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HIVATALOS JELENTÉSEK. 

Választmányi ülés 1917. február 1-én. 

Elnök: BELLA LAJOS. 

1. Elnök megnyitja az ülést s jelenti, hogy az anyaegyesület választmánya 

a szakosztálynak 1917. évi január hó 25-én tartott évzáró gyűlésén BELLA LAJOS, 

KORMOS TIVADAR dr. és SCHRÉTER ZOLTÁN dr. elnökké, alelnökké, illetve választ-

mányi taggá történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és a szakosztály-

nak az 1917. évre 1000 kor. segélyt szavazott meg. Örvendetes tudomásul szolgál. 

2. Titkár jelenti, hogy a szakosztályba tagul beléptek : 

DÖMÖK TERÉZ, rajztanárnő, Budapest. TIMKÓ IMRE, m. kir. főgeologus, Bpest. 

TREITZ PÉTER, m. kir. íőgeologus, Budapest. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

3. Elnök jelenti, hogy a jelenlegi háborús viszonyokkal járó drágaság a 

szakosztályt arra készteti, hogy a folyó évben, részben alaptőkéjét fokozottabban 

gyarapítsa, részben pedig forgótőkéjét adományokkal növelje. 

Beható tárgyalás után a választmány megbizza az elnökséget, hogy kére-

lemmel forduljon a barlangvidékes vármegyékhez, egyházmegyékhez és egyes föld-

birtokosokhoz, valamint a nagyiparosokhoz azon kéréssel: lépjenek a szakosz-

tályba alapító tagul. Állandó évi segélyezés tárgyában forduljon a vallás- és köz-

oktatásügyi és a földmivelésügyi minisztériumokhoz, Budapest székesfőváros tanácsá-

hoz és Herceg ESTERHÁZY MIKLÓS úrhoz, az anyaegyesület védnökéhez. 

Az 1917. évben végzendő barlangkutatásokra a vezetőség kérjen ásatási 

költséget a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárától és Herceg PÁLFFY MIKLÓS úr-

tól. Egyéb költségek fedezésére a szakosztály kérjen adományokat a Magyar Tudo-

mányos Akadémiától, a fővárosi kaszinóktól, pénzintézetektől, bányavállalatoktól és 

hasonló egyesületektől. 

J egyez t e : KADIC OTTOKÁR dr. t i tkár . 

Választmányi ülés 1917. március 22-én. 

Elnök: BELLA LAJOS. 

1. Titkár jelenti, hogy MAUCHA REZSÓ dr. m. kir. halélettani asszistens 

tagul jelentkezett Örvendetes tudomásul szolgál. 

2. Titkár jelentést tesz a szakosztály anyagi viszonyainak javítása érdekében 

tett lépésekről. 

I. Az alaptőke gyarapítása ügyében az elnökség a következő címekhez for-

dult kérelemmel: 

1. Magyarország vármegyéi közül 21-nek küldött kérelmező felszólítást. Ezek 

közül ARAD, BORSOD és ZÓLYOM vármegyék kilátásba he.yezték az alapítványt. 
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2. Magyarország érsekeihez, püspökeihez és főpapjaihoz 22 kérvény ment el. 

Alapítványt eddig a következők tettek: 

BATTHYÁNY VILMOS gróf, nyitrai püs- FETSER ANTAL győri püspök, Győr. 

pök, Nyitra. (100 kor.) (100 kor.) 

BÉKEFI RÉMIG dr. zirczi apát, egye- MAJLÁTH G. KÁROLY gróf, gyulafehér-

temi tanár, Zircz. (200 kor.) vári püspök, Gyulafehérvár. (100 K.) 

RADU DEMETER dr. n a g y v á r a d i p ü s p ö k , 

Nagyvárad. (100 kor.) 

3. Magyarország főuraihoz 26 kérvényt küldött az elnökség. Alapítványt 

eddig a következők tettek: 

CSEKONICS ENDRE gróf, kir. főasztal- JÓSIKA SÁMUEL báró, főrendiházi el-

nokmester, Budapest. (100 kor.) nök, Budapest. (100 kor.) 

ESTERHÁZY MIKLÓS dr. herceg, kir . fő- Z ICHY BÉLA gróf , nagyb i r t okos , Len-

pohárnokmester, Kismarton. (200 K.) gyeltóti. (200 kor.) 

4. Magyarország földbirtokosaihoz, nagykereskedőihez ós nagyiparosaihoz 7 

kérvény ment el. Ezek közül alapítványt tettek : 

HOPP FERENC, nagykereskedő , Buda- WODIANER ARTHUR. Budapes t . . ( I CO 

pest. (100 kor.) kor.) 

5. VAS SÁNDOR dr. aradi orvos úr közbenjárása folytán a következők léptek 

be alapitó tagul : 

NEUMAN KÁROLY bá ró , nagyb i r t okos , TAGÁNYI SÁNDOR dr. o rszággyű lés i 

Arad. (100 kor.) képviselő, Arad. (100 kor.) 

Ifj. NEUMAN ADOLF báró, nagybirtokos. VAS SÁNDOR dr. orvos, Arad. (100 

Arad. (100 kor.) kor.) 

6. KORMOS TIVADAR dr. m. kir. osztálygeologus, egyetemi magántanár 100 

kor. értékpapírral gyarapította eddigi alapítványi összegét. 

Ezek szerint a szakosztály alaptőkéje jelenleg a következőképpen' á l l : 

Régebben tett alapítványok összege . . . . 2950 K. 42 f. 

Ujabban beérkezett alapítványok 1800 „ — „ 

Összesen . . . 4750 K. 42 f. 

mely á l l : értékpapírban 2650 K. — f. 

takarékbetétben 2100 „ 42 „ 

Összesen . . . 4750 K. 42 f. 

II. .4 forgótöke gyarapítása tárgyában az elnökség a következő címekhez 

fordult kérelemmel: 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrtól 2000 kor. segélyt kért a 

szakosztály. A Miniszter Űr az 1916/17. költségvetési év II. felére 1000 kor. enge-

délyezett és az 1917/18. költségvetési év I. felére ugyancsak 1000 kor. államsegélyt 

helyezett kilátásba. Állandó évi segélyt vagy egy összegbeni nagyobb támogatást a 

vezetőség még a következőktől kért: A Magyar Tudományos Akadémiától, Buda-

pest székesfővárostól, Kassa városától, 16 hazai pénzintézettől, 7 hazai bánya-

vállalattól és 6 fővárosi kaszinótól, továbbá herceg PÁLFFY MIKLÓS és dr. TAKÁCS 

MENYHÉRT uraktól. 
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Megkereséseinkre eddig a következő adományok érkeztek : 

VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MAGYAR ALTALÁNOS KÓSZÉNBÁNYA R. T. 

MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK < 200 K. > 

EGYESÜLT BUDAPESTI FŐVÁROSI TAKA-

MIXISZTER. (1000 kor.» (100 kor.) 

SALGÓTARJÁNI KŐSZÉNBÁNYA RÉSZV.-T. 

RÉKPÉNZTÁR. (30 kor . ) 

(100 kor.^ 

LIPÓTVÁROSI CASINÓ. ( 150 kor . ) 

A megindított actió következtében a forgótőke eszerint eddig 1580 kor.-val 

gyarapodott. 

A választmány örömmel tudomásul veszi a jelentést és az actió megindítójá-

nak . KORMOS TIVADAR dr. a l e l nöknek , v a l am i n t LÓCZY LAJOS dr. igazgató és VAS 

SÁNDOR dr. orvos úrnak, akik az elnökséget ebben az ügyben a legnagyobb mér-

tékben támogatták, jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. 

3. Titkár jelenti továbbá, hogy a megjelent SLEGMETH - HORUSLTZKY-féle iro-

dalmi katalógus és az azóta a . Barlangkutatásában évenként megjelent irodalmi 

lajstromok alapján a szakosztály részére a magyar barlangtani irodalomról cédula-

katalógust készíttetett. Örvendetes tudomásul szolgál. 

4. Titkár jelenti végül, hogy a Szinva-völgyéhez tartozó barlangok rendszeres 

kutatása befejezést nyert s hogy jelenleg azok monographikus leírása készül. Kéri 

a választmány tanácsát: hol es milyen alakban jelenjen meg a monographia. 

KORMOS TIVADAR dr. alelnök, mint a Földtani Intézet kiadványainak szer-

kesztője megjegyzi: tekintettel arra. hogy a Földtani Intézet eddig rövid idő alatt 

két terjedelmesebb barlang-monographiát adott ki. alig van kilátás arra. hogy a 

szóban levő munkát is hamarosan kiadná. Ezért indítványozza : a most készülő 

monographiát, valamint a többi bükkvidéki barlangokról írandó monographiákat 

adja ki nagyobb alakban a Barlangkutató Szakosztály, a felmerülő költségek fede-

zésére pedig kérje fel Miskolc városát A választmány örömmel értesül a befejezett 

kutatásokról és felkéri a vezetőséget, hogy a monographia kiadásáról, mihelyt az 

befejeződik, gondoskodjék. 

5. KORMOS TIVADAR dr. alelnök szóvá teszi azt a sajnálatos tényt, hogy a 

szakosztálv egyes tagjai és előfizetői már évek óta nem fizettek tagsági és elő-

fizetési díjat, holott a „Barlangkutatását mindeddig rendesen megkapták. Kéri a 

választmányt, hogy ebben az ügyben hozzon határozatot. A választmány megbízza 

a titkárt, levélben szólítsa fel a hátralékos tagokat és előfizetőket, hogy haladék-

talanul küldjék be a fizetendő összegeket, ezenkívül mindazoknak, akik több évi 

hátralékkal tartoznak, szüntesse be a „Barlangkutatás" további küldését. 

Jegyezte: KA DIÓ OTTOKÁR dr. titkár. 

Elnök: BELLA LAJOS. 

1. HILLEBRAND JENŐ dr. választmányi tag megtartja: „Beszámoló az 1916. 

évben végzett barlangkutatásaimról- cimű előadását. 

Az előadás szövege teljes terjedelmében jelen tüzet jelent meg. 

2. CAPEK VVACLAV: „Püspökfürdő praeglaciális madárfaunnja• cimű elő-

adását LAMBRECHT KÁLMÁN dr. választmányi tag olvassa fel a távollevő előadó 

helyett. 

Az előadás szövege a „Barlangkutatás" V . kötetének 1. füzetében jelent meg 

teljes terjedelmében. 

Jegyez te : KADIÓ OTTOKÁR dr. t i tkár. 

Szaküles 1917. március 22-én. 
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AMTLICHE BERICHTE. 

Ausschussitzung am 1. Február 1917. 

Vorsitzender: L. BELLA, Prásident. 

1. Vorsitzender eröffnet die Sitzung und teilt mit, datí die Gesellschaft die-

Erwáhlung L. BELLAS, TH. KORMOS' und J. SCHRÉTER'S zum Prásidenten, Vize-

prásidenten bezvv. Ausschufímitglied zur Kenntnis genommen und der Fachsektion 

eine Subvention von 1000 K für das laufende Jahr genehmigt hat. Dies wird mit 

Befriedigung zur Kenntnis genommen. 

2. Sekretar meldet den Beitritt von drei neuen Mitgliedern an. 

3. Au f Vorschlag des Vorsitzenden wird der Vorstand der Fachsektion 

beauftragt, sich an verschiedene Behörden und Priváté mit der Bitté um materielle 

Unterstützung der Bestrebungen der Fachsektion zu wenden. 

Ausschussitzung am 22. Márz 1917. 

Vorsitzender: L. BELLA, Prásident 

1. Sekretar meldet den Beitritt eines neuen Mitgliedes an. 

2. Sekretar berichtet ferner über die Resultate der in der letzten Ausschus-

sitzung beschlossenen Bewegung zvvecks Hebung der materiellen Lage der Fach-

sektion. Die Bittschriften habén bisher eine Zunahme des Grundkapitales der Fach-

sektion um 1800 K ergeben. Auch das bevvegliche Kapital erfuhr einen Zuwachs 

von 1580 K. 

3. Sekretar legt den in letzter Zeit erschienenen Katalog der speláologischen 

Literatur vor. Xachtráge erscheinen jáhrlich in Barlangkutatás. 

4. SchlieŰlich berichtet Sekretar, da!3 die Erforschung der Höhlen des Szinva-

tales abgeschlossen wurde und zur Zeit die monographische Beschreibung derselben 

in Vorbereitung ist. Es frágt sich nur noch, wo und in welpher Form dieselbe 

erscheinen könne. 

TH. KORMOS schlágt vor, die Fachsektion möge diese Monographie selber, 

u. z. in gröfieren Formát herausgeben und von der Stadt Miskolc eine Geldunter-

stützung zu dicsem Zwecke erbeten. 

5. Au f Vorschlag TH. KORMOS' beschliefit die Fachsektion. alle jene, die mit Mit-

gliedsbeitrágen im Rückstand sind, zur Entrichtung der Taxen aufzufordern und 

die Zusendung der Zeitschrift an alle jene, die schon mehrere Jahresbeitráge 

schulden, einzustellen. 
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Fachs i tzung am 22. Márz 1917. 

Vorsilzender: L BKÍXA, Prásident. 

1. AuschuCmitglied E. HLLLEBRAND hált seinen Vortrag: Obcr die Resultate 

meiner Höhlenforschungen im Jahre 1910. 

Der Vortrag erscheint vollinhaltlich in diesem tlefte. 

2. Der Vortragt von \V. CAPKK : Die ptáglaziale Vogelfauna von Püspök-

fiirdó wird von Ausschufimitglied K. LAMBRECHT vorgelesen. 

Dieser Vortrag ist im Heft 1. des V. Bandes von Barlangkutatás erschienen. 



Barlangkutatás V. kötet. I . TÁBLA. 

fílsó folyosó 

A herkulesfürdői Zoltán-barlang alaprajza és metszetei. 

Felvette: KADIC OTTOKÁR dr. 


