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Elnöki beszéd 
az 1920. évi április hó 17-én tartott évzáró ülés megnyitása alkalmából. 

I r t a : B E L L A L A J O S . 

Egy hét híján öt negyedéve, hogy utolsó évzáró gyűlésün-
ket tartottuk. A múltról megtört szívvel emlékeztünk meg, a jövőbe 
súlyos gondokkal tekintettünk. Országunk tervbe vett földrajzi 
megcsonkítása szűkre szabta kifejtendő munkásságunk területéi, 
azért belterjesebbé tétele céljából a löszképletek beható tanulmá-
nyozására hívtam fel szaktársaink figyelmét. Ámde a mostoha sors 
még ettől a munkától is elütött bennünket. 

És hogy e miatti fájdalmunk még sajgóbb legyen, a munkás-
osztály kizárólagos uralma volt a kerékkötő, mely utunkba a leg-
nagyobb akadályokat gördítette. Ez volt a legnagyobb csapás, mely 
a szellemi munkások táborát érte. Sokan e táborban az egyéni 
tehetség és munkakedv érvényesülésének szabadságát várták a 
jövendőtől, mely nem zárja körül az állásokat a paragrafusok sö-
tét kerítésével és véget vet a megalázó kilincselésnek ét derékhaj-
longásnak és széles kapukat tár az emberiség javát szolgáló ter-
veket férfias nyíltsággal előadók számára. És ime mit kellett 
tapasztalni ? Azt, hogy a ki nem állott valamely népbiztossal vagy 
ennek egyik-másik atyafiával szorosabb baráti összeköttetésben, 
minden képessége és tudománya mellett örülhetett, ha továbbra 
is meghagyták eddigi éhbérű állásában, míg a törtetők és száj-
hősök a különbnél különb újsütetű pozíciókat nyerték el. Leszama-
razták az érdemekben megőszült embereket, kik hirt és dicsősége; 
szereztek a magyar tudománynak, kitessékelték őket állásaikból és 
helyükbe a nagydobverőket ültették. Gombaszámra épültek a lég-
várak és örök emlékezet okáért kataszterbe foglalták a szappan-
buborékfuvókat. 

Ebben a zsongó-dongó kavarodásban elhallgatott a komoly 
tudomány és félreállt az igazi művészet. 
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Velünk is sarokba állítatták a kutató csákányt és ásót, de 
még a gyülekezés jogától is megfosztottak bennünket. Tétlenségre 
kárhoztattak. Ilyetén módon kiki csak magában búsult és szomor-
kodott és várta a zsibvásár biztosra vett elmúlását. Mert az volt 
a maga egész mivoltában. Dobra került itt minden a mi eddig 
drága és szent volt az emberiség előtt: Isten, haza, nemzet és 
utca hosszát sivították a hatéves fiúk és lánykák : 

Ez a harc a végső 
Csak összefogni hát 
S nemzetközivé válik 
Holnapra a világ! 

Az őrültek azt hitték, hogy máról-holnapra átgyúrhatják az 
emberiséget. Ügyet sem vetettek arra a tapasztalati tényre, hogy 
az ember a legkonzervatívabb lény a Föld hátán. Számba se vet-
ték azt, hogy a legideálisabb tannak is évezredek kellenek ahhoz, 
hogy vérévé váljék az embernek. Csak egyet hozok fel példának. 
Ez a felebaráti szeretet. Évezredek óta hirdetik és tanítják, min-
denki belátja üdvös voltát és mégis hol tartunk még tőle ? Csak 
egy pillantást vessünk a mai kor állapotaira. Hol és mely téren 
látjuk ennek uralmát ? Vájjon akad-e elfogulatlan ember, ki a 
hazánknak kinált béke feltételeit a felebaráti szeretet megnyilatko-
zásának vallja ? Pedig azokat a kultúrájúkkal és emberségükkel 
hivalkodó nemzetek vezető férfiai hosszas tárgyalások után álla-
pították meg. Mit várhatunk akkor még a hasznukat leső, önzés-
től duzzadó drágalátos szomszédjainktól? Még a legprimitívebb 
gondolkozású ember is arra az eredményre jut e békével szemben, 
hogy ebből jó soha sem származhatik. 

Mit szóljunk akkor mink, kik vizsgálataink nyomán meg-
szoktuk azt, hogy a nagy természetnek millió évekre terjedő fo-
lyamatra van szüksége, hogy a Föld szinén szembetűnő változá-
sokat idézzen elő. Itt van a mi kontinensünk. Megszámlálhatatlan 
millió éveken keresztül világóceánnak feneke volt. Ezerféle oknak 
hatása kellett azokhoz a tektonikus változásokhoz, melyek folytán 
a Pyreneusok, Alpok és Kárpátok rianása felszínre hozta a tenger 
fenekét és eget verő gerincekké ormosította a magmát. És új 
millió évek folyhattak le, míg a francia, német, cseh és magyar 
föld vulkanikus kitörései megadták az említett gerinchez a bordá-
zatot, mely kontinensünk függőleges tagoltságát véglegesen kiegé-
szité. Sok millió esztendőbe tellett, míg a természet egységes teríi-
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letté alkotfa hazánk földjét. És most Versaillesban egybeült néhány 
emberke és irónnal kezében darabokra szeldeli ezt az egységes 
nagy alkotást. 

Mily égbe kiáitó szörnyűséges vállalkozás ! 
Lehet-e ezen áldás ? 
Nem — nem! Soha. 
Mi spelaeogeologusok, kik ismerjük a légköri mozgások, a 

hő változásainak, a csapadékok oldó és bontó hatásának sokféle 
eseteit, a kagylók és klárisok nagy terjedelmű építéseit, vagyis kik 
tisztában vagyunk azzal a nagyszerű keringő mozgással, mely a 
tengerek feneke és az ormokat alkotó anyagok között időtlen idők-
től fogva folyton tart és folyton folyvást megujul, mi nyugodt szív-
vel és higgadt ésszel szemléljük a diplomaták hiábavaló erőlködé-
sét, mely nem egyéb, mint az emberi gyarlóság és fogyatékosság 
szemetszúró bizonyítéka. 

Miért is esnénk kétségbe oly művelet láttára, mely önmaga-
ban hordja a felbomlás ezernyi csiráit ? 

Hiába ordítják, hogy Magyarország elvesztette léte jogosult-
ságát. Hetven évvel ezelőtt is ugyanezt üvöltötték! 

Van segítő társunk, mely ellen hiába támadnak a világ mind-
megannyi nagyhatalmai. Ez pedig az idő! 

E szövetségesben föltétlenül megbízhatunk. Nem hágy cserbe 
bennünket, ha magunk nem mondunk le önmagunkról. Föl tehát 
a fejjel és lankadatlan erővel lássunk hozzá az ujjáalkotás kemény 
munkájához. 

A tavaly nyakunkba szakadt proletárdiktatúrát pedig úgy 
tekintsük, mint. egy förgeteget, mely végig kavarodott bérceinken, 
rónáinkon. Végtelen károkat okozott, de alaposan megtisztította a 
levegőt. Most tisztán lát a szemünk. Látja a hibákat, melyeket a 
múltban elkövettünk, de látja az utakat is, melyeken el kell in-
dulnunk, hogy a nemzetet soha többé ne érje ilyen istenkísértés. 
És látja a szert is, melvlyel ezt kikerülhetjük. E szer pedig a cél-
tudatos, kitartó munka. 

Kiki a maga körében, de teljes odaadással. Ne kérjünk taná-
csot senkitől sem, csak becsületes magyar szivünk, magyar lel-
künk sugallatára hallgassunk. Ne is várjunk mástól segítséget csak 
az Úristentől, ki a benne bizót soha el nem hagyja ! 

Ezzel megnyitom az évzáró ülést. 

l* 
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Eröffnungsrede des Prásídenten 
in der JahresschluCsitzung der Fachsektion für Höhlenkunde am 17. Apri! 1920.') 

V o n L U D W I G B E L L A . 

Nahezu fünf Vierteljahre sind seit unserer letzten Jahres-
schlufisiteung verstrichen. Es botén sich schon damals schlechte 
Aussichten, was jedoch wirklich kam, war schlimmer, als was man 
voraussehen konnte. Es kam der Bolschevvismus, der gröfite Schlag, 
der geistig Arbeitende zu treffen vermag; so mancher dachte sich, 
diese Staatsform wird der Entfaltung wirklicher Talente Tűr und 
Tor öffnen, wird jedes schöne mit mannhafter Offenheit ausge-
rufene wissenschaftliche Projekt mit allén Kráften unterstützen, 
wird dem Protektionswesen ein jáhes Ende bereiten — doch all 
dies kam ganz anders. Wer einen Freund oder Verwandten unter 
den Volksbeauftragten hatte, der wurde vorwárts geschoben, wer 
aber keine solchen Verbindungen hatte, der mufite trotz aller 
Arbeitsamkeit, allén Talentes froh sein, wenn er an seinem bis-
herigen Platz verbleiben durfte. In Ehren und Ruhm ergraute 
Mánner wurden geschmáht, ihnen wurde die Tűr gewiesen, an 
ihre Stelle aber Maulhelden gestellt, die es verstanden hatten, für 
sich die grosse Trommel zu rühren. 

Inmitten dieses Wirrwarrs verstummte die ernste Wissenschaft, 
erlahmte die wahre Kunst. 

Auch uns liefi man unsere Werkzeuge beiseite stellen, doch 
nicht nur das, selbst das Recht, uns zu versammeln wurde uns 
genommen, wir waren zur Untátigkeit verurteilt. Jedermann harrte 
solcherart mit Ungeduld dem Ende dieses sinnlosen Umtriebes. 
Und es kain ! Und es zeigte sich dafi der ganze Bolschevvismus 
nichts anderes war, als ein Unwetter, das über unser Land zog, 
unermeölichen Schaden stiftete, aber auch viel gutes brachte. Er 
brachte uns die Einsicht unserer Versáumnisse in der Vergangen-

') Wesentlich abgekürzt aus dem Ungarischen. 
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heit, er zeigte uns die Wege, die einzuschlagen sind, um die 
Riickkehr solcher Gráuel zu verhüten. Es ist das der Weg der 
Arbeitsamkeit! Jedermann erfülle seine Pflicht in seinem Kreise 
mit voller Hingafce. Wir wollen von niemanden Hilfe erwarten, in 
uns selbst vertrauen auf die Eingebung unserer ungarischer Herzen 
lauschen. So sei es ! 

Hiermit eröffne ich die Jahresschluösitzung. 

Stand der ungaríschen Höhleníorschung ím 
Jahre 1919. 

Von D r . OTTOKÁR KADIÓ.1) 

In meinem vorjáhrigen Berichte gab ich meiner Freude Aus-
druck, dafi der Krieg beendet ist, und dafi nun eine Zeit eifriger 
Tátigkeit folgen wird. Dann kam aber der Kommunismus, eine 
Periode, in welcher die Fachsektion zu vollstándiger Untátigkeit 
verurteilt war. Unser Geldvorrat wurde beschlagnahmt, und mit der 
Leitung der Fachsektion Dr. T H . KORMOS betraut. Nach dem Zusam-
menbruch des Bolschewismus gelángten wir zum Glück vvieder in 
den Besitz der beschlagnahmten Summe, so dafí uns materiell kein 
Schaden betraf, ja eine Schuld von 4000 I< wurde sogar vom 
konununistischen Direktórium beglichen. 

Wahrend der darauf folgenden rumánischen Besetzung konnten 
wieder keine Sitzungen, Versammlungen abgehalten werden, und 
nach Rückzug der Rumánen schliefilich war unser ganzes gesell-
schaftliches Leben dermassen geláhmt, daB es Monate bedurfte 
bis rnan sich aus der Betaubung einigermassen erholte. 

Es wurden nun allenthalben jene Elemente ausgemerzt, die 
sich wahrend der Zeit des nationalen Unglücks nicht gebührend 
bsnommen hatten. Die Ungarische Geologische Gesellschaft ver-
urteilte eine ganze Reihe ihrer Mitgliader mehr oder weniger emp-
findlich, u. a. wurden auch mehrere aus der Reihe der Mitglieder 
gestrichen. StatutengemáB können aber der Fachsektion nur Mit-

' ) Vorgelegt in der Jahresschlufisitzung der Fachsektion fü r Höhlenkunde 
am 17 April 1920. (Wesentlich abgekürzt aus dem Ungaríschen.) 


