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VISSZAEMLÉKEZÉSEM KADIÓ OTTOKÁRRA

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A 25 évvel ezelőtt elhunyt Kadic Ottokárnak nagy része volt abban, hogy a magyar barlangkutatás a mai, 

nemzetközileg is elismert szintre emelkedhetett. Az ő barlangi ásatásai segítették elő 1910-ben a hazai barlang- 
kutatás első szervezetének, a Barlangkutató Bizottságnak létrejöttét. Kadic szervezőkészségének köszönhető, 
hogy 1926-ban megalakulhatott az önálló Magyar Barlangkutató Társulat, amelynek — mint főtitkár, majd 
ügyvezető elnök — 18 éven át mozgató rugója volt. Ezen idő alatt szorosan együtt dolgoztam vele, s emlékeimből 
idézek néhányat Kadic személyének és tevékenységének jobb megismeréséhez. Kadicra emlékezve elmondom 
néhány megszívlelendő gondolatomat a mai barlangkutató utódok számára.

A magyar barlangkutatás minden művelője előtt 
ismeretes Kadic Ottokár neve. 1982-ben immár 25 
esztendeje volt annak, hogy 81 éves korában elhunyt. 
Az elmúlt negyedszázad nem halványította el nevé
nek fényét.

Balázs Dénes egy beszélgetésünk során a magyar 
barlangkutatás „motorújának nevezte. Úgy érzem, 
ennél pontosabban aligha lehetett volna Kadicot 
jellemezni, a magyar barlangkutatásban játszott 
szerepét, működésének lényegét meghatározni.

Emlékek és gondolatok
Gimnazista korombeli olvasmányaim során talál

koztam először a nevével, amelynek helyes kiejtését 
csak jóval később tőle tanultam meg. Az „a” betűt 
hosszú á-nak kell kiejteni. A „c” betűn vessző (éke
zet) van, s kiejtése a magyar ty és cs hang között 
áll.

Az idegen hangzású név viselőjének édesanyja 
magyar volt, s így Kadicnak nemcsak az anyanyelve, 
hanem a szíve is magyar volt.

Hogy az elemi iskolában (ahogy akkor a mai álta
lános iskolát neveztük) tanult-e magyar nyelvet, 
nem tudom. A középiskolát — reálgimnáziumot — 
Zágrábban végezte. Itt horvát, német és francia 
nyelvet tanult.

Ezeket a nyelvismereti kérdéseket azért ismerte
tem, mert úgy érzem, hogy Kadic társadalmi érvé
nyesülésében kétoldalúan fontos szerepet játszottak, 
s így élettörténetének sok mozzanatára vetnek fényt. 
Egyik oldalon ugyanis a több nyelv ismerete meg
könnyítette számára a szélesebb szellemi behatások 
aránylag könnyebb befogadását. Nagyobb nyelv- 
terület személyeivel tudott közvetlen érintkezést 
fenntartani. A másik oldalon azonban a soknyelvű
ség bizonyos fokú „reprodukciós gátlás” okává is 
lett. Az az érzésem, hogy ez elsősorban a magyarral 
kapcsolatban jelentkezett nála, amely kétségtelenül 
anyanyelve volt, de amelyet iskolában — tudtom
mal — sohasem tanult. Ez gátolta őt alighanem a 
felszabadult, szárnyaló előadási módban.

Kadic Ottokár a Remete-barlang bejáratánál

Valószínűleg most, 25 évvel halála után is alapos 
megfontoltsággal válaszolna nekünk, ha megkér
dezhetnénk, miként vélekedik munkánkról, miként 
látja a magyar barlangkutatás helyzetét, mit szól az 
utolsó 25 év eredményeihez, és hogy ítéli meg a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevé
kenységét.

Bizonyára nagy örömére szolgálna, hogy a Társu
latban megnövekedett taglétszám mellett pezsgő élet 
van. Csodálkozna a kedvező anyagi lehetőségeken, 
amelyek jól szervezett kutatótáborok munkáját 
teszik lehetővé. Lelkesednék a feltáró munkában 
elért jelentős eredményeken, s azon a lehetőségen, 
hogy a Társulat céljai szolgálatára nem kis anyagi 
elismeréssel tudja jutalmazni többféle pályázatának 
érdemes győzteseit. Legnagyobb örömöt minden
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bizonnyal a természetvédelmi törvény meghozatala 
jelentene számára. Ebben látná egyik legfontosabb 
céljának, a barlangok törvényhozásilag védetté nyil
vánításának megvalósítását. Másik célja volt: a 
barlangtani intézet felállítása. Nyilván örömmel töl
tené el, hogy ennek a kezdeményét is felismerhetné 
az OKTH keretein belül.

Kevés szavú ember létére biztosan nem örülne a 
Társulatban sokszor zajló hosszadalmas, fölösleges, 
időt és ideget kíméletlenül igénybevevő, legtöbbször 
a legelemibb előírások, rendelkezések nem-ismereté
ből fakadó vitáknak.

Sajnálattal venné tudomásul, hogy a Vár-beli 
barlangok, amelyek annyira a szívéhez nőttek, az 
idegenforgalom számára (most már hányadszor?) 
ismét elérhetetlenek.

Csodálatos energiájával minden bizonnyal azon 
lenne, hogy ezek a „pincebarlangok” ismét meg- 
ismerhetőkké váljanak Budapest látogatói számára. 
Hirdessék ezek is, hogy igenis „Budapest barlang
város” .

örülne a Baradla látogatottsága nagyarányú fel
lendülésének, a hangulatos barlangi hangversenyek 
sikerének. De nagyon aggodalmasan venné tudo
másul, hogy a Bába-lyuk a derített víz elnyelőjének 
szerepét is vállalni kényszerült. Ahogy visszaemlék- 
szem hallatlan szívósságára, ha hazai barlangjaink 
ügyéről volt szó, biztosra veszem, hogy addig nem 
nyugodnék, amíg ezt a kihatásaiban lemérhetetlenül 
és kiszámíthatatlanul rossz szereposztást nem tudná 
helyes mederbe tereltetni. Mert visszaemlékezésem 
egyik legélesebb gyújtópontjában éppen ez a határ
talan akaraterő és kitartás csillog, amelyet a barlang- 
kutatás szolgálatában mindig teljes mértékben érvé
nyesített.

Másik tulajdonsága, amely emlékezetem gyújtó
pontjában ugyancsak változatlan élességgel jelent
kezik: a pontosság. A megbízhatóságot igen becsül
te, a nagyvonalúságot saját magának sohasem en

gedte meg, a pontossághoz a legapróbb részlete
kig, szinte már csökönyösen ragaszkodott. Ásatási 
módszere is igazolja a rendszeresség és pontosság 
mindenek fölé helyezését. Talán ez a csökönyösségig 
menő rendszeretet némileg kerékkötő szerepet játsz
hatott egyéni érvényesülésében, de biztosan hasznos 
volt a barlangkutatásban, annak ügyvitelében, szer
vezésében és népszerűsítésében. „Motor” volt, 
amely nagyon megbízhatóan, pontosan ütemezve 
működött. Ha a barlangkutatás ügyéről volt szó, 
egyforma lelkesedéssel és kitartással kilincselt mi- 

' niszternél csakúgy, mint falusi hivatalos személyek
nél.

Életútjának főbb állomásai
Kadic Ottokár életrajzát a megjelent megemléke

zések alapján röviden a következőképpen foglalhat
juk össze.

A szlavóniai Ópazova (horvátul: Stara-Pazova) 
községben született 1876. július 29-én.* A zágrábi 
reálgimnáziumban 1896-ban tett érettségit. Egyetemi 
tanulmányait a zágrábi egyetemen kezdte, s a 
münchenin szerzett bölcsészdoktori diplomát 1900. 
december 22-én. Zágrábban Gorjanovic-Kram- 
berger volt leghíresebb tanára. Doktorátusának fő
tárgya állattan (professzora korának egyik kitűnő
sége, Rudolf Hertwig) volt, a melléktárgyak: nö
vénytan (C. Goebel professzor) és őslénytan (K. A. v. 
Zittel, akinek fémjelzett neve az őslénytanban ma is 
változatlan ragyogással fénylik).

Ezzel a biológus jellegű oklevéllel — éppen Zittel 
ajánlása alapján— 1901. szeptember 26-án geológusi

* Stara Pazova földrajzilag a Duna és a Száva összefolyása köze
lében fekszik, Zimony (Zemun) városától ÉNy-ra 25 km-re. 
Közigazgatásilag ma a jugoszláviai Szerb Köztársaság autonóm 
területéhez, a Vajdasághoz (Vojvodina) tartozik, Kadié születése 
idején a horvát-szlavonországi Szerem vármegye része volt. 
(  S z e r k . )
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Kadié Ottokár (jobb szélen) a Pál-völgyi-barlang kutatóival

állásra nyert kinevezést a Földtani Intézetbe. 1936. 
június végével 60 éves korában vonult nyugdíjba 
főgeológusként. 1957. február 28-án hunyt el.

Hivatali pályája mellett futott egyetemi oktatói 
működése is. Már 1917-ben magántanári képesítést 
nyert a „Karszt geológia” c. tárgykörből. Ebben az 
időben már több mint 10 éves barlangkutatói műkö
dés áll mögötte. Ha meggondoljuk, hogy gyermek
korában Ópazova után Horvátországnak még szá
mos helyén megfordult, akkor érthetővé válik 
tárgykörének megválasztása. 1924-ben tárgykörét 
kiterjesztik „A gerincesek őslénytanára” is. Ugyan
ebben az évben lettem egyetemi hallgató, s Wagner 
János évfolyamtársammal, a későbbi kitűnő mala- 
cológussal együtt, aki sajnálatosan nagyon fiatalon 
hunyt el, ebben a tárgyban tanítványa. Ekkor ismer
tem meg tehát Kadié Ottokárt, s ez a tanítványi 
ragaszkodás vezetett a barlangkutatáshoz is. Már az 
első tanév végén Wagner Jánossal együtt elvitt ben
nünket Diósgyőrbe néhány hétre, amikor a Büdös
pestben ásatott. Itt tanultuk meg ásatási módszerét, 
itt ismertük meg lelkiismeretességét és pontosság- 
szeretetét.

Az önálló barlangkutató társulat gondolata ekkor 
(1925 nyarán) már kialakult benne, s ez irányú ter
veiről sokat beszélt nekünk.

A Magyarhoni Földtani Társulat keretén belül 
1910. január 28-án (Kadic 1906-ban első ízben foly
tatott ásatásai után) megalakult a Barlangkutató 
Bizottság, amely az 1912-ben elnökké választott 
Lenhossék Mihály anatómus professzor javaslatára 
1913. február 20-án Barlangkutató Szakosztállyá 
alakult. Kadié a Bizottságban megalakulásától

kezdve fontos szerepet játszott: előadója volt, a 
Szakosztálynak pedig titkára lett. Később Bállá 
Lajos lett az elnök, Kadié Ottokár alelnök, Ferenczi 
István pedig titkár.

Az önálló társulat megalakulása azért is látszott 
célszerűnek, mert a barlangkutatás céljára szerzett 
támogatás így egyszerűbben volt felhasználható.

Kadié jó szervező készségét igazolja, hogy a Ma
gyar Barlangkutató Társulat 1926. február 20-án 
megtarthatta alakuló ülését. Egykori anyaegyesüle
te, a Magyarhoni Földtani Társulat a Szakosztály 
tulajdonát mind átengedte az újonnan létrehozott 
Társulatnak. Míg az elnöki és 2 alelnöki tisztséget 
társadalmi személyiségekkel töltötték be, addig ügy
vezető elnökké Cholnoky Jenőt, főtitkárrá pedig 
Kadié Ottokárt választották meg. Az 1932. február 
16-án tartott közgyűlés elnökké Cholnoky Jenőt, 
alelnökké Hillebrand Jenőt és Sóldos Bélát, ügy
vezető elnökké Kadié Ottokárt, főtitkárrá Bogsch 
Lászlót, titkárokká pedig Mottl Máriát és Schőn- 
viszky Lászlót választotta meg. Nagyjából ez a sze
mélyi összetétel maradt meg a második világháború 
végéig, tehát 12 esztendőn keresztül.

Dolgozik a „motor”
Kadié szervező erejének ékes bizonysága, hogy az 

új Társulat egy évvel megalakulása után már nemzet
közi kongresszust tudott szervezni. Ehhez Kadié 
türelmére, kitartó munkájára és szervezési készsé
gére volt szükség. (Nagy segítséget jelentett feleségé
nek önfeláldozó részvétele a sok-sok munka elvég
zésében.)
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Az egykori Szakosztálytól átvett Barlangkutatás 
mellett a Társulat még egy népszerűbb folyóiratot 
is megindított Barlangvilág címen. A lapok megjele
nése a nehéz pénzügyi viszonyok között nem mindig 
sikerült a kívánalmaknak megfelelően, különösen a 
Barlangkutatás kiadásában voltak zökkenők. A fő
város engedélyezte a Vár-beli barlangok belépődíj 
bevételéből 20%-nak a Barlangvilág kiadási költsé
geire történő felhasználását, így ennek megjelenése 
rendszeres lehetett. A Barlangvilág a Társulatban 
tartott előadásokat, elnöki megnyitókat, jelentéseket 
közölte, továbbá a Társulat híreit, végeredményben 
a Társulat életéről adott tájékoztatót a tagok szá
mára.

Jellemző Kadic gondolkodásmódjára a Barlang
világ 1934. áprilisi IV. kötete 1. füzetében megjelent 
A magyar barlangkutatás állása az 1933. évben c. 
közleményének egyik mondata: ..  .„Barlangkutató 
munkásságunkkal nem keressük a tudományos fel
tűnést, hanem előre megállapított terv szerint kíván
juk hazánk barlangjait feldolgozni.” Ez az itt 
már 1934-ben kinyilvánított terv szerinti munkavég
zés egyik jellemző vonása egész barlangkutatói cél
tudatos munkásságának. A magam részéről nagyon 
tiszteletreméltó megnyilvánulásnak tartom.

1929-ben törvénytervezetet állított össze a barlan
gokkal kapcsolatban. Már akkor leírja a javaslatot e 
tervezet 3. §-ában: „a magyar állam területén levő 
barlangok a magyar állam tulajdonát képezik.” 
Jó 30 évig kell még várni, amíg a természetvédelmi 
törvény valóban napvilágot lát.

Mindebből világosan felismerhető, hogy Rádió
ban nagyon sok előremutató, fontos és szükséges 
gondolat fogamzott meg, amelyek megvalósítása 
azért maradt az utókorra, mert talán személyes 
hatni-tudása, meggyőzőereje nem párosult ékes
szólással.

A Barlangkutató Társulat ügyeiben fáradhatatla
nul működött. Minden tennivalót zokszó nélkül 
magára vállalt mások helyett is, ha az ügy érdeke 
megkívánta. Az 1927-ben rendezett kongresszus 
vitathatatlanul nagy sikere s nemzetközi elismerése 
elsősorban Kadic Ottokár fáradozásainak köszön
hető.

Tudományos munkásságának értékelését Kretzoi 
Miklós (1958) adja, aki megemlékezésében valóban 
nagyon meleg és megértő szívvel fest sokoldalú képet 
Kadic Ottokár személyiségéről.

Külső megjelenésében ápolt szakálla, érdeklődés
sel a világba pillantó szemei, egyenes testtartása 
jellemezte. Azt hiszem, az akkori embertani meg
jelölések szerint dinári típusúnak mondhatnánk.

Eléggé közlékeny, de nem bizalmaskodó, terveit, 
elképzeléseit komolyan vevő és ismertető, puritán, 
nagyképűség nélküli egyéniség volt. Az az érzésem, 
hogy nem tartozott a szerencse elkényeztetett fiai 
közé, a siker és elismerés, amiben részesült, jól 
megszolgált munka eredménye volt, de a balszeren
cse sem mindig kerülte el. Támaszt, örömöt, boldog
ságot második felesége jelentett számára, aki mun
kájában is odaadó segítőtársa volt.

Biztos, hogy a magyar barlangkutatás megszerve
zésében Kadic Ottokár fáradhatatlan motor volt.

Munka közben a Csévi-barlangban (Bekey Imre 
Gábor fényképei az MKBT archívumában)

Nélküle aligha érte volna el a hazai szpeleológia 
azokat az eredményeket, amelyek ma is elismerést 
jelentenek számunkra. Jó lenne, ha a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat továbbra is az ő 
lelkesedésével, odaadásával és puritánságával foly
tatná azt a munkát, amellyel Társulatunk már eddig 
is annyi elismerést aratott.

Dr. Bogsch László 
Budapest 
Delej u. 27.
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Kadié Ottokár életéről, tevékenységéről és munkásságáról 
egyebek .között a következő közlemények tájékoztatnak: 
BERTALAN KÁRO LY: Dr. Kadié Ottokár tudományos és nép

szerű dolgozatai. — Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 
1957. évi 1—2. szám, 4 —25. oldal (244 elmet tartalmazó biblio
gráfiával)

BOGSCH L Á SZL Ó : Száz éve született Kadié Ottokár. — Föld
tani Tudománytörténeti Évkönyv, 1976. 8. szám, 38 — 48. oldal 

BOGSCH LÁ SZLÓ : Visszaemlékezés. — Karszt és Barlang, 
1980. II., 49 -5 6 . oldal

KESSLER HUBERT: Dr. Kadié Ottokár (1876-1957). -  
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1957. évi 1—2. szám, 
1 —3. oldal

K RETZOI M IKLÓ S: Kadié Ottokár (1876-1957). -  Földtani 
Közlöny, 58. kötet, 13—21. oldal (Kadic Ottokár tudományos 
irodalmi működésének 134 tételt tartalmazó jegyzékével.)
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MY MEMORY 
ABOUT OTTOKÁR KADlC

MOII BOCnOMHHAHHfl 
OB OTTOKAP KA/JHH

It was 25 years ago, that Ottokár Kadic, out- 
standing scientist and organisator of the Hungárián 
Speleology has died. His cave-excavations initialized 
that in 1910 the first national speleological organisa- 
tion, the Cave Research Committee was called intő 
existence. It was a result of his continued efforts, 
that, in 1926, the independent Hungárián Speleolo
gical Society was established, in which he fulfilled 
the duties of the generál secretary and later of the 
acting president. It was due to him, that in 1927, 
an international speleological congress was held in 
Budapest. The author of the present article, pro- 
fessor László Bogsch — at present honorary pre
sident of the Hungárián Speleological Society — was 
a close collaborator of Kadic, who recalls, due to 
his memories, the personality and active Iife of 
Kadic.

Orroicap Kajjnn, BbmaiomHflca Hayniibiö jieaTejib 
h opraHH3aTop BeHrepcxoíí cnejieoJiorHH, yMep 
25 JieT TOMy Haiaa. B HanaJie Harnero Beica erő 
nemepHbie pacxonxn cnocoöcTBOBajiH TOMy, htoőm 
b 1910-om roay őbiJia coiziaHa b BeHrpHH nepBan 
oőuterocyztapcTBeHHaíi cnejieojiorHHecxaa opraHH- 
3auHH, Komhtct no CnejieoJiorHH. Ejiarojjapa 
aanbHeíímeií jieaTejibnocTH h opraHH3aTopcxHx 
cnocoÖHocTeíl KaztwH b 1926-om rojiy öbuio co3jta- 
ho caMocToaTejibHoe BeHrepcKoe OőmecTBo no 
CnejieoJiorHH, HMeiomee Taxace oömerocyjiapcT- 
Bennyio cíjiepy bjihhhhh, reHepaJibHbiM cexpeTapeM, 
T.e. ajiMHHHCTpaTHBHbiM npeacejiaTejieM xoTopoií 
HBJifljicH oh b TenenHH 18 JieT. OpraHH3auHH Meacjty- 
HapojiHoro cnejieojiornnecKoro KOHrpecca b Ben- 
rpHH ywe b 1927-om rojiy Taxace BBJUieTCH 3acjiyroít 
KajiHH. A btop CTaTbH, npo(|)eccop Jlacjio Borul — 
b HacTOfliitee BpeMB noneTHbiií npejjcejjaTejib 
Benrepcxoro OőmecTBa no HccJieztoBaHHio KapcTa 
h nemep —  b to BpeMfl paöoTaJi BMecTe c Kajtnn 
b OöutecTBe, no cbohm BocnoMHHaHHHM nanoMHHT 
HaM O J1HHHOCTH H ACílTeJlbHOCTH KaAHH.
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F Ü G G E L É K
Dr. Kadié Ottokár előterjesztése a Baradla-barláng államosításáról

A Magyar Barlangkutató Társulat tekintetes Választmányának,
Budapest.

Tekintetes Választmányi

A Baradla barlang sorsával az utolsó években a Magyar Bar
langkutató Társulat és a Magyarországi Kárpátegyesület Aggte
leki Bizottsága több ízben foglalkozott, anélkül, hogy sikerült 
volna ebben az irányban valamely eredményt elérnie. Az egyedüli 
eredmény a Tornanádaskán létrejött memorandum, amelyet 
minden érdekelt tényező magáévá tett, s amelyet a bizottság veze
tősége Bethlen István gróf, akkori miniszterelnök és Búd János, 
akkori pénzügyminiszter uraknak nyújtott át. A memorandum 
főleg arra kéri a kormányt, hogy a barlangot gondozásába vegye, 
a rendezéséhez szükséges költségeket a költségvetésbe felvegye és a 
teendők végrehajtására, valamint a barlang igazgatására országos 
bizottságot küldjön ki.

Azóta a „Baradla” érdekében semmi sem történt, dacára annak, 
hogy a szomszédos Hosszúszói barlangot a csehek elsőrangú ide
genforgalmi eszközzé fejlesztették, s bennünket, magyarokat ezzel 
megszégyenítettek.

Érthetetlen az illetékes körök közönye ezzel a legkiválóbb ter
mészeti emlékünkkel szemben. Teljes tudatában vagyok annak, 
hogy a Baradla — óriási kiterjedésénél fogva — nagy áldozatokat 
követel, amelyeket a mai gazdasági viszonyok mellett nehéz meg
hozni. Mégis, napjainkban, amikor minden kultúrnemzet siet 
természeti kincseit kiaknázni, mi magyarok nem hagyhatjuk ezt a 
nemcsak tudományos, de idegenforgalmi és honvédelmi szem
pontból is nagy jelentőségű barlangunkat eddigi elhanyagolt álla
potában tespedni.

Ezért a tekintetes Választmány elé a következő megoldási 
tervezetet, mint indítványt terjesztem:

1. A magyar törvényhozás mondja ki, hogy a Baradla barlang 
teljes kiterjedésében a magyar nemzet tulajdona, s ügye az erre 
legilletékesebb hazai tudományos állami intézmény, a m. kir. 
Földtani Intézet hatáskörébe tartozik.

2. A m. kir. földmívelésügyi minisztérium szervezze meg az 
aggteleki m. kir. barlanggondnokságot, s ehhez nevezzen ki egy, 
a barlangkutatásban tapasztalt mérnököt gondnokká és két, a 
barlangkutatásban gyakorolt műszaki altisztet vezetőkké, ezek 
működése a m. kir. Földtani Intézet felügyelete és irányítása mel
lett történik.

3. A Baradla talpraállítására a négy legjobban érdekelt minisz
térium: a földmívelésügyi, közoktatásügyi, kereskedelmi és hon
védelmi minisztérium öt éven át évenként 5000 pengőt állítson 
erre a célra a költségvetésbe. Ebből az évi 20.000 pengős költségből 
a barlanggondnokság fokozatosan megépíti az aggteleki és jósva- 
fői turistaszállót, rendezi a két bejárat előtti térséget és villanyt 
vezet a barlangba. A megépítendő két turistaszálló költségének 
50%-át a turistatársadalom, ill. a Magyar Turista Szövetség 
vállalja.

4. A belépődíjakból befolyó jövedelmet a gondnokság a barlang 
karbantartására, további fejlesztésére és propaganda célokra 
használná fel a m. kir. Földtani Intézet utasításai szerint.

Ha ezeket a leglényegesebb teendőket meg tudjuk valósítani, 
akkor a barlang talpraállítása és intézményes rendezése meg
történt.

A Baradla államosítása szerintem nem ütközne nehézségekbe, 
mert ehhez a tornanádaskai memorandum elfogadásával minden 
érdekelt fél már hozzájárult. Ezzel a törvényhozási aktussal egy 
csapásra rendeződik a barlang tulajdonjogi kérdése, és az e körül 
évek óta tartó áldatlan civakodás.

A barlang ügykezelésének hovatartozása sem okozhatna nehéz
ségeket, mert itt van a m. kir. Földtani Intézet, amely negyed
század óta hivatalosan foglalkozik a magyar barlangüggyel, s így 
a Baradla ügye is ide tartozik. Igaz, hogy a Földtani Intézet eddig 
főleg csak a barlangok tudományos kutatásával foglalkozott, de 
megvan a reménység, hogy az Intézet egyéb gyakorlati törekvései 
mellett egyúttal a gyakorlati barlangkutatást, különösen annak 
közgazdasági, idegenforgalmi és honvédelmi feladatait is szívesen 
vállalja. Ahhoz, hogy a kormány ezzel a nagy felelősséggel járó 
feladattal valamely társadalmi szervet, esetleg a Magyarországi 
Kárpátegyesületet, vagy akár a Magyar Barlangkutató Társulatot 
megbízná, nincs sok remény.

A Baradla talpraállításának eddigi legnagyobb akadálya a nagy 
költségek előteremtése volt. Ezért javaslom, hogy ezt a megterhe
lést négy, ebben az ügyben leginkább érdekelt minisztérium vál
lalja, éspedig 5 évre. Ha minden minisztérium évenként 5000 pen
gőt vállal, akkor ez évenként 20.000 pengőt, 5 év alatt 100.000 
pengőt jelent. Ezenkívül a megépítendő két turistaszálló költségé
nek 50%-át a Magyar Turista Szövetségnek kellene elvállalnia. 
A szövetség évenként nagy összegeket áldoz menedékházak építé
sére, megvan tehát a remény, hogy a magyar turistaság célkitűzé
seinek legkiválóbb helyén, Aggteleken és Jósvafőn saját kényel
mére készséggel épít menedékházat.

Az óriási kiterjedésű Baradlának az ügykezelése csak úgy lehet 
célravezető, ha azt kinevezett állami közegek végzik, akik egész 
idejüket, tudásukat és ügyszeretetüket ennek a barlangnak szente
lik. Ezért szükséges az aggteleki barlanggondnokság megszerve
zése, mely egyelőre gondnokból és két vezetőből állana. A gond
nokság feladata a barlang idegenforgalmát és propagálását ellátni, 
egyébként pedig a befolyó belépődíjak költségén a barlangot 
karbantartani és továbbfejleszteni. A három tisztviselő bizonyos 
megterhelést jelent a földmívelésügyi tárca számára, de ezt a kis 
áldozatot az államnak meg kell hoznia.

Arra kérve a tekintetes Választmányt, hogy fenti indítványomat 
letárgyalni, és elfogadás esetében a m. kir. Földtani Intézet igaz
gatóságának hozzászólás és hozzájárulás végett elküldeni méltóz- 
tassék, maradok

Bpest, 1932. dec. 11.
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