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HIVATALOS JELENTÉSEK, 

Elnöki megnyitó. 
(Évzáró ülés 1922. január 28.) 

Irta és felolvasta : BELLA LAJOS elnök. 

Tisztelt vendégek és tagtársak ! 

Soha oly nyomot t hangu la tban nem praesideál tam ülésnek, mint ma. 
E szavakka l vezettem be tavalyi évzáró ülésünket . Mit szóljak most e leg-
ú j abb év záró ján ? Van-e nemzetünk tör ténelmében oly megalázó év, a 
milyen ez volt? Csak a legnagyobb keserűséggel emlékezhetünk meg róla. 
De nem aka rom mélyebbre tépni a sa jgó sebeket . 

Visszafoj tom a szívünket marcangoló fá jda lom fe l ja jduló szavát és 
tekintetünket egy jobb és szebb jövendő felé i rányítom, mely biztosan ránk 
köszönt , ha egyetértő szívvel és akarat ta l rá lépünk a tettek, a szívós és 
csüggedetlen m u n k a mezejére. Soha annyi ra és annyiszor nem hangoztat ták 
az egyetértés föltétlen szükséges voltát, mint manapság . Ez pedig szomorú 
tünet . Jele annak , hogy ez az isteni nemtő n incsen meg közöl tünk. 
Azért ne beszél jünk oly sokat az egyetértésről, hanem igenis annál többet 
cse lekedjünk. Az ige tovaszáll , a tett az megmarad ! Tehát sorba ! Min-
denki lásson a munkához . Senki le ne tér jen a kitűzött i rányból és elér jük 
a célt. Tenni, alkotni és ú j élet virul a romokon ! 

Ha a szellemi tevékenység minden ágában megindul az ernyedetlen 
m u n k a , akkor a magyar ku l tú ra oly szilárd alapot teremt, melyen a nemzet 
léte örökkétig biztosítva van. F o g j u n k tehát mink is hozzá lankadat lan 
erővel a munkához , hadd j á r u l j u n k mink is hozzá ez alap megszilárdítá-
sához. Soh ' se nézzük a i t , hogy a nemzeti kul túra szervezetében mi csak 
parányi alkatrész vagyunk , hanem serkentsen folyton folyvást az a tudat , 
hogy ami m ű k ö d é s ü n k is, bármily csekélynek is tessék, szintén hozzá járu l 
ahhoz, hogy kulturál is szervezetünket tökéletes egésszé avassa. 

Lám ! alig kezdtük meg működésünket , már is felénk fordult a szak-
világ figyelme és m u n k á s s á g u n k első eredményei — jogosul t önérzettel 
m o n d h a t j u k — ú j és i ránytadó leletekkel gyarapítot ták a palaeohistoriát. 
Mi akad tunk rá a protosolutréenre, melyet a Nyugat még nem ismert és mi 
állapítottuk meg a kiskevélyi pengékben az őskori ember olyan eszközét, 
mely a Nyugat figyelmét eddigelé teljesen kikerülte. De működésünkből 
nyer t a geológia t u d o m á n y a is, mert a rendszeresen folytatott barlang-
kuta tásokkal a pleistocén makro- és m i k r o f a u n á j á n a k ismerete sok ú j alakkal 
bővült. Fá jda lom, m ű k ö d é s ü n k e terének nagy részétói megfosztott bennün-
ket a XX. század kitörölhetetlen szégyenfol t ja , a t r ianoni béke égbekiáltó 
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igazságta lansága . Kuta tóterünk ez embertelen megszorí tása óta minden év-
záró ülésen a löszképletek vizsgálatára hívtam föl a szaktársak figyelmét. 

E fe lhívásnak volt is már eredménye, amennyiben MÁJER ISTVÁN DR. 
tag társunk már ráakadt a nógrád-megyei löszben a jegeskorszak emberének 
keze m u n k á j á r a , MlHALIK JÓZSEF tisztelt barátom pedig Megyaszó vidékén 
egyik löszképletben paleoli thkorú obsidian szerszámot talált. Ez utóbbi 
leletnek jelentősége annál nagyobb , mert tisztelt a le lnökünk már jóval ré-
gebben bukkan t rá obsidian szi lánkokra a Szeleta-bar 'ang diluviális rétegeiben. 

E leletek a lap ján meginog az obsidian használatáról mostanig vallott 
néze tünk, mely szerint e vu lkánikus üveg eszközökre való a lka lmazása csak 
a neol i th ikum végső szakában kapott lábra. De felcsillan egyúttal a remény 
is, há tha e fa j ta leletekkel s ikerülne á th ida lnunk azt a nagy űrt, mely mai-
napsag még tá tong a palaeo- és a neoli thikum között . Mindig is azt vallot-
t am, hogy hazánk földje kiválóképpen hivatott arra, hogy e két időszak 
közti á tmenet kérdését tisztába hozza. Mert semmi kényszerí tő okot nem 
látok ar ra , hogy hazánk Magdalenien korbeli lakossága kénytelen lett volna 
itt hagyni ezt a földet, melyen évezredek óta lakott. Hiszen a Magdalenien-
korszak végén a kl imatikus viszonyok kedvezőbbé váltak és, bár a barlangi 
medve kiveszett, a m a m m u t h meg a kedvelt vad. a rén É-ra vándorolt , de 
anná l inkább elszaporodtak a szarvasok és őzek falkái meg a bölények 
c s o r d á i , a halak és vízi madarak sokaságáról nem is szólva. Élet volt bő-
ven, az ember tehát itt továbbra is megmaradhatot t . Azért bízó reménnyel 
l ássunk hozzá a diluviális képződmények rendszeres vizsgálatához. 

Kapóra jött e tekintetben SCHRÉTER ZOLTÁN DR. t ag tá r sunknak az 
elnökséghez intézett átirata, amelyben n y o m ó s okokkal fölhívja a szakosztály 
figyelmét a pleistocén képződmények tüzetes vizsgálására. Hivatkozván 
azokra az eredményekre, melyeket a Bar langkutató szakosztály rendszeres 
kutatásaival eddigelé a barlangok pleistocénkori rétegeiben előforduló gerin-
ces és gerinctelen á l la tmaradványok meghatározásaival elért, megadva látja 
a kulcsot arra nézve, hogy hazánk pleistocénkori üledékeit behatóan tanul-
mányozhassuk . Köztudomású dolog, hogy Csonkamagyaro r szág felszínét 
80%-ban a pleistocén képződmények fedik és, hogy ezek pá r juka t ritkító 
mennyiségben tartalmazzák a pleistocénkori gerincesek maradványai t . Semmi 
kétség, hogy ezek meghatározása körül nagy hasznát vesszük a barlang-
kuta tás ú t j án elért e redményeknek és így hazánk óriási k i ter jedésű pleistocén-
kori üledékeinek szintekbe való beosztását szilárd a lapon h a j t h a t j u k végre. 

íme geologus bará tunk véleménye. Látni való ebből, hogy a barlang-
kuta tás nemcsak az archeológiával, hanem a földtannal is a legbensőbb 
kapcsolatban á l l ; együt tműködésüktől biztosan vá rha t juk a diluviális ember 
összes életviszonyainak megismerését. 

Tehát munkára föl szittya őserővel, turáni a lapossággal és magyar 
le lkesedéssel ! 

Ezzel nyitom meg az évzáró közgyűlést . 
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A magyar barlangkutatás állása az Í920. évben.1) 

Az 1920. évi bar langiam események ismertetését szomorú bejelentéssel 
kezdem : LÓCZY LAJOS DR. a magyar bar langkuta tás pár t fogója és a Ma-
gyarhoni Földtani Társu la t egykori Bar langkuta tó Bizottságának megalapí tója , 
1920; m á j u s 13-án Bala tonfüreden 71 éves korában elhunyt . 

Mint a vi l lámcsapás, úgy hatott a gyorsan elterjedt szomorú hír. 
Tudtuk, hogy pár t fogónk évek óta súlyos kórral küzködik , de ismerve szívós 
természetét, ellentálló képességét és lankadat lan munkásságát , o lyannak néz-
tük, mintha örökké közöt tünk fog élni. S mégis a kérlelhetetlen halál végzett 
nemes életével, éppen oly időben, amikor az Ő tetterejére és tudására leg-
nagyobb szükségünk lett volna . 

Nem lehet feladatom, hogy ezen a helyen LÓCZY LAJOS életrajzát és 
működését vázol jam, megteszik azt más helyeken nálam hivatot tabbak. 
Bennünke t ü főleg mint bar langkuta tó és a bar langkuta tás pár t fogója ér-
dekel ; lássuk tehát, hogy ezen a téren mit tett Ő nekünk . 

LÓCZY neve akko r kerül t először barlanggal kapcsolatba, amikor RÓTH 
SAMU az Oruzsini bar langban fölfedezte az ősember első nyomai t hazánkban . 
Akkor iban bizottság szállt ki a helyszínre, hogy a fontos-lelet földtani körül-
ményeit megvizsgálja. E bizottság egyik tagja Ő volt és a vizsgálat ered-
ményeiről is O számolt be. 

LÓCZY azonban nem annyi ra mint bar langkutató , hanem mint pártfogó 
szerzett érdemeket , amire kü lönösen akkor nyilt alkalom, mikor a Föld tani 
Intézet igazgatója lett. 

Mint ismeretes, a Földtani Intézet a diluviális ember kérdését és a 
hazai bar langok ügyet 1906-ban kezébe vette és a bükkvidéki bar langok 
rendszeres kuta tásá t megindította. LÓCZY, az intézet élére kerülve, ezt az 
ügyet teljes hévvel tette magáévá és igazgatóságának egész ideje alatt a leg-
messzebbmenő pár t fogásban részesítette. A magyar bar langkuta tás az Ő igaz-
gatósága alatt fénykorá t érte el. 

A Magyarhoni Föld tani Társulat egykori Bar langkuta tó Bizot tságának 
megalakulása szintén LÓCZY LAJOS nevéhez fűződik. Ő volt az, aki a bükk-
vidéki bar langása tások sikerein föllelkesedve, 1910-ben a Földtani Társu la t 
vá lasz tmányának egy bar langkutató bizottság szervezését indítványozta. Az 
volt a nézete, hogy a Földtani Intézet sokféle elfoglaltsága mellett egymaga 
nem képes annyi gondot fordítani a bar langok ku ta tásá ra , mint ahogy ez a 
lontos ügy azt megkíván ja s azért azt javasol ta , hogy a barlangok kutatá-
sával t á r sada lmi úton is fogla lkozzunk, legcélszerűbbnek vélte, hogy ezt a 
feladatot a Magyarhoni Földtani Társula t kebelében a lakí tandó bizottság 
vál la l ja . így jött létre a nevezett bizottság, mely három évvel később szak-
osztállyá fejlődött s mint ilyen ma is fennál l . Ha LÓCZY annak idején nem 
teszi meg indí tványát , ki tudja , ügyünk miképpen fej lődött volna. 

') Felolvasta a szerző az 1921. január 15-i évzáró gyűlésen. 
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Hogy LÓCZY milyen nagy súlyt fektetett a hazai barlangok kutatására, 
kitűnik utolsó nagy vállalkozásából is, a főváros területének részletes 
geologiai felvétele alkalmával munkatervébe a fővárosi barlangok részletes 
felmérését és kutatását is felvette. A pálvölgyi kőbánya háromszögelési fel-
mérését személyesen vezette s, hogy a főváros összes barlangjait felmértük 
és átkutattuk, kizárólag LóCZY-nak köszönhetjük. 

LÓCZY LAJOS-nak nagy érdemei vannak a magyar barlangkutatás föl-
lendülésében, ezért neve aranybetűkkel lesz bevésve a hazai barlangkutatás 
történetében, emléke pedig örökké megmarad a magyar barlangkutatók 
körében. 

Ezek után áttérek az egyes barlangkutató-szakosztályok 1920. évi 
működésének ismertetésére. 

Megválva titkári tisztségemtől, elhatároztam, hogy alelnöki minőségem-
ben a szakosztály minden évzáró gyűlésén rövid jelentésben visszapillantást 
vetek mindenre, ami a letűnt évben a magyar barlangkutatás terén történt. 
Erre az elhatározásra különösen az az örvendetes körülmény késztet, hogy 
az utóbbi években több barlangkutató-szakosztály létesült s így szükségessé 
vált, hogy az egyes szakosztályok és intézmények barlangkutató eredmé-
nyeit valamely helyen összefoglaljuk. Ezzel évenkint rögzíteni kívánom a 
történt eseményeket, hogy majdan a magyar barlangkutatás történetét köny-
nyebben megírhassuk. 

A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztályának 1920. 
évi életében nem történt lényeges változás. Az a bizonyos stagnálás, mely 
az utolsó években beállott, sa jnos, ebben az évben sem szűnt meg. Kellő 
anyagi támogatás hiányában a barlangok kutatása teljesen szünetelt, minek 
következtében ú jabb eredményeket ezen a téren nem tudtunk elérni s ezzel 
kapcsolatban a szakosztály üléseket is ri tkábban tarthatott. A szakosztály 
minden pénzét a „Barlangkutatás" fenntar tására fordította, melyből ebben 
az évben is csupán egy összevont füzet 4*/2 ivnyi terjedelemben fog meg-
jelenni. 

A közlemények sora BELLA LAJOS elnöki megnyitójával kezdődik, 
utána következik KADIC OTTOKÁR dr. jelentése a szakosztály 1919. évi műkö-
déséről. HILLEBRAND JENŐ dr. tömör alakban a jégkorszakok problémájával 
foglalkozik. Szerző meggyőzően kifejti, hogy az Alpesekben megállapított 
négy jégkorszakot hazánkban kimutatni nem lehet. Szerinte a mi területünk 
annak az általános, hatalmas eljegesedésnek a hatása alatt állott, melynek 
maradványait főleg Európa északi részeiben találjuk. MAJER ISTVÁN dr. az 
ipolysági aurignacien-leletről értekezik. Itt azon palaeolith kőszerszámokról 
és egy csontból készült nyílhegyről van szó, melyeket szerző Ipolyság kör-
nyékén löszből gyűjtött. E felfedezéssel a hazai aurignacienkorú kultura-
maradványok száma ú j abb lelettel szaporodott. E cikk után KADIC OTTOKÁR 
dr. dolgozata következik a puskaporosi Szinvaszoros és annak egyik bar-
langjáról. A tárgyalt sziklaszoros nemcsak karsztgeologiai, hanem barlang-
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tani szempontból is érdekes, mert több, immár híressé vált barlangot rejt 
magában. Az idetartozó Puskaporosi kőfülkét és a Hermann Oltó-barlangot 
régebben ismertette, ez alkalommal a még hátralevő Szinvaszoros-barlangot 
tárgyalja. A dolgozatok sorát VOGL VIKTOR dr. cikke zárja be, melyben a 
biharmegyei Koblesdi-barlang topographiai viszonyait ismerteti. A felsorolt 
cikkek után irodalmi ismertetések és az egyes barlangkutató szakosztályok 
közleményei következnek. Erre a célra ú j rovatot nyitottunk, míg a „hiva-
talos jelentések" című rovatot, mely eddig a szakosztály szaküléseinek és 
választmányi üléseinek jegyzőkönyvi kivonatait hozta, közkívánatra beszün-
tettük. A közlemények sora az 1918. és 1919. évi barlangtani irodalom 
jegyzékével záródik. 

A Pannónia Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya serényen 
folytatta azt a munkát, melyet 1919-ben megkezdett. Működésének fősúlyát 
most is a Pálvölgyi barlangra fektette, melyben azokat a járatokat, melye-
ket a közönség látogatni szokott, r j a b b rendezés alá vette, az utakat és 
lépcsőket javítgatta és korlátokkal ellátta. A barlang előtti térséget szintén 
újból rendezték, a kőbánya egyes helyein terraszokat és kőfalakat építettek, 
a meredek lejtőket pedig helyenként begyepesítették. A Pál völgyi barlangon 
kívül a szakosztály a többi közeli barlang gondozásához is hozzálátott. A 
hárshegyi Báthory-barlanghoz vezető utakat a szakosztály színes jelzéssel 
és útbaigazító táblákkal látta e l ; a többi barlang jelzése folyamatban van. 
Mindezen munkákat a szakosztály tagjai személyesen végezték, céljuk pedig 
az, hogy a közönség érdeklődését barlangjaink felé terelje, hogy azok fel-
keresését és bejárását minél kényelmesebbé tegye. 

A Pálvölgyi barlangban és környékén CHOLNOKY JEINŐ dr. végzett 
tudományos vizsgálatokat, MARCELL GYÖRGY pedig folytatta mult évben 
megkezdett meteorologiai vizsgálatait ugyanott. 

A szakosztály ezévi sikerei közé tartozik az az Örvendetes elhatáro-
zása is, hogy anyaegyesületével szövetkezve „Pannónia Turista Egyesület 
hivatalos értesítője" címen szerény folyóiratot indított, mely negyedévenként 
egyelőre az egyesület és a szakosztály hivatalos értesítéseit közli, később 
pedig barlangturisztikai közleményeket is fog hozni. 

Bár a szakosztály a fennálló nehézségek mellett kutatás és feltárás 
terén nagyobb munkásságot nem fejthetett ki, szellemi életében annál nagyobb 
tevékenység észlelhető, ami gyakori ülések, barátságos összejövetelek és 
kirándulások rendezésében nyilvánul meg. Mindezeknek célja, hogy barát-
ságos összejövetelek keretében barlangjaink ismeretét és az irántuk való 
érdeklődést minél nagyobb körben fölkeltsék. 

Ebben a körben érlelődött meg az a nemes gondolat is, hogy a 
magyar barlangkutatás boldogemlékű pártfogójának, LÓCZY LAJOS dr.-nak 
a Pálvölgyi barlang Lóczv-termében emléktábla emeltessék. Ezen elhatáro-
zás tetté vált. Az emléktábla leleplezése megható ünnepség keretében 1920. 
október 17-én ment végbe. A pálvölgyi barlangkutatók ezzel tiszteletüket 
és kegyeletüket rótták le LÓCZY LAJOS iránt. 
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Barlangkuta tó egyesületeink ügyeit tárgyalva, azt az örvendetes jelen-
tést tehetem, hogy az 1920. év fo lyamán egy harmadik bar langkuta tó szak-
osztállyal gyarapod tunk . A Budapesti Egyetemi Tur is ta Egyesület vezetősége 
elhatározta, hogy kebelében barlangkutató osztályt létesít és ennek szervezé-
sével és vezetésével személyemet bizta meg. Mint a karsztgeologia és bar-
langtan tanára , ö römmel vállaltam ezt a megtisztelő megbízást . Magántanár i 
habil i tációmnak az a célja, hogy az egyetemi i f júság körében felkeltsem az 
érdeklődést bar langja ink iránt s hogy mindazoknak , akik a bar langok iránt 
különösen érdeklődnek, a lkalmat nyú j t s ak , hogy evvel az érdekes tudo-
mányszakka l megismerkedhessenek. Célom, hogy a bar langkuta tás terén 
szakszerűen kiképzett bar langkutatókat neveljek. 

Az ú j o n n a n megalakult szakosztá lynak kettős feladata v a n : 1. a fő-
iskolai i f júság körében turisztikai alapon a bar langok iránt az érdeklődést 
fe lkel teni ; 2. az egyetemi évek alatt a bar langtan alapvonalai t megismerni 
és a szakszerű bar langkutatás módszereit elsajátí tani. A szakosztály feladatai 
i lymódon előadásaim céljaiba szervesen belekapcsolódnak s egymást kiegé-
szítve a magyar bar langkuta tás ügyét szolgál ják egye temünkön . A szakosz-
tály eddig a szervezkedéssel és taggyüjtéssel volt elfoglalva, tu la jdonképpeni 
tevékenységét az 1921. évben kezdi. Reménylem, hogy a magyar barlang-
ku ta tásnak ezen szakosztály is ú j a b b eredményeket fog szolgáltatni. 

Ezek után engedelmet kérek, hogy sa já t irodalmi munkásságomró l 
is beszámolhassak. Az utóbbi években a horribilis munkabérek miatt be 
kellett szünte tnem éveken át végzett ásatásaimat , ku ta tása imat pedig más 
i rányban folytatni. Az utóbbi években főleg a jobb időkben gyűjtöt t adatok 
feldolgozásával foglalkoztam. Eredeti tervem az volt, hogy bar langkuta tása im 
eredményét hegységek és bar langok szerint monografiai lag közlöm. A be-
állott nyomdai nehézségek miatt ezt a tervet feladtam s elhatároztam, hogy 
a közlendő bar langokat apró monográf iákra osztva egyenkint önálló cik-
kek a lak jában ott közlöm, ahol erre a lkalom nyílik. 

Dolgozataim publikálását a Pálvölgyi bar lang ismertetésével kezdtem, 
mivel ez a barlang ú jabban a közönség érdeklődését leginkább magára 
vonta. Cikkem a „Természe t inek volt szánva, de mivel ez a folyóirat hely-
szűke miatt dolgozatomból csak részleteket közölt1 , a „Tur is taság és Alpi-
n izmus" szerkesztősége módot nyúj tot t , hogy az teljes ter jedelemben, pom-
pás kiállításban megjelenhessék.* Egy második cikkem a főváros területén 
levő Szentiván-barlanggal foglalkozik, mely az „ U r á n i á d b a n nyert elhelye-
zést.3 Egy további cikkem a Jánoshegyi át járót tárgyal ja : ez ismét a 

1 A Pálvölgyi cseppkő-barlang Budapest határában. 6 képpel („A Termé-
szet* XVI. évf., 16—20. old.). 

2 A Pálvölgyi barlang Budapest főváros határában. 12 képpel („Turistaság 
és Alpinizmus" X. évf. 121—131. old.). 

3 A gellérthegyi Szentiván-barlang. 2 képpel („Uránia" XXI. évf. 29—32. o.). 
3* 
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„ T e r m é s z e t i b e n jelent meg.1 Bár mindezen barlangok a főváros területén 
vannak s ezért közismertek, velük mindeddig senki sem foglalkozott beha-
tóbban. Irodalmi m u n k á s s á g o m h o z tartozik végül a „ B a r l a n g k u t a t á s á b a n 
megjelent és fennebb ismertetett két dolgozatom2-3, valamint a „Budapest 
Dunajobbpar t i környéke" című ka lauzban közölt barlangleírások, melyek-
nek zöme tőlem van, kisebb részét BEKEY I. G. irta.4 

Jelentésemből kitűnik, hogy szakszerű kuta tása ink a fennálló viszo-
nyok miatt az utóbbi években megakadtak , a bar langok iránti érdeklődés 
azonban a magyar tá rsadalomban, különösen turistaköreinkben tovább él 
és á l landóan növekszik. A rettenetes drágaság kutaló munkánkban meg-
akasztott ugyan, de ügyünk iránti le lkesedésünkben semmi sem tarthat 
vissza. 

Ügyünkön jelenleg az állam sem segíthet. Tudományos intézményeink 
ezért be is szüntették bar langkuta tó tevékenységüket s így a magyar bar-
langkutatás ma jdnem kizárólag szakosztá lyainkra nehezedik. Mi ezt a terhet 
örömest vál lal juk és a fennálló súlyos viszonyok mellett is meg fogjuk 
találni a módot, hogy a ku ta tása ink el ne l ankad janak . 

Mi feladatunk teljesítésére társadalmi alapon szervezkedtünk s ezért 
a magyar művelt társadalomtól vá r juk a segítséget. Mindenekelőtt népszerű 
cikkekkel, e lőadásokkal és k i rándulásokkal fel kell kel tenünk és fokoznunk 
a nagyközönség érdeklődését bar langja ink iránt. S ha ezt elértük, akkor 
számíthatunk a nagyközönség pár t fogására és támogatására . 

A nagyközönség megnyeréséhez azonban mi szakemberek nem értünk, 
bar langja ink népszerűsí tését és megkedveltetését tur is tá inkia kell biznunk, 
akik eddigi ezirányú tevékenységükkel máris szép sikereket értek el. Bar-
langkutatásaink ú j abb felvirágzását eszerint turistáink közreműködésétől 
várom. A bar langkutató szakembereknek a bar langkutató turis tákkal közös 
munkára kell egyesülniök. Kutató módszereink egymástól eltérőek ugyan, 
célunk azonban ugyanaz : a magyar bar langkutatás fejlesztése és felvirág-
zása. 

KADIC OTTOKÁR DR. 

1 A Jánoshegyi átjáró a budai hegységben. 2 képpel. („A Természet'* XVI. 
évf. 208—210. old.). 

3 A magyar barlangkutatás állása az 1919. évben. („Barlangkutatás" VIII. 
köt. 4—9. old.) 

3 A puskaporosi Szinvaszoros és barlangjai. 3 képpel. („Barlangkutatás" 
VIII. köt. 24—31. old.) 

4 BARCZA J . , T H I R R I N G G . : Budapest Duna-jobbparti környéke. („Részletes 
Magyar Útikalauzok" I. köt. 2. füz. 21., 85., 88 , 104., 111., 112., 115., 125. és 
151. old.) 
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A magyar barlangkutatás állása az Í92Í• évben.1 

A magyar bar langkuta tás 1921. évi állásáról, az egyes szakosztályok 
működéséről és az ezeken kívül történt bar langtani eseményekről van sze-
rencsém a következőkben beszámolni . 

A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztálya ebben 
az évben is küzködöt t a d rágaságga l ; míg bevételei ma jdnem a régiek ma-
radtak , addig kiadásai a folyton növekvő á rak következtében egyre nagyob-
bodtak. Emiatt ebben az évben nemcsak a külső munkála tok szüneteltek, 
hanem a „Bar langkuta tás" IX. kötetének k iadása is mindeddig elmaradt. 
A szakosztály működése kizárólag szakülések ta r tására szorítkozott, melye-
ken a következő előadások kerültek napirendre. 

A j a n u á r hó 15 én tartott évzáró gyűlésen BELLA LAJOS elnöki beszé-
dén és KADIC OTTOKÁR DR. alelnöknek a magyar bar langkuta tás 1920. évi 
állásáról történt beszámolóján kívül SCHRÉTER ZOLTÁN DR. emlékbeszédben 
méltatta LÓCZY LAJOS DR elhunyt pártfogónk érdemeit a bar langkutatás 
körül. 

A február hó 26-án tartott szakülésen KADIC OTTOKÁR DR. „A Pál-
völgyi barlang fölmérésének eredményei" címen ismerteti az 1918. és 1919. 
években nevezett bar langban végzett t anu lmánya inak eredményét . Egyúttal 
bemuta t ja a részletesen felmért bar lang a lapra jzá t és metszeteit. 

A jún ius í l - i szakülés a lkalmával FERENCZI ISTVÁN DR. „AZ Erdély-
részi Érchegység K-i részének egynéhány barlangjárólu tartott előadást, 
melyben ismertette az 1918. évben végzett bar langkutatásai t . 2 Előadó a 
HORÜSITZKY tagtársunk által szervezett bar langkuta tó akció kapcsán átku-
tatta az ompolygyepüi Köcsür-, a kisompolyi Gáspár- és a havasgáldi 
Kápolna-barlangot; valamint a környék egyéb kisebb üregeit. Előadása 
kapcsán bemuta t ja a nevezett barlangok vázlatos a laprajzai t is. 

Ugyanezen ülésen KADIC OTTOKÁR DR. „A gellérthegyi Szentiván-
barlang" címen ismerteti az 1913. évben e bar langban végzett kuta tásainak 
eredményét és bemuta t ja felmérései a lap ján a barlangról készített a lapraj-
zot és hosszmetszetet. Észleléseit kiegészíti az i rodalomban e barlangról kö-
zölt adatokkal s végül megállapít ja, hogy a főváros nevében szereplő „Pes t" 
szó e barlangtól ered. 

A november hó 19-i szakülésen BOKOR ELEMÉR: „ A magyarországi 
barlangok ízeltlábúi" című munká já t ismerteti,8 melyben összefoglaló átte-
kintést nyú j t mindazon nevezetesebb ar thropodákról , különösen vak boga-
rakról, melyek hazai bar langokban előfordulnak. E lőadásának második részé-
ben előadó az egyes barlangok fauná já t tárgyal ja . 

A Pannónia Turistaegyesület Barlangkutató Szakosztályának 1921. 

1 Felolvasta az 1922. január 28-án tartott évzáró gyűlésen. 
2 Az előadást teljes szövegében lásd jelen füzet 1. oldalán. 
8 Teljes szövegében 1. e füzet 22. oldalán. 
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évi tevékenysége elsősorban a Pálvölgyi-barlang rendezésére és jókarban 
tartására terjedt ki. A Hód járat előtt levő nagy sziklatömböt a szakosztály 
dolgos tagjai lebontották s az ezáltal nyert kőanyagból lépcsőket építettek 
a Sextagon felé. A Sextagont és a Peti-folyosót összekötő járat elején lera-
kódott barlangi agyagot kiásták s ezáltal kisebb termet nyertek. A barlang 
meteorologiai viszonyainak megfigyelését MARCZELL GYÖRGY meteorologus 
ebben az évben is folytatta. 

A pá lvö lgy i k ő f e j t ő u d v a r á t K'ADIC OTTOKÁR DR. KUBACSKA ANDRÁS 
és a szakosztály tagjainak közreműködésével felmérte s erről részletes tér-
képet készített, mely a pálvölgyi barlangok bejáratairól, hasadékairól és az 
itt feltárt rétegek stratigraphiai és tektonikai viszonyairól tiszta képet nyújt . 
Ezenkívül a szakosztály a barlang előtti térségnek lejtős részeit befásította, 
rózsabokrokkal, dísznövényekkel beültette. 

A szakosztálynak egyik főtörekvése az volt, hogy a kőfejtő fölötti 
szépvölgy-utcai felső épületet egy második menedékházzá alakítsa. A szak-
osztály tagjai ezt a munkát is sajátkezűleg végezték s ezt befejezve, július 
hó 31-én ünnepélyesen felszentelték. E menedékház nagytermében tartja a 
szakosztály összejöveteleit, üléseit, népszerű előadásait és mulatságait; ebben 
a teremben tervezik fölállítani a barlangtani gyűjteményt is, mely oktató 
eszközül szolgálna az ott megforduló turistáknak. 

A szakosztály ünnep- es vasárnapokon a barlang iránt érdeklődő 
közönség számára ügyeletes vezelőszolgálatot taitott fenn. A barlangot ez 
évben is számos iskola, intézet es egyesület látogatta meg, a látogatók 
száma a 3000-et meghaladja ; idegenek közül 42 olasz, 14 német, 2 svájci 
és 1 norvég kereste fel a barlangot. 

A pálvölgyi kőfejtő barlangjain kívül eső munkálatok közül még 
csak a naszáli Násznép-barlanghoz vezető útnak jelzését emelem ki. 

Mint látjuk, a szakosztály ebben az évben is feladatának magaslatán 
állott és társadalmi mozgalmak kapcsán összejövetelek, népszerű előadások, 
kirándulások és mulatságok rendezésével iparkodott a nagyközönség figyel-
mét barlangjainkra felhívni s ezeket velük megismertetni. 

A Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 
túlesve a megalakulás nehézségein, ebben az évben megkezdte érdemleges 
munkájá t . A szakosztály kezdő munkásságát nagy mértékben elősegítette a 
m. kir. honvédelmi minisztérium hathatós támogatása. A honvédelmi Minisz-
ter Ur szem előtt tartva a barlangok turisztikai és stratégiai jelentőségét, 
CzÁNT HERMANN ezredes úr közbenjárására a szakosztálynak közel 33.000 
korona államsegélyt engedélyezett. Ez a támogatás lehetővé tette a szak 
osztálynak, hogy a legszükségesebb barlangkutató felszerelést, nevezetesen 
felmérő műszereket, köteleket, hágcsókat, lámpákat, barlangkutató öltönyö-
ket stb. beszerezhesse. 

Bár a nevezett segély kissé későn érkezett, a kitűzött munkatervből 
mégis sikerült két jelentékenyebb pilisi barlangot rendszeresen átkutatni és 
felmérni. Az egyik a csévi sziklákban nyiló Legény-barlang belső bonyolult 
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ürege, másik a Trisztoki ördöglyuk. Mind a két barlang pontos felmérését 
és térképezését a szakosztály technikus tagjai végezték. 

A szakosztály ezenkívül a közeli barlangokhoz kirándulásokat szerve-
zett. télen pedig egyes tagjai barlangokról ismeretterjesztő előadásokat tartottak. 

Áttérve azon tevékenységek ismertetésére, melyeket egyes szakférfiak 
barlangkutató egyesületeinken kívül önállóan végeztek, elsősorban HILLEBRAND 
JENŐ dr. és BELLA LAJOS: „AZ őskor emberéről és kultúrájáról" irt művét 
kell kiemelnem. A mű a Pantheon irodalmi intézet részvénytársaság kiadá-
sában jelent meg és tömör alakban ismerteti a történelemelőtti ember ős-
régészeti és embertani viszonyait. HILLEBRAND JENŐ dr. tagtársunk a dilu-
viumi, BELLA LAJOS elnökünk pedig az alluviumi praehistorikus ember 
viszonyait tárgyalja, míg a bevezetést LENHOSSÉK MIHÁLY dr. volt elnö-
künk írta. 

Ez az első eredeti magyar könyv, mely a praehistoria legújabb ered-
ményeit áttekintő és könnyen érthető modorban ismerteti. Értékét különösen 
az a körülmény növeli, hogy, ahol csak lehetett, a mi hazai viszonyainkat 
is tekintetbe veszi. 

Ezt a régen várt művecskét, mellyel praehistorikusaink legjobbjai 
bennünket megajándékoztak, mi barlangkutatók örömmel köszöntjük s mivel 
irói legszűkebb barlangkutató körünkből valók, a tárgy pedig, melyet abban 
feldolgoztak, barlangkutató törekvéseinkkel szoros kapcsolatban van, meg-
jelenését joggal sorolhatjuk a mi eredményeink közé. 

Helyénvalónak tartom továbbá felemlítenem, hogy HORUSITZKY HENRIK 
tagtársunk tervbe vette a Szeleta-barlangban lerakódott foszforos agyag ki-
termelését. Ez az iparkodása, mely nemcsak mezőgazdasági, hanem tudo-
mányos szempontból is igen fontos lelt volna, sa jnos meddő maradt, mert 
a kitermelés: jogot a földmívelésügyi" minisztérium a tótsóvári erdőhivatal 
kirendeltsége 1921. évi jún ius hó 10-én kelt 2287. számú értesítése szerint 
erdőgazdasági okok miatt nem engedelyezte. 

Jelentésem végéhez jutva, legyen szabad saját barlangtani munkás-
ságomról is röviden beszámolnom. Minthogy a letűnt évben külső kutatá-
sokra nem nyílt alkalmam, minden szabad időmet irodalmi adatok gyűjté-
sére és a régebben felkutatott barlangok monográfiái leírására használtam fel. 

Már 1920-ban gondolkoztam régi tervem megvalósításán s elhatároz-
tam, hogy az összes magyarországi barlangokra vonatkozó irodalmi adato-
kat rendszeresen összegyűjtöm és barlangok szerint feldolgozom. Ehhez a 
munkához alapul szolgál a Horusitzky-Siegmeth-féle irodalmi jegyzék, mely 
az összes 1913-ig megjelent barlangtani vonatkozású munkákat tartalmazza. 
Ebből keresem ki az egyes barlangokra vonatkozó dolgozatokat, azokat át-
tanulmányozom, a tudományos szempontból fontos adatokat kivonatolom, 
és cédulakatalógus alakban gyűjtöm. E gyűjtésnél különös tekintettel vagyok 
azon adatokra, melyek a barlang helyrajzi viszonyaira, a környezet geolo-
giai szerkezetére, az üregek leírására, az esetleg végzett ásatások eredmé-
nyeire, az ásatások kapcsán kikerült palaeontologiai, praehistoriai cs anthro-
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pologiai anyag ra és egyéb körü lményekre vona tkoznak . Mihelyt valamelyik 
bar lang irodalmi adata i együtt vannak , következik a ba i l ang részletes leírása, 
mely leírás mindazt összegezi, amit az illető bar langról eddig tudunk . 
Ebben az i rányban egyelőre a dunántúl i és fe lsőmagyarországi bar langok 
i rodalmát gyűj töm össze. M u n k á m b a n buzgó taní tványaim, neveze tesen : 
K U T A S S Y E N D R E . K U B A C S K A A N D R Á S , R A K U S Z G Y U L A u r a k é s D O B A Y J U L I S K A 

kisasszony bölcseszethal lgatók segédkeznek. 
Evvel a munkáva l halad pá rhuzamosan a már mult évben megkez- ' 

dett felmért és átkutatott bar langok végleges leírása. Ebben az évben készült 
el a Hámori barlang leírása, mely „A Természet "-ben jelent meg.1 Befeje-
zést nyert továbbá az Óbuda fölött nyiló Táborhegyi barlang, a Nagyhárs-
hegy tetején levő Báthory-barlang és a pálvölgyi kőfej tőben található Látó-
hegyi- és Kőbánya-barlang részletes leírása. Mindezen leírások jelenleg sajtó 
alatt vannak s különböző folyóira tokban legközelebb fognak megjelenni . 

Ezévi barlangtani működésemhez számítom végül a tudományegyete-
men „ A barlangok őslénytani és ősrégészeti jelentőségéről11 tartott előadá-
saimat is, melyeknek cél ja az volt, hogy az egyetemen tanuló i f júság köré-
ben a bar langtan iránti érdeklődést fölkeltse. 

Ezekben voltam bátor a magyar bar langkuta tó törekvéseknek 1921. 
évi eredményeiről vázla tosan beszámolni . Mint lá t juk, az egyes szakosztá-
lyok és az ezeken kivül működöt t kuta tók ezidei eredményei a fennál ló 
nehéz viszonyok mellett nem mondhatók ugyan nagyoknak , de, ha a sok 
apró tevékenységet egybevet jük, örömmel tapasz ta l juk , hogy a bar langok 
iránti érdeklődés úgy tudományos , mint tur is takörökben is, immár mély 
gyökeret vert és évről-évre ú j teret hódít magának a magyar t á r sada lomban . 

KADIC OTTOKÁR DR. 

Jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató-
Szakosztályának Í921. évi működéséről.2 , 

A Szakosztá ly életében nagyobb változás 1921-ben nem történt. Az 
1919 ben megválasztot t s 1920 ban kiegészített vezetőség vitte tovább az 
elmúlt évben is a Szakosztá ly ügyeit s c sak legutolsó választmányi ülésün-
kön jutott t udomásunkra , hogy a Szakosztály vá lasz tmányának egyik tagja, 
BEKEY IMRE GÁBOR úr nemcsak lemondott választmányi tagságáról , de ki-
lépett t á r su la tunkból is. Ugyancsak ebben a rovatban kell beszámolnom 
további veszteségeinkről, előfizetőink sorából 1 törlést mondot t ki a választ-
mány , továbbá elhunyt a lapí tótagjaink so rában FÜLÖP szászkóburg és góthai 
herceg őfensége, a Földra jz i Tá r sa ság pártfogója. 

1 K A D I C O . : A Hámori barlang Borsodmegyében. ( „ A Természet" X V I Í . évf., 
50—58. old.) Budapest, 1921. 

2 A Barlangkutató Szakosztály 1922. január 28-án tartott évzáró közgyű-
lésén felolvasott jelentés kivonata. 
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Ezzel szemben az 1921. év folyamán 6 ú j alapítvány emelte Szak-
osztályunk alaptokéjét és pedig HEGYI DEZSŐ miniszteri tanácsos úr 5C0 K, 
M A J E R ISTVÁN d r . e g y e t , t a n á r s e g é d , BARCZA IMRE k ö n y v t á r o s , S T Ó H A N Z E L 

EDE f ő v á r o s i t i sz tv ise lő , FERENCZI ISTVÁN dr . m . kir . g e o l ó g u s és LACZKÓ 
DEZSŐ főgimn. igazgató urak 200—200 K alapítói tagdíjjal. Rendes tagot 
kettőt vett fel a Szakosztály választmánya, 3 ú j előfizetőnk is jelentkezett, 
úgv, hogy 1921. december 31-én Szakosztályunknak 80 alapító, 121 rendes 
tagja van s ezenfelül 30 előfizetője van a szakosztály folyóiratának. Ez a 
szám azonban nem egészen pontos, sajnos, a megszállott területeken lakó 
tagjainkról alig tudunk valamit, így az ő sorukban beállott változásokról 
se szerezhettünk tudomást . 

Az elmúlt évben Szakosztályunk 1 évzáró, 3 választmányi s 3 szak-
ülést tartott, ezeken a szokásos elnöki, titkári beszámolókon kívül egy emlék-
beszéd s 4 szakelőadás hangzott el. Szakosztályunk első éveinek gazdag 
előadássorozatával szemben kissé szegényesnek mondhat juk az elmúlt év 
termését is, aminek okát részben a munkaterület, részben a munkaerők 
megfogyásában látom, de erős a reményem arra, hogy a munkaerőben 
hiányzó űrt legalább részben a fiatalabb generáció rövidesen pótolni fogja 
s a barlangkutatással összefüggésben tárgyalható kérdések, amelyeket Elnök 
urunk érintett megnyitó beszédében, ú j munkateret is ki fognak jelölni a 

, közeljövő munkásságának. 

Az óriási drágaság mellett a fentiekben említett okok eredője Szak-
osztályunk folyóiratának egy füzetben való megjelenése, amely mint a „Bar-
langkutatás" VIII. (1920) kötete 1921. jún iusban hagyta el a sajtót . Hat 
értekezésen, irodalmi ismertetéseken, egyesületi közleményeken kívül a bar-
langtani irodalom 1920. évi összefoglalását is hozta. 

Hogy Szakosztályunk ez évbe.i is folytatni tudta működését, elsősor-
ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 9000 K-át kitevő segélyének 
köszönhet jük. Tagsági és előfizetési díjban alig 350 K. körüli összeg folyt 
be, az alaptőke felhasználható kamat ja is 800 K. kö rü l j á r t , a nagy segély 
nélkül Szakosztályunk élete megbénult volna, amiért is a Nagyméltóságú 
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák e helyen is legjobb 
köszönetünket sietek kifejezni. 

A szakosztály forgalma ez évben a következő vol t : 

BEVÉTEL: 

Pénztári maradék 1920. évről 420 58 K. 
Alapítványok 1500*— „ 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium segélye 9000*— „ 
Alaptőke kamat 801*53 „ 
Tagdíjak és előfizetések 245*— w 

Adományok s egyéb bevételek . . . . . . 230 '— „ 

Összesen: 12 ,19711 K. 

I 
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KIADÁS : 

A Barlangkutatás VIII. kötet költségei . . . 4771* 15 K. 
Irodai cikkek 75*— „ 
Nyomtatvány 525*— „ 
Rajzok készítésére 553*60 „ 
Postaköltségekre 256.— „ 
Alaptőkéhez csatolásra 1500*— „ 
Kiszolgálásra 180*— „ 
Titkár tiszteletdíja 200 '— „ 
Egyéb kiadás 96 '— „ 

Összesen : 8156*75 K. 

12,197-11 K. bevétellel szemben csak 8156*75 K. volt a kiadás, tehát az 
1921. december 31-én volt pénztári maradvány összege 4040 '36 K. 

A Szakosztály alaptőkéjét ASCHER ANTAL anyaegyesületi pénztáros 
úr minden ellenszo'gáltatás nélkül volt szives ez idén is kezelni. Az ő szí-
ves értesítése szerint a Szakosztály vagyona a következő az 1921. é v v é g é n : 

Készpénz takarékpénztárakban 6285*57 I\. 
4%-os Pesti Hazai Első Tp. Kötvények . . 5600*— „ 
4° / 0"Os koronajáradék-kötvények 1200*— „ 
5V2°,V0á hadikölcsön-kötvények 400*— „ 
6° o-os hadikölcsön-kötvények 1250*— „ 

Összesen : 14,735*57 K. 
értékben. 

Ehhez járul a Szakosztály tulajdonát képező fénykép- é.s diapozitiv-
gyüjtemény, leltári felszerelés, könyvek és kiadványkészlet, amelyeket ma 
értékelni csak irreálisan lehetne. 

A Szakosztály 1922. évi pénztári forgalmára nézve az alábbi költ-
ségvetési tervezetet van szerencsém a mélyen tisztelt Közgyűlés elé ter-
jeszteni. 

a) Előirányzott bevételek: 

1. Pénztári maradék 1921-ről 4040*36 K. 
2. Mh. Földtani Társulat segélye . . . . 500 - V 
3. Vall.- és KözoktatásügyiMiniszterium segélye 10,000*— 

» 

4. Magyar Tud. Akadémia segélye . . . . 10,000 — « 

5. 1922-ben már befolyt adományok 4700*— J> 
6. 1922-ben még remélt adományok . . . 10,000- — » 

7. Tagsági és előfizetési díjak 500*— » 

8. Alaptőke kamat ja 800*— V 
Összesen: 40,540*36 K. 
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b) Előirányzóit kiadások : 

1. Barlangkutatás VIII. kötetének számlája . 18,100*— K. 
2. Barlangkutatás IX. kötetének költségei . . 20,000* — „ 
3. Tiszteletdíj a titkárnak . . 200*— „ 
4. Nyomtatványokra 600 '— „ 
5. Irodai cikkekre 100*— „ 

6. Postaköltségekre 700*— „ 
7. Kiszolgálásokra 400*— „ 
8. Egyéb kiadások 440 36 „ 

Összesen : 40,540*36 K. 

F E R E N C Z I I S T V Á N DR. t i t k á r . 
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AMTLICHE MITTEILUNGEN. 

Eröffnungsrede des Prásídenten 
in der JahresschluŰsitzung am 28. Jánner, 1922. 

Gelesen von LUDWIG BELLA.1 

Geehrle Gíiste inul Mitglieder! 

Nie w a r mir mein Amt so drückend als heute. Mit diesen Wor ten 
eröffnete ich unsere JahresschluŰsitzung im vorigen Jahre . W a s kann ich 
heute sagen ? Nie gab es ein Jahr , datö so erniedrigend fü r die Nation ge-
wesen wáre, als das verílossene. W i r wollen deshalb n icht beim Rückblick 
verwei len, sondein unse ren Blick nach vorn, der Z u k u n f t entgegen wenden. 
Tatig sein, schaffen und neues Leben wird auf dem Schu t thaufen erblühen ! 
Nie wollen wir daran denken, dal3 wir nur ein ganz kleiner Atom der 
nat ionalen Kultur seien, sondern es möge uns stets die T a t s a c h e vor Augen 
schweben, dafi auch unser Wirken dazu beitrágt, die kulturelle Organisation 
unserer Nation zu einem Ganzén zu machen . 

Kaum habén wir wieder angehoben uns zu regen und schon wendet 
sich uns die Auímerksamkei t der Fachwel t zu. Gleich die ersten Resultaie 
unserer Tátigkeit habén der Paláohistorie — wir können es mit gerecht-
fertigtem SelbstbewuBtsein behaupten — neue und wichtige F u n d e bescheit . 
W i r entdeckten das Protosolutréen, das dem Wes ten noch unbekann t war 
und wir fanden in den „Klingen von Kiskevély" einen Paláol i th-Typus, der 
dei Auímerksamkei t unserer Fachgenossen im W e s t e n bis danin entgangen war . 

Aus unserer Tátigkeit zog j edoch auch die Geologie Nutzen, denn die 
pleistozáne Mikro- und Makro fauna e r fuhr du rch unsere systematischen 
Höhlenforschungen einen wesent l ichen Z u w a c h s . 

Der unaus löschl iche Schandf leck des XX. Jahrhunder t s , der soge-
nannte Frieden von Trianon beraubte uns jedoch leider eines gro^sen Teiles 
unseres Arbeitsgebietes. In jeder Jahresschluf is i tzung seither drángte ich auf 
eine Er fo rschung unserer Löfibildungen. 

Dieser Auf ru f zeitigte bereits Erfolge. DR. ST. MAJER entdeckte im 
Löfi des Komitates Nógrád Paláolithe, J. MIHALIK aber f and in Löfi bei 
Megyaszó ein paláoli thisches Obsidiangerat . Dieser letztere F u n d stürzt in 
Gemeinschaf t mit den von KADIC in der Szeletahöhle beobachteten Ob-
sidiansplit tern, unsere bisherige Meinung, die Verwendung des Obsidians 
zur Verfer t igung von Geráten sei erst Ende des Neol i thikums in S c h w u n g 

1 Wesentlich abgekürzte Übersetzung des ungarischen Originales. 
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gekommen. Es winkt uns jedoch auch die Hoffnung, die grosse Lücke, die 
zwischen dem Neolilhikum und Paláol i thikum heute noch klafft, e inmal 
noch überbrücken zu können . 

Unga rn ist vorzüglich geeignet, diese Frage zu kláren. E s liégt 
námlich gar kein zwingender Grund zur A n n a h m e vor, der Magdalenien-
mensch habe dieses Land verlassen müssen . Tra t j a doch zu Ende des 
Magdalenien eine Besserung der k l imat ischen Verháltnisse ein und starb 
auch der Höhlenbár aus, wahrend das M a m m u i h und das Ren nach Nor-
den wander te , so vermehrte sich doch das Rothwild und der Urochs uni-
somehr , von den F ischen und Wasse rvöge ln gar nicht zu reden. Für Jagd 
vvar reichlich gesorgt, der Mensch konnte ruhig seine Wohns i t ze behal ten. 
Mit zuversichtl icher Hoffnung sehe ich daher der systematischen Erfor-
schung- der Diluvialsedimente entgegen. 

Gelegen k o m m t mir eine Zuschr i f t Herrn DR. Z. SCHRÉTERS. Unser 
F r e u n d dringt dar in auf eine detaillierte -E r fo r schung unserer pleistozánen 
Bildungen. E t w a 8 0 % des derzeitigen Landess lümmels besteht aus pleisto-
zánen Schichten, die eine reiche Füllé von Wirbel losen- und Wirbeltier-
resten bergen. Zweifellos w ü r d e n die gelegentlich unserer Höhlenforschungen 
erzielten Resultate bei der Bearbeitung der Lötí- und anderer pleistozáner 
Funde hervorragende Dienste leisten können und eine Gliederung unse res 
Pleistozáns ermöglichen. 

. Auf zur Arbeit alsó, mit W u c h t , Gründ l i chke iUund Begeis terung! 
Hiermit eröffne ich die Jahresschlufis i tzung ! 

Stand der ungaríschen Höhlenforschung im Jahre Í920.1 

• Das Jahr 1920 brachte u n s einen schweren Ver lus t : Prof. Dr. LUDWIG 
von LÓCZY, der Protektor der ungai i schen Höhlenforschung, ist am 13. Mai 
im Altér von 71 Jahren gestorben. 

W i r wuss ten , dató Er seit Jahren mit einem schweren Leiden kámpfte , 
kannten aber auch seine záhe, widers tandsfáhige Natúr , seine ungeláhmte 
Arbeitskraft und dachten garnicht daran , dafi wir Ihn verlieren könnten . 
Und doch muOte Er uns verlassen, zu einer Zeit, da wi r sein Wissen und 
seine Ta tkraf t am meisten benötigt hátten. 

Er betrat unser Forschungsgebie t zum ersten Male, als SÁMUEL ROTH 
in der Höhle von Óruzs ina die ersien Spuren des Urmenschen in Ungarn 
entdeckte. Lóczy w a r Mitglied der Kommission, die damals die geologischen 
Verháltnisse des wichtigen Fundes an Ort und Stelle untersucht hatte u n d 
der Bericht über die Resultate dieses S tud iums ist seine Arbeit. 

Er förderte unsere Wis senscha f t nicht nu r durch seine pérsönl ichen 

1 VVesentlich abgekürzte Übersetzung des in der JahresschluŰsitzung am 
15. Jánner 1921. vorgelesenen ungarischen Originales. 
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Forschungen. sondern hauptsáchlich als Protektor, wozu Er besonders dann 
Gelegenheit fand, als Er Direktor der Kgl. Ung. Geol. Reichsanstalt wurde. 

Wie bekannt, nalim die Reichsanstalt das Problem des diluvialen 
Menschen und die Angelegenheit der innlándischen Höhlen im Jahre 1900 
in die Hánde und setzte die systematische Erforschung der Höhlen des 
Bükkgebirges in Gang. Als Direktor übernahm Lóczy diese Angelegenheit 
mit vollem Eifer und lieű ihr wáhrend der ganzen Zeit seiner Direktion seine 
weitestgehende Fürsorge angedeihen. 

Auch die ehemalige Höhlenforschungskomission der Ungarlándischen 
Geologischen Gesellschaft kam im Jahre 1910 aul seine Anregung zu 
Standé. Aus dieser entwickelte sich 3 Jahre spáter die Fachsektion für 
Höhlenkunde, wie sie auch heute noch besteht. 

Dafi Lóczy auf die Erforschung unserer Höhlen groíies Gewicht 
legte, ist auch daraus ersichtlich, daű Er in das Programm seiner letzten 
grófién Unternehmung : der detaillirten geologischen Aufnahme des Gebie-
tes unserer Hauptstadt auch die Vermessung und Erforschung der Höhlen 
aufgenommen hatte. Die Triangulierungsarbeiten im Steinbruche des Pálvölgy 
leitete Er persönlich und dafi wir alle Höhlen im Gebiete der Hauptstadt 
vermessen und durchforschen konnten, ist Ihm alléin zu verdanken. 

Sein Andenken wird im Kreise der ungarischen Höhlenforscher ewig 
weiterleben. 

Die sonstigen Ereignisse betreffend habe ich beschlossen, als Yize-
prásident unserer Fachsektion, alljáhrlich in der Schlufisitzung einen zu-
sammenfassenden Bericht über die Tátigkeit der im Kreise verschiedener 
Gesellschafien erfreulicher Weise entstandenen Fachsektionen für Höhlen-
kunde vorzulegen. 

Ich hoffe hiedurch nützliches Material für die Geschichte der ungari-
schen HÖhlenforschung bereitzustellen. 

Im Leben der Fachsektion für Höhlenkunde der Ungarlándischen 
Geologischen Gesellschaft hielt das seit einigen Jahren eingetretene bedauer-
liche Stagnieren auch 1920 an. In Ermangelung der nötigen pekuniáren 
Mittel mufite die Erforschung der Höhlen gánzlich eingestellt werden so, 
dafí neuere Resultate auf diesem Gebiete nicht erzielt werden konnten. Die-
ser Umstand erklárt auch die geringe Zahl unserer Fachsitzungen. Alle 
disponieblen Geldmittel wurden zur Erhal tung der Zeitschrift „Barlangkuta-
tás" (HÖhlenforschung) verwendet, von der auch in diesem Jahre blos ein 
zusammengezogenes Heft im Umfange von 4Va Bogén erscheinen konnte. 

Die Reihe der Mittheilungen beginnt mit dem Eröffnungsvortrag des 
Prásidenten L. BELLA. Dann folgt der Bericht über die Tátigkeit der Fach-
sektion im Jahre 1919 von Dr. 0 . KADIÓ. — Dr. J. HILLEBRAND behandelte 
das Problem der Eiszeiten. Die in den Alpen festgestellten Eiszeiten können 
in Ungarn nicht nachgewiesen werden. Dieses Gebiet gehörte seiner An-
sicht nach in den Bereich jener máchtigen allgemeinen Vereisung, deren 
Spuren sich hauptsáchlich im Norden Europas vorfinden. — J. MAJER be-
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spricht palaeolithische Steinwerkzeuge und eine Píeilspitze aus Knochen, 
die er in der Gegend von Ipolyság aus dem Löss gesammelt hatte (Aurig-
nacien). Hierauf folgt ein Aufsatz von Dr. O. KADIC über die Szinvapass" 
höhle, die sich in der Náhe der von ihm schon früher beschriebenen Pus-
kaporos-Steinnische und Hermann Otto-Höhle befindet. Den Abschlufi bildet 
ein Artikel über die topographischen \ rerháltnisse der Höhle bei Koblesd 
im Komitate Bihar von Dr. V. VOGL. 

Das Heft enthált noch Referate über die Literatur, ferner die Mittei-
lungen der einzelnen Fachsektionen für Höhlenkunde. Diese tretcn an 
die Stelle der „Amtlichen Berichte", in denen früher Auszüge aus den 
Protokollen der Fach- und Ausschuiisitzungen unserer Fachsektion ver-
öffentlicht wurden. Dieser Teil endigt mit dem Verzeichniss der Höhlen-
literatur in den Jahren 191*8 und 1919. 

Die Fachsektion für Höhlenkunde des Turistenvereins Pannónia 
setzte mit besonderem Eifer die 1919 begonnenen Regulierungsarbeiten in 
der Pálvölgyer Höhle und deren Umgebung fort. Ferner wurden die zur 
Báthory-Höhle führenden Wege des Hárshegy farbig bezeichnet und mit 
Tafeln versehen. Die Bezeichnung der iibrigen Höhlen wurde in Angriff 
genommen. Sámmtliche Arbeiten wurden von den Mitgliedern persönlich 
verrichtet; ihr Zweck ist das Interesse des Publ ikums auf die Höhlen zu 
lenken und den Besuch derselben möglichst bequem zu machen. 

In der Höhle des Pálvölgy und deren Umgebung unternahm Prof-
Dr. J. v. CHOLNOKY wissenschaft l iche LTntersuchungen und auch G. MAR-
CZELL setzte seine im vorigen Jahre dortselbst begonnenen meteorologischen 
Beobachtungen fort. 

Der Verein fasste den Entschluft, unter dem Titel „A Pannónia 
Turista-Egyesület hivatalos értesítője" (Amtliche Mitteilungen des Turisten-
Vereins Pannónia) eine vierteljáhrlich erscheinende Zeitschrift herauszu-
geben, die vorláufig die offiziellen Mitteilungen des Vereins und der Fach-
sektion veröffentlichen, spáter aber auch Aufsátze aus dem Bereiche der 
Höhlenturistik bringen soll. 

Die Fachsektion verewigte das Andenken Lóczy's durch eine Gedenk-
tafel, die am 17. X. 1920. im Lóczy-Saale der Pálvölgyer Höhle enthüllt 
wurde. 

Auch die Leiter des „Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület (Turisten-
verein der Universitát Budapest) organisierte eine Fachsektion für Höhlen-
kunde, mit deren Führung ich betraut wurde. Sie hat einen doppelten 
Z w e c k : 1. das Interesse der Studenten unserer Hochschulen für die Turis-
tik der Höhlen wach zu rufen ; 2. dieselben wáhrend ihrer Studienjahre 
mit den Grundlinien der Höhlenkunde und den Methoden der fachgemáöen 
Höhlenforschung bekannt zu machen. Die Aufgaben dieser Fachsektion 
und der Zweck meiner Vorlesungen an der Universitát ergánzen sich gegen-
seitig und sollen Hand in Hand die Ausbildung fachkundiger Höhlenfor-
scher ermöglichen. 
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Diese Fachsekt ion w a r vorláufig mit ihrer Organisat ion bescháft igt 
und wird ihre eigentliche Tátigkeit im Jahre 1921 beginnen. 

Schliefilich möchte ich noch kurz über meine eigene Tátigkeit berich-
ten. Zufolge der horrenden Arbei ts löhne muCte ich meine Jah re h indurch 
fortgesetzten Ausgrabungen einstellen. Ich befasste mich mit der Bearbei-
tung des in besseren Zeiten gesammelten Materials . Meinen ursrüngl ichen 
Plan : die Resultate meiner Fo r schungen nach Gebirgen und Höhlen mono-
graphisch darzustel len, mufíte ich wegen der unerschwingl ichen Kosten des 
Druckes aufgeben. Ich entschloLJ mich alsó kleine Monographien einzelner 
Höhlen dort zu veröffentl ichen, wo sich eben Gelegenheit dazu bietet. 

Die Beschreibung der Pálvölgyer Höhle erschien vollinhaltlich in der 
Zeitschrift „Tur is taság és Alpin izmus ." 1 Einzelne herausgegriffene Details 
brachte die Zeitschrift „Természe t" (Natar)3 . Meine weiteren Artikel : übe r 
die Szentiván-Höhle in Budapest „ l l r a n i a " 3 — über den Durchgang am 
Jánoshegy , „Természet4 . Obzwar diese Höhlen sámmtl ich im Gebiete unse-
rer Haupts tadt gelegen und folglich allgemein bekann t sind, hat sich bis-
her doch noch n iemand e ingehender mit denselben befasst . 

Meine beiden Aufsátze in Bar langkuta tás" habe ich bereits oben 
erwáhnt . 5 - 6 Schliefólich s tammen auch die im Tur i s t en führe r „Budapest 
Dunajobbpar t i kö rnyéke" (Umgebung von Budapest am rechten Donauufer ) 
mitgeteilten Höhlenbeschre ibungen gröfitenteils von mir. Der Rest w u r d e 
v o n I. G. BEKEY v e r f a s s t . 7 

Wie aus meinem Berichte ersichtl ich, s tocken zur Zeit die fachgemátíen 
Höhlenforschungen zufolge der ungüns t igen Verhál tnisse, das Interesse f ü r d i e 
Höhlen lebt aber in gesellschaftl ichen Kreisen weiter und nimmt stetig zu. 

Der Staat ist gegenwárt ig nicht in der Lage uns helfen zu können , 
unsere wissenschaf t l i chen Insti tutionen habén folglich ihre diesbezügliche 
Tátigkeit einstellen müssen, Die ganze Angelegenheit der ungar ischen Höhlen-
forschung ruht somit fast ausschlieOlich auf den Schul te rn der Fachsek-
tionen. W i r übernehmen diese Last mit Freuden und werden alles auí'bie-
ten, um die Möglichkeit der weiteren F o r s c h u n g e n zu sichern. Der einzige 
W e g hiezu w á r e : durch populáre Aufsátze, Vortráge und Austlüge das 
Interesse des grotöen Publ ikums für unsere Höhlen zu erwecken und zu 
steigern. Hiezu sind in erster Linie unsere Turis tenvereine berufen. Ist da s 
erreicht, so können wir auch auf die Unters tü tzung des Publ ikums rechnen. 

D R . OTTOKÁR K A D I C . 

1 Jahrgang X., Pag. 121 — 131. 
2 Jahrgang XVI., Pag. ltí—20. 
3 Jahrgang XXI.. Pag. 29—32. 
4 Jahrgang XVI., Pag. 208—210. 
5 Bd. VIII., Pag. 4—9. 
« Bd. VIII., Pag. 24—31. 
7 J. B A R C Z A und G. T H I R R I N G : Budapest Dunajobbparti kórnyéke (Részletes ma-

gyar Útikalauzok). Bd. I.. Heft 1., Pag. 21, 85, 88, 104, 111, 112, 115. 125 und 15). 
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Stand der ungaríschen HÖhlenforschung: íni Jahre Í921.1 

Unsere Fachsek t ion kámpfte auch in diesem Jah re mit der T e u e r u n g ; 
wáh rend die E innahmen fast in der altén Höhe blieben, stiegen die Aus-
gaben stetig in hohem Mafie. Deshalb s tandén 1921 nicht nu r die auswár -
tigen Arbeiten still, sondern auch Bd. IX. unserer Zeitschrift konnte bisher 
nicht erscheinen. Die Tátigkeit der Fachsekt ion beschránkte sich demzufolge 
lediglich auf die Fachs i tzungen, in denen wir folgende Vortráge hörten : 

In der Jahresschlufisi tzung am 15. Jánner hielt L. BELLA eine Er-
öf fnungsrede , O. KADIC tat einen Rtickblick auf die Tátigkeit im Jahre 
1920, Z. SCHRÉTER schliefilich hielt eine Gedenkrede auf Prof. L. v. LÓCZY. 
Am 26. Feber berichtete O. KADIC über die Resultate seiner Vermessungen 
in der Pálvölgy er Höhle bei Budapest (1918 und 1919) und legte Grund-
rifö und Schnit te durch diese Höhle vor. 

Am 11. Juni sprach ST. FERENCZI über einige Höhlen des östl ichen 
Teiles des Siebenbürgischen Erzgebirges. In derselben Sitzung berichtete 
O. KADIC über seine 1913 ausgeführ ten Forschungen in der Szent iván-Höhle 
am Gellérthegy bei Budapest . Am 19. November legte E. BOKOR seine 
Arbeit über die Ar thropoden der Höhlen Ungarns vor. 

Die Sektion fü r Höhlenkunde des Turis tenvereines Pannón ia befafite 
sich 1921 hauptsáchl ich mit der Aufschliefiung und Ins t andha l tung der 
Pálvölgyer H ö h l e ; Meteorologe G. MARCZELL setzte seine Beobachtungen 
in der Höhle auch in diesem Jahre fort. Der Hof des S te inbruches . in 
welchen die Höhle mündet , wu tde von Dr. O. KADIC und A. KUBACSKA 
vermessen und davon ein Plan verfertigt. 

Aufier der Pálvölgyer Höhle befafóte sich die Sektion auch mit der 
Násznéphöhle bei Vácz, der Tur i s tenweg hierher wurde mit Mark ie rung 
versehen. 

Die Sektion fü r Höhlenkunde des Tur i s tenklubs der Universi tát Buda-
pest begann in diesem Jahr ihre éigentliche Tátigkeit. Zwei Höhlen im 
Pilisgebirge, die Legényhöhle bei Csév und das Trisztoker Teufels loch 
wurden genau vermessen und Pláne verfertigt. 

W a s nun die Tátigkeit der einzelnen Fachleute betrifft," so muB in 
erster Reihe E. HLLLEBRAND und L. BELLA genannt werden , a u s deren Fede 
ein W e r k betitelt: „Az őskor emberéről és kul túrá járól" (Über den Menschenr 
dsr Urzeit und seine Kultur) in ungar ischer Sprache erschienen ist. Dies ist 
das erste ungar ische Buch, aus welchem weitere Kreise in gemein ver-
s'.ándlicher Form über Wesen und Stand der Forschungen nach d e m Ur-
menschen orientirt werden . 

H. HORUSITZKY bemühte sich viel um die Ausbeu tung des in der 
Szeletahöhle liegenden Phosphatmater ia l s . Leider blieben seine Bemühungen 

1 Wesentlich abgekürzte Übersetzung des, in der Jahresschlufisitzung am 
2 8 . J á n n e r UJ22. v o r g e l e s e n e n u n g . O r i g i n a l e s . 
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erfolglos, da das Ausbeutungsrecht vom kgl. ungar. Ackerbauministeriirm 
aus forstwirtschaftlichen Gründen verweigert wurde. 

W a s nun zum Schlufi mich betrifft, so schritt ich schon 1920 an 
die Ausführung eines altén Planes : die über die Höhlen Ungarns in der 
Literatur verstreuten Angaben systematisch zu sammeln. Als Grundlage 
dazu diente mir das HORUSITZKY—SLEGMETH'sche Literaturverzeichniss von 
1913 und die seither jáhrlich erschienenen Nachtráge. 

Parallel mit dieser Arbeit verfafite ich ausführliche Beschreibungen 
der Hámorer Höhle, der Táborhegyei- Höhle^ der Báthory-Höhle, der Látó-
hegyhöhle und der Kőbányahöhle, welche Beschreibungen jetzt für ver-
schiedene Zeitschriften unter Drucke sind. DR. OTTOKÁR KADIC. 

Berícht über die Tátígkeít der Fachsektion für Höhlenkunde 
ím Jahre Í92U1 

Nach Verklingen der Berichte unseres Prásidenten und Vizeprásidenten 
erwáchst nun mir die Auígabe einen kurzen Rückblick auf die Schwierig-
keiten zu werfen, mit denen die Fachsektion im vergangenen Jahre wieder 
zu kámpfen hatte. Ich möchte die Aufmerksamkeit der geehrten Fachge-
nossen auf unsere schwierige Lage lenken, um sie zu neuen Anstrengungen 
anzueifern, Mitglieder zu werben, Spenden zu erwirken, um die Arbeit, 
welche von der Fachsektion schon bis jetzt nicht ganz erfolglos geleistet 
wurde, auch künftighin erspriefilich fortsetzen zu können. 

Wichtigere Veránderungen sind für 1921 nicht zu verzeichnen, die 
schon 1913 gewáhlten und 1920 ergánzten Funktionáre leiteten die Ange-
legenheiten auch 1921 weiter und erst mit Ende des Jahres kam uns zur 
Kenntnis, dafi Herr I. G. BEKEY aus unserem Ausschufi, ja überhaupt aus 
unserem Verband ausschied. 

Mit Ende des Jahres betrágt die Zahl der Mitglieder: 201. davon 80 
gründende Mitglieder, aufierdem habén wir 30 Abonnenten. Leider ist diese 
Zahl nicht genau, da wir von unseren auf besetztem Gebiet lebenden Mit-
gliedern sehr wenig wissen. 

Es wurden 1 Jahresschlufí-, 3 Ausschufi- und 3 Fachsitzungen ge-
halten, vier fachliche Vortráge wurden in diesen Sitzungen gehalten. Dies 
ist ein etwas ármliches Ergebnis, erklárt sich jedoch von selbst aus der 
Abnahme des Arbeitsgebietes und Verminderung der Arbeitskráfte. Es sind 
Anzeichen da, das letzteres Übel gar bald durch neue Kráfte aus jüngerer 
Generation behoben sein wird. 

Band VIII. (1920) verliefi die Presse im Juni 1921 in ein einziges 
Heft komprimiert. Band IX. (1923) konnte leider noch nicht in Angriff ge-
nommen werden, da die Druckkosten des Bandes VIII. unerwarteterweise 

1 Wesentlich abgekürzte Übersetzung des in der JahresschluCsitzung am 
28. Jánner 1922. vorgelesenen ungarischen Originales. 
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die Höhe von fast 20,000 K erreichten (Bd. VII. = 5000 K), und wir nun 
erst für die Begleichung dieser Schuld sorgen müssen. 

Datö unser leben nicht ganz brachgelegt war, verdanken wir dem 
Ministerium für Kultus und Unterricht, das uns auch in diesem Jahre mit 
einer ansehnlichen Summe unterstützte. 

Die Einnahmen beliefen sich auf 12,197*11 K, die Ausgaben auf 
8156*75 K, wovon ein grosser Teil (4771*15 K) auf die Druckkosten des 
„Barlangkutatás" entfállt. Das Vermögen der Fachsektion betrágt 14,735*57 K, 
ausserdem eine Photographien- und Diapositivensammlung, Biicher, Inventar 
das alles heute nicht reel bewertet werden kann. 

Der Voranschlag für 1922 weist 42,540*36 K Einnahmen gegenüber 
42,540*36 K Ausgaben auf. Zum Schlufö sei allén denen Dank gesagt, die 
uns im vergangenen Jahre unterstützten und dazu verhalfen, dafi wir auch 
dieses schwere Jahr mit einigen Erfolgen bestehen konnten. 

D R . S T E P H A N F E R E N C Z I . 




