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Titkári jelentés a Barlangkutató Szakosztály 
1918. évi működéséről. 

Irta: KADIC O T T O K Á R dr.1) 

Évzáró gyűlésünket ismét nagy világesemények közepette 
•tartjuk. Helyzetünk mult év óta lényegesen megváltozott, mond-
hatnók rosszabbra fordúlt, mert hazánk határrészeit, melyeket kato-
náink négy évig vitézül védtek, ellenséges szomszédok ellepték. 
A helyzet kétségbeejtőnek látszik és valóban kétségbe kellene es-
nünk, ha közben két megnyugtató, nagyjelentőségű esemény nem 
történt volna. Az egyik az, hogy megszűnt a világháború; az 
emberek már nem öldösik egymást, katonáink túlnyomó része ott-
hon végzi békés munkáját és előttünk áll a világbéke valószínű-
sége. A világháború megszűnésének tudata magában is olyan ér-
ték, mely alkalmas, hogy megnyugvást hozzon meggyötört lelkünk-
nek. De történt azóta még egy nagy esemény, mely reánk nézve 
még az előbbinél is fontosabb: szabad ország szabad polgárai let-
tünk ! Oly esemény ez, melyet nem lehet eléggé becsülni, melyért, 
szinte azt merném állítani, érdemes volt annyi áldozatot hozni. 

Ne csüggedjünk tehát, az idő mindent kigyógyít. Mindenhez 
idő kell és a világháború után felszabadult új nemzetnek is csak idő 
kell, hogy a háború által teremtett új állapotok elfogadhatóvá vál-
janak. Reméljük, a küszöbön álló békekonferencia nekünk is meg-
hozza nemzeti boldogulásunk lehetőségét s ha most nem, meg-
hozza azt a második, vagy harmadik békekonferencia. A hatalmat 
elveszítettük, de a jog mellettünk maradt; egyelőre nem tehetünk 
mást, minthogy természetes jogainkra hivatkozva a munkát foko-
zott mértékben folytatjuk. Az állandó, kitartó szervezett munka 
egyik leghatalmasabb eszközünk, mely előbb-utóbb diadalhoz jut-

' ) Felolvasta a Barlangk. Szakosztály 1919. évi január hó 24-én tartott év-

záró gyűlésén. 
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tat bennünket. Ilyen munkát végez szakosztályunk is, ezt a mun-
kát minden körülmények között folytatnunk és fokoznunk kell. 

Barlangkutató Bizottságunk és Szakosztályunk kilencévi mun-
kásságára teljes megnyugvással tekinthet vissza. Kilenc év egy 
nemzet életében oly elenyészően rövid idő, hogy kultúrtörténeti' 
szempontból alig jöhet számításba. S mégis, szakosztályunk e rövid 
idő alatt is figyelemre méltó eredményeket ért el. Mindenek előtt a 
magyar tudományos búvárlatnak új tűzhelyet teremtett, maga köré 
tömörítette mindazokat, akiket a barlangkutatás közelebbről éide-
kel, hazánkban állandósította a rendszeres barlangkutatást, szak-
ülések rendezésével alkalmat nyújtott a kutatóknak, hogy vizsgá-
lataik eredményét előadhassák, szaklapot alapított, mely az elért 
eredmények ismertetését szolgálja s végül alaptőkét igyekezett 
gyűjteni, hogy a barlangkutatást a jövőre is biztosítsa. 

Minden bizonnyal felemelő tudat, hogy Német-Ausztrián kívül 
Magyarország az egyetlen, mely barlangjait tudományos szempont-
ból társadalmi úton kutatja. S az sem utolsó dolog, hogy a magyar 
az az egyedüli nemzet, mely évek óta kétnyelvű spelaeologiai 
folyóiratot tart fenn. Igaz, hogy a barlangkntatás igen szerény és 
szűkkörű tudományszak, melyet eddig csak kevesen vettek észre, 
de éppen az a megkapó, hogy egy nemzet sok ezer más gondja 
mellett barlangjai kutatására is súlyt fektet. Olyan jelenség ez, 
mely ellenségeink figyelmét soká el nem kerülheti. 

A fenálló súlyos viszonyok mellett szakosztályunk tevékeny-
sége a letűnt évben ismét csak szerény keretekben mozoghatott.. 
Tagtársaink száma 9 új taggal gyarapodott; 2 tag töröltetett és 2 
meghalt; az év végén eszerint a szakosztálynak 148 tagja volt. 
Elhunyt tagjaink G S T E T T N E R K A T A L I N dr. és P O D E K F E R E N C . 

G S T E T T N E R K A T A L I N dr., mint az Egyetemi Embertani Intézet 
segódasszisztense, L K N H O S S É K M I H Á L Y dr. tanár mellett anthropolo-
giával foglalkozott. Jelentősebb munkája az emberi nyakszirtpik-
kely rendellenességeiről írt doktori értekezése. Utóbbi években a 
„Barlangkutatás" irodalmi rovatában külföldi praehistoriai irodalmat 
ismertetett. Az év folyamán Münchenbe utazott, hogy tanulmá-
nyait a bajor embertani intézetben folytassa, de a sors másképen 
rendelkezett: alig hogy ottani állását elfoglalta, a spanyol járvány 
áldozata lett, a rejtelmes kór az ő reményteljes fiatal életével is. 
néhány nap alatt végzett. 
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P O D E K FERENC brassói városi számtiszt hivatalnoki hivatása 
mellett geologiai tanulmányokkal is foglalkozott. Bennünket főleg a 
homoródalmási barlangokról írt dolgozatai érdekelnek közelebbről. 
Szakosztályunkba 1913. évben lépett be tagúi s azóta haláláig 
érdeklődéssel kísérte törekvéseink minden lépését. 

Kellő anyagi támogatás híjján és a magas munkabérek miatt 
külső munkálatainkat a mult évre be kellett szüntetnünk. Kutatást 
csupán H ILLEBRAND JENÓ dr. tagtársunk végzett a bajóti Jankovich-
barlangban. Az ásatás költségeit a Magyar Nemzeti Múzeum Régi-
ségtára fedezte, amiért V A R J Ú E L E M É R igazgató úrnak tartozunk 
köszönettel. 

Az országban beállott változások és a spanyol járvány miatt 
a mult évben csak ritkán jöhettünk össze. Az évzáró gyűlésen 
kívül 4 választmányi- és 2 szakülést tartottunk, melyeken 4 elő-
adás került sorra. A választmány elhatározta volt, hogy az év 
folyamán a fővárosban és nagyobb vidéki városokban ismeretter-
jesztő népszerű előadásokat rendez a barlangtan és ősrégészet 
köréből. Az előadások sorozatát alelnökünk kezdte meg a nyár 
elején Aradon; a többi előadás a beállott ellenséges invázió követ-
keztében elmaradt. 

A nyomdai költségek állandó emelkedése és a beállott papír-
hiány miatt a „Barlangkutatás" VI. kötetéből az idén csak egy 
füzetet adtunk ki 6 ívnyi terjedelemben. Az elnöki megnyitón és 
titkári jelentésen kívül a füzet négy különböző irányú dolgozatot 
tartalmaz. 

Báró FEJÉRVÁRY G É Z A G Y U L A dr. a barlangi gőtén (Proteus 
auguinus L A U R ) végzett bionomiai megfigyeléseket ir le és tekin-
tetbe véve D O L L O törvényét, saját vizsgálataira támaszkodva két 
törvényt állít fel, melyek közül az első D O L L O szavainak szűkebb 
értelmében van fölállítva, míg a másik saját, eddig még bővebben 
nem tárgyalt tapasztalatain alapszik. 

N Á D A Y L A J O S a brassói Fortyogó-hegy praeglaciális barlang-
kitöltéséből származó Myriopoda töredékeket ír le, melyek a Poly-

desmits coronensis n. sp., Julus flatyurus L A T Z E L és egy még 
közelebbről meg nem határozott y»/«5-fajtól származnak. A dolgo-
zat értékét az is növeli, hogy fosszilis myriopoda-maradványokat 
eddig csak elvétve találtak. 

H O R U S I T Z K Y H E N R I K tagtársunk a Csoklovinai barlang foszfor-
tartalmú agyagkitöltését közgazdasági szempontból tárgyalja és 
annak műtrágyaként való felhasználását ajánlja. Dolgozata kapcsán 
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az eddig végzett elemzések eredményét táblázatos kimutatásban 
közli. 

L A M B R E C H T K Á L M Á N dr. az irodalmi rovatban tömör alakban 
ismerteti azon külföldi barlangkutatások eredményét, melyek az 
1914—1917. években történtek. Ezután néhánya világháború alatt 
megjelent barlangtani vonatkozású orosz és angol dolgozatot ismer-
tet, melyeket a jekaterinoslavi bányászati főiskola könyvtárában 
talált. 

Folyóiratunknak ebben az évben 28 előfizetője volt, 43 cím-
nek tiszteletpéldányt küldtünk a „ Barlangkutatás"-ból, 7 előfizető-
nek pedig beszüntettük a lap küldését. 

A mult évben alelnökünk vezetése alatt mégkezdett akciót, 
hogy szakosztályunk gyenge anyagi helyzetén javítsunk, ebben az 
évben is fokozott mértékben folytattuk s ezáltal alaptőkénket 5650 
koronával gyarapítottuk. 

Titkári működésem kilencedik éve végén az évzáró gyűlés-
hez azzal a kéréssel fordulok, hogy engem e tisztség alól fölmen-
teni szíveskedjék. E kilenc év leforgása alatt mindent megtettem, 
hogy szerény erőmhöz képest a magyar barlangkutatás ügyét 
előbbrevigyem. Teljes odaadással, legjobb igyekezettel, munka-
kedvvel és szorgalommal igyekeztem a szakosztály céljait szolgálni 
s n.ondhatom: ez a kilenc esztendő, melyet szaktársaim körében 
barlangkutatással töltöttem, életem legszebb emlékei közé fog tar-
tozni. Jöjjön utánam friss erő, új eszmékkel, új iránnyal és foly-
tassa azt a munkát, melyet én évek során annyi szeretettel 
végeztem. 

Titkári tisztségemtől elválva hálával fordulok szakosztályunk 
minden tagjához és szívből köszönöm azt a rendkívüli bizalmat, 
mellyel engem kilenc éven át kitüntetni szíveskedtek. 
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Sekretársbericht 

über die Tátígkeit der F. chselstion für H^hlenkunde ím 
Jahre 1918. 

Von Dr- O T T O K Á R KADIC. 1 ) 

Unsere Jahresschlufisitzung findet wieder inmitten grofier 
Weltereignisse statt. Die Lage hat sich seit dem vorigen Jahre 
arg verschlimmert, die Marken des Vaterlandes, von unseren Krie-
gern durch vier Jahre so tapfer verteidigt, sind von feindlichen 
Nachbaren besetzt worden. Man müfite fast verzweifeln, wáre nicht 
der Trost. daB das jahrelange Gemetzel auf den Schlachtfeldern 
sein Ende fand, dafi vielleicht Weltfrieden bevorsteht und dafi wir 
nun enrllich freie Bürger eines freien, selbstándigen Staates gewor-
den sind. 

Wir wollen daher nicht verzagen, die Zeit wird alles heilen! 
Wir wollen hoffen, dafi die Friedenskonferenz uns die Möglich-
keiten zu unserem nationalen Aufschwung bieten wird, und wenn 
nicht, so wird es gewiss eine zweite oder dritte Friedenskonferenz 
tun. Bis dahin heifit es, zahe ausharren und ausdauernd arbeiten. 
An dieser nationalen Arbeit will auch unsere Fachsektion mit vol-
len Kriiften teilnehmen. 

Wenn wir auf die neunjahrige Tátigkeit unserer Fachsektion 
zurückblicken, so kann uns mit Recht volle Befriedigung erfüllen, 
da wir in dieser kurzen Zeit ganz beachtcnswerte Resultate erziel-
ten. Vor allém bauten wir der ungarischen Wissenschaft einen 
neuen Herd. wo sich alle Anhanger dieses Faches vereinigen, wo 
sie die Resultate ihrer Untersuchungen bekanntgeben können; es 
wurde die spelaologische Erforschung des Landes ins Werk gesetzt 
und im Grundkapital der Fachsektion ein kleines Vermögen zusam-
mengebracht. dessen Ertrag die Forschung auch für die Zukunft 
sichert. 

' ) Vorgelesen in den Jahresschluűsitzung der Fachsektion für Höhlenkunde 

am 24. Januar 1919. 
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Jedenfalls ist es ein hochbef'riedigendes BewuBt&ein, daB 
Ungarn — auBer Deutschösterreich — das einzige Land ist, das 
seiiie Höhlen auf gesellschaftlichem Wege wissenschaftlich er-
íorscht. und daB Ungarn das einzige Land ist, das eine spelaologi-
sche Zeitschrift in zwei Spiachen herausgibt. Die Höhleníorschung 
ist wolil ein engbegrenzter. bescheidener Wissenszweig, dem bisher 
wenig Beachtung zuteil wurde. eben d-eshalb dürfen wir jedoch 
stolz darauf sein, daB wir eine Xation sind, die inmitten ihrer 
tausend Sorgen auch an die Erforechung der Höhlen ihres Landes 
denkt. 

* 

Bei den gegt nwártigen schwierigen Verhaltnissen bewegte 
sich die Tatigkeit der Fachsektion im vertlossenen Jahre wieder 
nur in tngen Grenzen. Die Mitgliederzahl betrug bei einem Zuwachs 
von 9 neuen Mitgliedern mit Ende des Jahres 148. Zwei Mitglieder: 
Frl. Dr. K A T I I A K I N K G S T E T T N E B und Herr F R A N Z P O D E K wurden 
durch den Tod dahingerafft. 

Frl. Dr. K. G S T E T T N E R befaBte sich als Hilfsassistentin am 
Lehrstuhl von Prof. Dr. M. v. L E N H O S S É K mit Anthropologie. In 
unstrer Zeitschrift referierte sie in den letzten .laliren über die prii-
historische Literatur des Auslandes. Im Laufe des letzten Jahres 
hegab sie sich nach München um ihre anthropologischen Studien 
dort fortzusetzen. doch fiel sie dort der spanischen Grippe zum 
Opfer. die hier ein hoffnungevolles. junges Leben verniohtete. 

Herr F R A N Z P O D E K befaBte sich als Rechnungsbeamter der 
Sfadt Brassó nebenbei auch mit geologischen Studien. Für uns sind 
befionders seine Arbeiten über die Höhlen von Homoródalmás von 
Interesse. 

Mangels der nötigen materiellen Unterstützung und int'olge 
der hohen Arbeitslöhne muBten wir unsere auswártigen Arbeiten 
einstellen. Nur E. H I L L E B R A N D arbeitete in der Jankovich-Höhle 
bei Bajót u. zw. auf Kosten des arc.haologischen Kabinetts des 
Ungarischen National museuni.1-. 

Die miBlichen Yerhaltnisse erlnubten uns nur seltene Zusam-
menkünfte. AuBer der JahresschlnBsitzung hatten wir nur vier 
AussehuB- und zwei Fachsitzungen, in denen wir vier Yortriige 
hörten. Der AusschuB beschloB. im Laufe des Jahres in Budapest 
und in gröBeren Provinzstádten volkstümliehe speláologische Yor-
triige zu haltén. Die Reihe dieser Yortriige wurde von unserem 

Barlangkutatás. 1019. 1 -4 . füzet. 4 
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Vizeprasidenten in Arad begonnen, weitere Vortrage muBten infolge 
der feindlichen Invasion unterbleiben. 

Wegen Papiermangel und dem steten Steigen der Druckkoaten 
gaben wir vom V I . Band unserer Zeitschrift „Barlangkutatás" nur 
ein einziges Heft im Umfang von sechs Druckbogen heraus. Es 
enthiilt auBer den Rechenschaftsbericbten des Vorstandes vier Ab-
handlungen von Báron G. J. F E J É K V Á B V . L . N Á D A Y . H . H O E U S I T Z K Y 

uiul K. L A M B E E C H T . 

Die unter Führung unseres Vizeprasidenten im vergangenen 
Jahre begonnene Aktién zur Hebung der materiellen Lage der 
Fachsektion wurde auch 1918 eifrig fortgesetzt. Wir erzielten einen 
Grundkapitalsznwachs von 5650 K. 

* 

Am SohluB meines ueuuten Sekretürsberiehtes angelangt. 
trete ich mit der Bitté an die JahresschluBsitzung héran, micli 
meines Amtes gütigst entheben- zu wollen. Wáhrend dieser neun 
Jahre trachtete ich die Saehe der Höhlenforschung soweit es meine 
geringen Kráfte erlaubten, stets zu fördern. Mit voller Hingabe. 
mit der gröBten Arbeitslust. mit vollem Eifer traclitete ich den 
Zielen der Fachsektion zu dieneu. und die in dieser Tatigkeit ver-
lebten Jahre werden stets zu meinen schönsten Erinnerungen zahlen. 
Es komme nun eine neue Kraft mit neuen Ideen und setze die Arbeit 
fort. der ich Jahre hindureh mit so viel Liebe oblag. 

Mit Dank wende ich micli jetzt an jedes einzelne Mitglied 
unserer Fachsektion. mit herzlichen Dank für das auBerordentliche 
Vertrauen. das mir die neun Jahre hindureh allerseits zuteil wurde. 


