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Elnöki megnyitó 
a Barlangkutató Szakosztály J9J9. január 24.-én tartott évzáró gyűléséhez. 

Irta : BELLA LAJOS. 

A világförgeteg elült. Csak hazánk fölött kavarog egy iszonyú 
förgeteg, melynek örvénylő gyűrűi tépik, marják, szakgatják sors-
verte honunk erdős bérceit, termékeny rónáit. 

Holnap leszen harmadéve, hogy itt e gyülekezetben idéztem 
ANDREA DELLA TŐRRE ama szavait, melyek szerint Magyarország 
elvesztette létének jogosultságát, mert szövetséget kötött a német-
tel. De hát nem állott-e az ő tulajdon hazája is szövetségben a 
némettel? Sőt e szövetséget még akkor sem mondta föl, mikor 
nekünk a sacro egoismo sugallatára háborút üzent. Hát a másik 
latin testvér nem várt-e tovább még egy esztendőnél is az olasz 
háborúüzenet után, hogy felrúgja a velünk és a némettel kötött 
szövetséget. Pedig mindkét ország, Itália és Románia, önálló füg-
getlen országok valának, míg Magyarország minden egyéb volt, 
csak sorsának ura nem. ; i 

A kis szláv nemzetek számíthattak és számítottak is az atyuska 
támogatására. „Szerbia sorsa Isten után az én kezemben, van!" 
irta a cár az 1914. év julius hava. végzetes .napjaiban. Az a. cár 
irta ezt, kinek őse 1849-ben letiporta a mindén ellensége, fölött 
diadalmaskodó magyart. Avagy, a .magyar elfelejthette vólna:e 
Világost? : ' r. . -

Es ha elfelejti és kardot ném ránt királyának szövetségese 
mellett, vájjon mi lett volná a .sorsa ? Borzasztó kérdés ez, melyre 
válaszolni akkor senki sem tudott. Azt miudannyian éreztük, hogy 
az oroszok diadala örökre megássa nemzeti, létünk sötét sírját. 
Es ha a német győz, vájjon mit .várhattunk volna mi.'tőle, kik 
fegyvert fogtunk ellene ? És hogy. ne győzzön, ki tudhatta ezt 
1914-ben? C^ak nézni kellett a német hadakat. A legutolsó katona 
szeméből is kisugárzott a biztos győzelem érzete. Hót még .a 
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tisztekéből? „Gegen eine ganze Welt haltén wir Stand", mondták 
úton-útfélen. 

A mieink sem maradtak mögöttük lelkesedés dolgában, kivált 
a mi honvédeink nem. „Most majd megmutatjuk, hogy mit tudunk !'• 
Mondogatták és meg is mutatták száz meg száz ütközetben és 
csatában. Senki, még legádázabb ellenségünk sem foghatja ránk, 
hogy mint katonák nem álltuk volna meg a helyünket. De nem 
kímélték véreinket. Akárhányszor küldték őket előre ágyúk nélkül, 
nemcsak a gyalogságot, de még a lovasságot is. Mind sűrűbben 
hangzott föl idehaza a panasz: Irtják a magyart! Ennek szomorú 
vége lesz! 

Az is lett. 
Kimondotta fölöttünk FRANCHET D ' E S P É R E Y a szörnyű ítéletet: 

„Bűnhődni fogtok magyarok, kegyetlenül bűnhődni!" 
Bűnhődünk is. 
A természettől egységesnek alkotott országunkat darabokra 

szedik széjjel. Egyszeribe hat államnyelv alakul ki a magyar terü-
leten. Hát ityen is volt már a török világ idején. De mit tapasz-
talunk? Amikor legkisebb volt Magyarország, a magyar lett a 
diplomácia nyelve. Magyarul irtak a török szultán és pasái, magya-
rul még az osztrák főhercegek is. Nem törvény, sem parancs, 
hanem az élet kényszeríté erre rá az embereket. Akkor legfölebb 
három millió ember beszélte nyelvünket és a deáknyelv is állott 
rendelkezésre. Ma tizenkét millió is beszéli nyelvünket, a deák-
nyelv pedig már nem járja. Nyelvünket tehát nem kell féltenünk. 
Hisz épp e napokban esett meg, hogy a pozsonyi cseh-szlovák 
zsupán, Z O C H S A M U . a polgáregyesület küldöttségének német beszé-
dére magyarul válaszolt, mert a magyar szót jobban bírja a német-
nél. Ami pedig az érzelmek és gondolatok világát illeti, e tekin-
tetben is sokkal több a találkozó, mint a szétválasztó pont. Egy 
a mi ezeréves multunk, egy a mi nyomorúságos jelenünk és 
egy lesz megint a mi jövőnk is, bármit is határoznak fölöttünk a 
diplomaták. Mert náluknál sokkal nagyobb úr alkotta egységesnek 
ezt az országot: a természet. Bátran ki lehet mondani, hogy hazánk 
földrajzi alakulása szerint valóságos élő organizmus, mely csak 
akkor élhet egészséges életet, ha amputáló késsel nem nyúlnak 
hozzá. A mi felföldjeink nem élhetnek meg kenyeret termő alföld-
jeink nélkül, viszont ezek sem nélkülözhetik a felföldek bányáinak 
és erdeinek termékeit. Az életnek ezt a kölcsönös viszonosságon 
alapuló szervezetét boszulatlanul felbontani nem lehet. Aki erre 



E L N Ö K I MEGNY ITÓ 3 

vállalkozni merészkedik, csakhamar verheti a mellét ez igével: ez 
a legnagyobb bűnöm! Semmi okunk sincsen tehát a kétségbeeső 
csüggedésre. Már más viharokat látott a mi fajunk. Tehát föl a 
szívvel, föl a fejjel! 

Egyesüljünk mindannyian a honmentő munkában, különösen 
mi szellemi munkások. Ne nézzük azt, hogy munkánkat kevesebbre 
taksálják az izommunkánál. A műveltebb ember könnyebben tud 
lemondani a műveletlennél. Et si fractus illabutur mundus inipa-
vidum ferient ruinae. Én is elvesztettem a háborúban utolsó fiamat, 
azt sem tudom, hol nyugszik; végigkoplaltam mint nyugdíjas a 
szörnyű esztendőket, de azért sem nem jajgatok, sem nem sirok, 
hanem dolgozom és dolgozni is fogok, amíg agyam és karom 
birja. Hisz mi öregek, gyermekkorunkat a legnagyobb elnyoma-
tásban éltük végig és megértük azt, hogy ránkvirradt. Most sem 
csüggedünk, hogy éltünk alkonyán ismét beborult az ég fölöttünk 
és ha mi meg sem érhetjük a jobb kort, még sírunk fenekén is int 
felénk a remény: Lesz még ünnep széles e hazában I 

Most pedig vessünk számot a jelennel. 
Működésünk köre ugyancsak szűkre van szabva. Az a büszke 

•remény, hogy barlangkutató tevékenységünk évszázadokra fog ter-
jedni, ugyancsak csekélységgé törpült össze. Egyelőre elvesztettük 
a vidékeket, hol a legtöbb barlang van; de azért ne dobjuk sutba 
a kapát meg a csákányt, hanem annál serényebben forgassuk ott, 
ahol még lehet. Itt van még a Pilis-hegység számos barlangja és 
fülkéje, meg sok mésztuffás képződménye. Ez utóbbiakban is 
kereshetjük a diluviális ember nyomait, mikép ezt a tatai bányá-
ban elnöktársam, dr. K O R M O S T I V A D A R oly szerencsésen végrehaj-
totta. Itt vannak még a teljesen elhanyagolt lösz-képletek. Gon-
doljunk csak az osztrák willendorfi leletekre. Ami ott előkerült, 
miért ne fordulhatna elő minálunk is? 

Volt idő, mikor váltig azt állították, hogy hazánk területén 
egyáltalán nincsenek palaeolith-kori emlékek, pedig szerették volna 
ezeket találni. Egyetlen egy ember mutatta ki, hogy ilyenek elő-
fordulnak a Kassa városa birtokához tartozó Óruzsini barlangban, 
tehát hazánkban is tartózkodott a pleistocaen-kor embere. De a 
kutatót, dr. R O T H S A M U középiskolai tanárt leintette egy kiküldött 
bizottság, mely hamarédon ítélkezett a palaeolith-ember itteni létele 
ügyében. A derék fölfedező meghajolt a tekintély előtt és vissza-
szítta igen logikusan fölépített okoskodását a palaeolith-ember itteni 
•megfordulásáról. Csak sajnálni lehet, hogy abbanhagyta a további 
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kutatást e barlangban, mely kétségtelenül hosszabb időn át lakó-
helyéül szolgált az őskőkori embernek. 

Nem keresték alaposan és rendszeresen a palaeoliih emter 
nyomait, azért nem is találtak rá ezekre. Ma már szép sorát mu-
tathatjuk be az egyes palaeolith-korszakok emlékeinek, még pedig 
hazánk különböző vidékeinek barlangjaiból. 

Ami a barlangoknál sikerült, miért nem sikerülhetne a lösz-
képleteinél is? Azért mindaddig, amíg újból ki nem tágul műkö-
désünk területe, vessük rá magunkat a lőszbörította vidékek tüze-
tes átkutatására. Az eredmény bizonyára nem fog elmaradni. 

A lefolyt esztendő munkásságáról sajnos, csak keveset tudok 
jelenteni. Voltaképpeni rendszeres barlangkutatást csak dr. H I L L E -

BRAND JENŐ végzett Esztergom-megyében, a Bajót fölötti Öreg-
hegyen levő Jankovich-barlanggal tőszomszédos fülkében, melynek 
eredménye miben sem üt el a nagy barlang leleteitől. Ugyancsak 
ő folytatta a a Bükk-hegységben már régebben megkezdett ása-
tásokat, melyeknek eredménye szintén nem mutat eltérést az 
eddigitől. 

K A D I C O T T O K Á R f-őgeológus folytatta a Pálvölgyi barlang föl-
vételét ; a horvátországi Karsztban pedig öt eddig ismeretlen bar-
langot mért föl. 

Ez az egész szakba vágó munkánk a barlangkutatás terén a 
lefolyt esztendőben. 

Meg kell még emlékeznem szakbeli tagtársaink egy csoport-
jának ama működéséről, mely a barlangok foszforos-anyag tartal-
mának megállapítására vonatkozott. Az eszmét szakosztályunk 
vetette föl, nyélbe pedig H O R U S I T Z K Y H E N R I K főgeológus ütötte. 
Segítőtársai valának K O R M O S T I V A D A R dr. osztálygeologus, S C H R É -

TER Z O L T Á N dr., V O G E L V I C T O R dr. és F E R E N C Z Y I S T V Á N dr. geologusok, 
valamint M A R Z S Ó L A J O S a Földtani Intézet titkárja. Vizsgálódásaik 
során kitűnt, hogy barlangjainknak jelentékeny része foszfátos tar-
talmú anyagot rejt kisebb-nagyobb mennyiségben magában; csak 
egy a bökkenő, hogy éppen az e tekintetben gazdagabb barlangok 
megközelítése nagyobb nehézségekkel jár, ami az anyagnak for-
galombahozatalát költségessé teszi. 

Az ez alkalomból végzett próbaárkolások palaeolithikus szem-/' 
pontból tekintve semmiféle eredménnyel nem jártak. 

Folyóiratunk, a „Barlangkutatás" megjelenése még több aka-
dékkal járt, mint a háború megelőző éveiben, amiért is az egyes 
üzeteket egy kötetbe kellett összefoglalnunk. Szaktársaink ebben 
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az évben is lemondtak irodalmi működésük díjazásáról, amiért a 
szakosztály nevében hálás köszönetet mondok nekik. 

Ugyancsak hálánkat fejezzük ki a Vallás- és Kösoktatásügyi 
minisztériumnak, a Magyar Tudományos Akadémiának, a Magyar 
Nemzeti Múzeum régiségtári osztálya igazgatójának és az anyatár-
sulatnak, kiknek anyagi támogatása tette lehetővé, hogy e szörnyű 
drága világban folyóiratunk egyáltalán megjelenhetett. 

A sok gond, aggodalom és keserűség között egy kis öröm is 
csillant föl szakosztályunk életében. Egyik leghőbb óhajtásom az 
vala, hogy szakosztályunk alaptőkéje elérje a 10,000 K. ősszegét. 
Hála elnöktársam : K O R M O S T I V A D A R dr. és fáradhatatlan titkárunk 
K A D I C O T T O K Á R dr. buzgó működésének; alaptekénk az év lefor-
gása alatt ezt az összeget még 2700 K-val fölül is multa. Külö-
nösen a vármegyék köztörvényhatósági bizottságai karolták föl a 
lefolyt esztendőben a mi ügyünket, amiért e helyről is leghálásabb 
köszönetet mondok nekik. 

Ezzel megnyitom az évzáró ülést. 
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Eröffnungsrede des Prásídenten 
ín der Jahresschlusssitzung der Fachsektion für Höhlenkunde am 24. Jánnet 1919. 

Von LUDWIG BELLA.1 ) 

Unser Wirkungskreis ist gar eng geworden. Vorláufig sind 
uns díe höhlenreichsten Gebiete des Landes versperrt, wir müssen 
daher die Haue und Schaufel umso emsiger in den noch freien Höhlen 
Ungarns handhaben. Hier habén wir das Pilisgebirge mit seinen 
zahlreichen Höhlen und Felsnischen, hier habén wir auch noch 
unsere K'alktufibildungen und den Löfi, in welchen wir ebenfalls 
nach Spuren des Urmenschen forschen können. Warum könnte 
sich hier der Fund von Tata oder Willendorf nicht wiederholen ? 
Gab es ja doch Zeiten, wo allgemein behauptet wurde, dal3 es in 
Ungarn überhaupt keine paláolithischen Denkmáler gábe, und heute 
liegt eine ganz ansehnliche Zahl von reichen paláolithischen Fund-
punkten u. z\v. aus den verschiedensten Gegenden des Landes vor. 
Was in den Höhlen gelang, warum sollte dasselbe nicht auch 
im Löfi gelingen ? So lange alsó unser Gebiet nicht wieder erweitert 
wird, wollen wir uns dem LöO zuwenden. Der Erfolg wird sicher-
lich nicht ausbleiben. 

Über die Tátigkeit im letzten Jahre kann ich leider nur wenig 
berichten. Regelrechte Höhlenforschungen führte eigentlich nur 
E. HILLEBRAND aus. Er erforschte eine Felsnische in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Jankovichhöhle bei Bajót; die hier gemacnten 
Funde weichen in nichts von jenen aus der Jankovichhöhle ab. 
Auch im Bükkgebirge setzte er seine früher begonnenen Ausgra-
bungen fort. 

Sektionsgeologe DR. O . KADIC setzte die Vermefiung der 
Höhle im Pálvölgy fort, im kroatischen Karst aber vermaB er fünf 
bisher unbekannte Höhlen. 

' ) Wesentlich abgekürzte Übersetzung des ungarischen Originales. 
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Dies ist unsere ganze lachgemáGe Arbeit! 
Noch mufi ich einer Gruppé von Kollegen gedenken, die 

speziale Höhlenforschungen ausführten, in dem sie nach phosphat. 
haltigen Material in verschiedenen Höhlen des Landes suchten. 
Die Idee vvurde von der Fachsektion aufgeworfen, die Ausführung 
i'st ein Verdienst H. H O R U S I T Z K Y ' S . Unter seiner Leitung nahmen an 
der Arbeit mehrere Geologen der Reichsanstalt teil. Es zeigte sichj 
da(3 eine ganze Anzahl von Höhlen mehr oder weniger phosphat-
haltiges Material bringt, doch sind gerade die aussichtsreichsten 
Höhlen oft schwer, zugánglich, wodurch dic Ausbeutung sehr erheb-
lich verteuert würde. 

Aus dem Gesichtspunkte der Erforschung des Urmenschen 
habén diese Forschungen keinerlei Resultate zu verzeichnen. 

Die Herausgabe des „Barlangkutatás" stiess in diesem Jahre 
auf noch mehr Schwierigkeiten als in den vergangenen Kriegs-
jahren, weshalb wir den VI. Band in ein einziges Heft komprimieren 
mufiten. Die Fachgenossen entsagten auch in diesem Jahre ihrem 
Honorar, wofür ich ihnen den aufrichtigsten Dank der Fachsek-
tion ausspreche. 

Zu grofiem Dank hat uns auch das Ministerium für Kultus 
und Unterricht, die Ungarische Akademie der Wissenschaften und 
die Direktion des archáologischen Kabinetts des Ungarischen 
Nationalmuseums verpflichtet, die uns durch ihre materielle Unter-
stützung erst die Herausgabe der Zeitschrift überhaupt ermöglichten. 

Dank dem unermüdlichen Eifer unseres Vizeprásidenten 
Dr. T H . K O R M O S und unseres Sekretárs Dr. 0. K A D I C , erreichte 
unser Grundkapital in diesem Jahre den Betrag von 10.000 K, ja 
es überstieg denselben sogar um ein betráchtliches. Unsere Sache 
wurde dabei besonders seitens der Komitatsbehörden auf das 
wármste unterstützt, wofür ihnen hier unser aufrichtigster Dank 
ausgesprochen sei. 

Ich eröffne hiermit die JahresschluCsitzung! 


