ON THE KÖPÉST
AT CSIKSZENTDOMOKOS,
TRANSYLVANIA (RUMANIA)

O KÉnElUTE B PAHOHE
C. HHKCEHTAOMOKOIU
TPAHCHJIbBAHHR (PYMblHHR)

In the vicinity of Csikszentdomokos, a region
inhabited by Hungarians fór about a thousand
years now, in the eastern Carpathians, on the
bank of the river Olt there is a part of a mountain’s
foot called the Kőpest. Relying’on his research in
the relevant arhivesand on studies he had conducted
on the spot afterwards, the author has found out
that the geographic name Kőpest once used to be
a common noun that had been formed as a compound of the Hungárián word kő fór ’stone’ and
the word pest, a term of Old Bolgarian-Slavic
origin meaning ’cave’ and widely used in the
medieval Hungárián language. Accordingly, the
original meaning of kőpest must have been ’stonehole, rock-hole, rock-cave’ or something like that.
This ancient name seems to have indicated a cave
that has been well-known to local inhabitants and
destroyed by quarry-men a few years ago, bút still
often hinted at by local people. And it was nőt
until its common noun meaning had fallen to
oblivion that they have named the hillside around
the cave, the Kőpest.

B Boctohhwx KapnaTax, b paüoHe c. MhkcchtAOMOKOiu, naceiiaeMOM npiiMepHO Tbiacna jieT
BeurpaMH, na öepery peKH OjibT nacTb noflHoacba
CJIOJKeHHOH HlBeCTHííKaMH TOpbl HOHCT HaiBaHHe
KéneuiT. B peiyjibTaTe HiyneiiHa apxHBHbix MaTepnaaoB h npoBezteHHH Hccjie^oBanHü Ha MecTe
aBTopy CTarbH yaaaocb BbiacHHTb, hto KénewT
(Kőpest) Koraa-To npeztCTaBJiHJi coőohd oőmee hmh
cymecTBHTeJibHoe, oőpaiOBaBUieeca b peiyjibTaTe
caojKeHHfl ^Byx cjiob: caoBa kő, o3Ha4aiomero
‘icaMeHb* na BeHrepcxoM jnbiKe, c oahoh ctopohm,
h cnoBa pest, 03HanaK)mero ‘nemepy‘ Ha apeBtieÖOJirapCKO-CJiaBHHCKOM H3bIKe, HO 3aHMCTOBaHHOro
h iiinpoKO íipHMeHHBUieroca h BeurpaMH cpeztHeBeKOBba. CJieaoBaTeJibHO, npeBOHa4a;ibHoe 3Ha4CHMe
cnoBa KéneuiT őbiJio 4to-to Bpoxte ‘KaMennaH
nojiocTb, cKaancTaa nemepa‘ h T.n. 3 thm apeBHeöniHM HaiBanneM o6a36na4a;iH, no-BHAHMOMy,
nemepy, KOTopaa őbina yHH4TO>KeHa HecKOJibKo
jieT Ha3aa b pe3yjibrare pa3paőoTKn KaMneíí
KapCepHbIM CnOCOŐOM, HO O KOTOpOM Mecciibic
>KHTean Bee érné nacTO BcnoMHuaioT. TojibKo
nocae Toro Kax 3Ha4enHe caoBa Kénem r KaK hmchh
HapHLtaTejibHoro cTaao npeaannbiM 3aŐBenHio h
CTaa Hapoa na3biBaTb KénemT-OM noAHO>Kbe ropbi
okojio nemmpbi.

KARSZTGEOMORFOLÓGIAI TANSZÉK A SZILÉZIAI
EGYETEMEN
1977-ben a Sziléziai Egyetem Földtudományi
Kara Földrajzi Intézetének keretén belül megalakult
a karsztgeomorfológiai tanszék. A tanszék ideig
lenesen a Sosnowieci Egyetem modern laborató
riumi épületében található, előrevárhatólag 1980-ig,
amikor is átadják rendeltetésének a Földtudományi
Kar új, 16 emeletes épületét. A tanszéknek jelenleg
5 dolgozója van, három oktató és két tudományos
kutató.
A tanszék létrehozását Szilézia területén a karszt
népgazdasági jelentősége (vízellátás, érctelepek)
érdekében az alapkutatások megindítása és a szak
emberek képzése tette szükségessé.
A tanszék tevékenysége:
/. Oktatás
Évente kb. 20 harmad- és negyedéves földrajz
szakos hallgató, akik karsztgeomorfológiára szako
sodtak, szakdolgozatukat a tanszék keretén belül
készítik el. Az előadók nagy hangsúlyt fektetnek a
speciális tárgyak oktatására (karsztos előadások és
gyakorlatok, mérési metódusok, kémiai analízis,
fizika, paleogeográfia, terepi gyakorlat). Külön
laboratórium áll a hallgatók, a szakdolgozók és a
kutatók rendelkezésére, ahol műszeres kísérleteket
végeznek, és speciális műszerpark kialakításán dol
goznak.
Az oktatás és a továbbképzés céljait szolgálja az
immáron ötödször megrendezett Szpeleológiai Iskola
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is. Az iskolát a tanszék, a Wroclawi Egyetem Föld
rajzi Intézetével közösen minden év februárjában,
a téli szünet ideje alatt bonyolítja le. Az iskola célja
a tudományos kutatók és a karsztos téma iránt
érdeklődő szakemberek továbbképzése az új kuta
tási eredmények ismertetésével. Az iskolán a tan
székek hallgatói is részt vesznek nemcsak hallgató
ként, de előadóként is.
2. Tudományos kutatás
Karsztgeológiai és hidrológiai tudományos kuta
tások és módszerek koordinálása. A poláris terüle
teken végzett geomorfológiai vizsgálatok vezetése
és felügyelete. Az UIS Fiziko-kémiai és Kars/thidrológiai Bizottságában tevékenykedő csoportok
irányítása.
3. Publikációk
A tanszék kiadja a Kras i Speleologia c. kiadványt,
amely jogfolytonos utóda a Speleologiának. Eddig
2 kötete és egy különkiadása jelent meg. Előkészület
alatt áll a harmadik kötet, valamint egy különszám
az UIS Fiziko-kémiai és Karszthidrológiai Bizott
sága 1979. évi ülésének anyagával.
A tanszék további tervei: a dolgozók számának
legalább 10 főre növelése, egy terepi kutatóállomás
létrehozása és egy diploma utáni 2 éves karsztos
továbbképzés megindítása hazai és külföldi szak
emberek részére.
Dr. Marian Puliim

