

Z. SCHRÉTER wird mit Akklamation zum Ausschufimitglied gewáhlt. 

3. Sekretár legt seinen Bericht über die Tátigkeit der Fachsektion im Jahre 

1916 vor. Derselbe wird zur Kenntnis genommen.*) 

4. Ausschufimitglied L. BARTÜCZ legt den Bericht über die Kassenrevision 

vor. Derselbe wird zur Kenntnis genommen. 

5. TH. KORMOS hált seinen Vortrag über die Takács Menyhért-Höhle bei 

Jászó.*) Der Vortrag wird mit Beifall entgegengenommen, vvorauf Prásident die 

Sitzung schiiefit 

!) Die Eröffnungsrede ist in diesem Hefte vollinhaltlich enthalten (S. 55). 

*) Der Sekretarsbericht ist diesem Heft vollinhaltlich enthalten (S. 79). 

») Dieser Vortrag ist auf S. 57. dieses Heftes zu finden. 


