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Cholnoky Jenő a magyar geográfia három klasszikus tudósának egyike, Hunfalvy János és Lóczy Lajos 
munkásságának folytatója. A földrajztudomány minden ágát eredményesen művelte, s ezek között évtizedeken 
át tanulmányozta a mészkővidékek fejlődési folyamatát, a karsztok sajátos jelenségeit. Tanulmányai nagy lépés
sel vitték előre mind a hazai, mind az általános karszttudományt. Cholnoky nemcsak tudós volt, hanem a föld
rajzi ismeretek máig is utolérhetetlen népszerű terjesztője is, a karszt- és barlangkutatás eredményeinek szó
szólója. A két világháború között 18 éven át ő volt a Magyar Barlangkutató Társulat elnöke, sikeresen vitte előre 
a barlangkutatás ügyét, és különösen sokat tett a karsztos természeti értékeink megvédéséért.

A több mint három évtizede elhunyt nagy föld
rajztudós, Cholnoky Jenő neve ma is él, gyakran el
hangzik a magyar karszt- és barlangkutatók körében. 
Róla nevezték el Társulatunk legrangosabb tudo
mányos vetélkedőjét, az évente kiírásra kerülő 
Cholnoky Jenő-pályázatot. Cholnoky professzor 
nevét vette fel az egyik barlangkutató csoport, 
barlangot és más karsztos objektumokat is neveztek 
el róla. De talán tudtunkon kívül is gyakran az ő 
emléke bukkan elő, amikor a karszt- és barlang- 
kutatás különféle szakkifejezéseit használjuk, ame
lyeket Cholnoky honosított meg szakmai nyelvünk
ben. Az utókor tiszteletének látható megnyilvánu
lása a Keszthely városában felállított Cholnoky- 
szobor és a veszprémi szülőházán elhelyezett emlék
tábla.

E rövid tanulmány keretében azt szeretném 
összegezni, hogy a sokoldalú tudós, a népszerű 
földrajzprofesszor mivel járult hozzá a magyar 
karszt- és barlangkutatás tudományos fejlődéséhez, 
szakmai szervezetének megerősödéséhez.

Életrajzi vázlat
Cholnoky Jenő nyolc évtizedes, sikerekben gazdag 

életútját nehéz pár mondatban felvázolni. Csak a 
leglényegesebb pillanatokat ragadom ki.

Veszprémben született 1870. július 23-án. Édes
apja ügyvéd volt, a város köztiszteletben álló pol
gára, akinek széles körű műveltsége, gondos nevelő-
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Cholnoky Jenő dolgozószobájában, saját műveinek szekrénye előtt: a felső polcon azok a gyűjteményes művek 
láthatók, amelyekbe egyes részeket irt, a középső polcon önálló nagyobb munkái sorakoznak, az alsó polcon 

pedig cikkeinek gyűjteménye van. (A fénykép 1939-ben készült.)

munkája korán tudásvágyat érlelt gyermekében. 
Cholnoky Jenő földrajz iránti érdeklődése már elemi 
iskolás korában megnyilatkozott: legkedvesebb
„képeskönyve” Stiller kéziatlasza volt. De az írói 
és rajzolói tehetség is már kora ifjúságában meg
mutatkozott: alig 12 évesen írta első „könyvét” 
egy iskolás füzet lapjaira „Előszámláló Földirat” 
címen. A következő években újabb és újabb „művei” 
készültek el, amelyek közül említést érdemel a gaz
dagon illusztrált „A víz” c. könyve, valamint egy 
kétkötetes útleírása „Fiúmétól a Rajnáig” címmel, 
105 szép rajzzal (1887). Gimnáziumi osztálytársai 
közül ő kapta a legjobb érettségi bizonyítványt, 
ezzel elnyerte a Lánczy-féle ösztöndíjat, s ebből 
megtehette első nagyobb külföldi útját az Alpokban.

A gimnázium elvégzése után a Műegyetemen foly
tatta tanulmányait. E pálfordulásról Cholnoky Jenő 
később önéletrajzában így ír: „Apám nem tartotta 
célszerűnek, hogy tanári pályára készüljek, mert 
hisz a szerető apai szív előtt mindig ijesztően lebeg 
a mondás, hogy »a tudósok mind szegények«” . 
A műegyetemi évek sem teltek el földrajzi tanul
mányok nélkül, az egyik nyári szünidőben például 
gyalog bebarangolta egész Erdélyt.

A mérnöki diploma megszerzése után 1892-ben 
a Műegyetem vízépítési tanszékén kapott két évre 
asszisztensi állást. Ekkor került szorosabb kapcsolat
ba Lóczy Lajossal, az akkor már világhírű földrajz
tudóssal és Azsia-kutatóval, aki 1894-ben meghívta 
őt munkatársul a Tudományegyetem földrajzi tan
székére. Ez a változás élete végéig meghatározta 
Cholnoky Jenő pályafutását.

Lóczy közbenjárására 1896-ban szerény ösztön
díjjal Kínába utazott. Másfél évig volt távol, 
s ez alatt bejárta a Jangce deltavidékét, az addig 
ismeretlen Huai-hegységet, a kínai Nagy-alföldet, 
a mongol puszták délkeleti szélét, s végül Mandzsú
riában olyan vidékeket, ahol előtte európai termé
szetvizsgáló nem fordult meg. Útitársaival 237 
expedíciós napon 6000 km-t tett meg gyalog, egy 
napra tehát 25,3 km jutott. E teljesítmény mellett 
mindennap rengeteg tudományos megfigyelést és 
mérést végzett, ezeket gondosan feljegyezte, be
rajzolta naplójába.

Kínai utazásának legfontosabb tudományos ered
ményeit így összegezhetjük: 1. felfedezte az addig 
teljesen ismeretlen mandzsúriai lávaplatót, 2. felis
merte a Hoangho óriási törmelékkúpját, s magyará
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zatát adta a folyó mederváltozásainak, 3. elsőnek 
írta le helyesen a Jangce deltájának keletkezését 
és fiziográfiáját, 4. felfedezte a kínai építészet ere
detét, ti. kimutatta, hogy a nagyra fejlődött kínai 
architektúra az egyszerű bambuszos építkezésből 
származik, 5. itt ismerte fel a mesterséges öntözés 
és a kultúra keletkezésének, valamint a népvándor
lásnak nevezetes összefüggéseit. Cholnoky az expedí- 
ciós munkájában kitűnően kamatoztatta mérnöki 
tudását, elsősorban a vízépítési és földméréstani
ismereteit.

Kínából 1898-ban hazatérve, a Budapesti Tudo
mányegyetemen adjunktus, majd magántanár lett, 
1905-ben pedig meghívták a Kolozsvári Egyetemre 
a földrajz nyilvános rendes tanárának. A 16 éves 
kolozsvári tanársága idején két nagyobb külföldi 
utazáson vett részt: 1910-ben a Spitzbergákon járt, 
1912-ben Teleki Pállal beutazta Észak-Amerikát, 
de megfordult Európa valamennyi országában is. 
Idehaza kiemelkedő munkát végzett a Balaton, 
majd az Alföld tudományos kutatásában.

A vesztes háború következményei miatt Kolozs
várt el kellett hagynia. 1921-ben a Budapesti 
Tudományegyetem földrajzi tanszékének vezetésé
vel bízták meg. Tanítómesterének, Lóczy Lajosnak 
nemes örökségét folytatta itt nyugdíjba vonulásáig, 
1940-ig. A 35 éves egyetemi tanári működése alatt 
a földrajztanárok ezreit indította útra, és olyan 
kiváló tanítványokat nevelt, mint Bulla Béla, 
Kéz Andor, Mendöl Tibor, Szabó Pál Zoltán, 
Koch Ferenc, Láng Sándor, Kádár László pro
fesszorok és mások. Rendkívül széles körű tudo
mányos irodalmi tevékenységet folytatott, és szív-

JD olina . á s  v x zT ty e fő  fo r m á já n a k  Jrixlőnbsege:

Tömbszelvény-váztatok Cholnoky Jenő 1939. évi 
olaszországi útinaplójából

ügyének tartotta a széles néprétegek földrajzi isme
reteinek bővítését. Ezt a célt szolgálták népszerű 
földrajzi művei, az újságokban százával megjelenő 
írásai és közkedvelt előadásai. „Cholnoky nemcsak 
előadott — írta Bendefy László —, előadásainak 
varázsával hallgatóságát nemcsak tanította, hanem 
a földrajz iránti szeretetet és érdeklődést is sikerült 
a szívükbe lopnia.”

Cholnoky Jenő a hátrahagyott önéletrajzában 
ezeket írta: „Életcélomnak tekintettem, hogy a föld
rajzot, mint tudományt méltó helyére állítsam, 
és a közvéleményben mint a legszebb, legértékesebb 
tudományt megismertessem. Irodalmi munkássá
gom tehát három célt szolgált. Először a tudományt 
előre vinni. Erre készültek szakszerű műveim. 
Másodszor: a tudományt széles körben megismer
tetni és terjeszteni. Erre szolgálnak népszerű mun
káim. Harmadszor: anyagi eszközöket szerezni, 
hogy utazásaimat, tanulmányaimat anyagi nehézsé
gek nélkül folytathassam.”

Kevés ember vallhat magának ilyen nemes célo
kat, s még kevesebben vannak, akik azokat mara
déktalanul teljesíteni is tudták. Cholnoky Jenő 
e kivételes nagy emberek közé tartozott. 1950-ben 
bekövetkezett halálakor a magyar földrajztudomány 
egyik legkiválóbb fejlesztőjét és a földrajzi ismeret- 
terjesztés mindmáig utolérhetetlen művelőjét vesz
tettük el.

Közönséges vagy rogyott dolina metszete (Cholnoky 
Jenő rajza, 1916). A—B =  földalatti vízfolyás,
C =  kezdődő aven, a dolina fő  lecsapoló része,
D és E = friss be rogy ás, F és G = dolinaperem, 
régi berogy ás

Karszt- és barlangtanulmányok

Az életrajzi ismertetés után jogosan merül fel 
a kérdés egy karsztkiadvány olvasójában: Cholnoky 
Jenő munkássága a földrajz tág keretein belül
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Több szintű barlang keletkezése az erózió-bázis süllyedése (  völgybe v ágódás ) esetén. Cholnoky Jenő immár 
klasszikus rajza a Barlangkutatás 1917. évi 3—4. füzetében (163. oldal). Jelmagyarázat: F =  a fellegvári 
terraszok szintje, V = a városi terraszok szintje, A = alluviális völgyfenék. 1 = folyómeder, 2 =  a folyó 
kavicsa, 3 — a barlangi patak travertinója, 4 =  omlás, 5 =  patakbarlang, 6 = stadiális, kevéssé fejlett, elha
gyott barlang, 7 =  fejlődő aven, 8 = átszakadt aven, 9 =  elhagyott felső barlang, 10 =  a felső barlangot 
elzáró, travertinóval összecementezett törmelék (karsztbreccsa), 11 =  fejlődő aven, 12 = víznyelő ponor, 
13 — normális, közönséges dolinák, 14 =  ponorrá fejlődni készülő dolina, 15 — cseppkövekkel teljesen kitöltött

idős barlang.

mennyire vitte előre a karszttudomány és a szpeleoló- 
gia fejlődését?

Cholnoky Jenő működésének korai szakaszában 
a karszt- és barlangkutatás még gyermekkorát élte. 
A mészkőfelszínek sajátos formakincseinek vizsgá
lata — a karsztmorfológia — is még csak szerény, 
kimunkálatlan fejezete volt a geomorfológiának. 
A barlangok pedig abban az időben pusztán terepet 
nyújtottak a régészet és őslénytan ásatásos kutatásai
hoz, de maguk — mint természeti objektumok — 
alig képezték a kutatás tárgyát.

Cholnoky ifjú éveitől kezdve több tucat karszt
területen megfordult, sok száz barlangot meglátoga
tott, s jegyzetfüzeteiben szorgalmasan gyűjtögette 
az adatokat, a megfigyeléseket. A karszt számára 
sokáig nem volt más, mint egyike a különböző 
kőzetekből felépített térszíneknek, mely sajátos for
makincse ellenére szervesen beleépül a földkéreg 
szilárd anyaghalmazába.

A századforduló után megélénkültek a karszttal 
és barlangokkal foglalkozó kutatások (Cvijié, 
Grund, DaneS), s ekkor Cholnoky figyelme is egyre 
jobban a karsztokra terelődött. Behatóbban tanul
mányozni kezdte előbb az erdélyi mészköves fel
színeket, majd a Bükk, a Mecsek, a Bakony, a Budai
hegyek és a Felvidék karsztvidékeit. Akkoriban 
az Osztrák—Magyar Monarchia keretébe tartozott 
a klasszikus Karszt-hegység, a világszerte elterjedt 
„karszt” szakkifejezés névadója. Cholnoky ide össz
pontosította vizsgálódásait, s főként az itt tapasztal

takat írta le az 1916-ban megjelent első nagyobb 
karszttanulmányában (3/a—b).

Ez a dolgozat az „előzetes jelentés” címet viseli, 
valójában azonban nem valami előlegezett, további 
bizonyításokra váró elméleteket tartalmaz, hanem 
olyan alapvető megállapításokat, amelyek — kisebb 
módosításokkal — ma is érvényesek. Lássuk a leg
fontosabbakat.

Cholnoky Jenő a karsztosodást, pontosabban 
a karsztos fennsíkok (platók, planinák) kialakulását 
két alapvető tényezővel magyarázza: 1. a mészkő 
ellenállóképességével (más kőzetektől eltérően a 
mészkő csak nagyon kis mértékben mállik, nehezen 
pusztul), 2. a mészkő maradéktalan oldhatóságával 
(a víz többé-kevésbé minden kőzetet old, de a mész
kő anyagát oldatban el is szállítja, így nem kelet
kezik olyan málladék, mely a mészkő felszínét be
borítaná vagy hasadékait, réseit eltömné). E két 
tulajdonságból adódik, hogy egyrészt a mészkő 
őrzi meg legjobban a hajdani letarolási szinteket 
kiemelkedő tönk formájában, másrészt a mészkő 
a legalkalmasabb kőzet üregképződésre.

A felszíni formák közül Cholnoky elsőként 
magyarázta meg a különböző típusú dolinák kelet
kezését, s elnevezéseit ma is használjuk. Legelterjed
tebb a közönséges vagy rogyott dolina, amely a mély
ben oldással keletkező kisebb-nagyobb rések, üregek 
folyamatos berogyása útján alakul ki. A másik, 
ritkább típus a függőleges falakkal határolt be
szakadt dolina, mely nagyobb üreg hirtelen beszaka-
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A Huny ad megyei Csoklovinai-barlang környékének vázlatos metszete (Cholnoky Jenő rajza, 1916). 1 =  
Nagy, elhagyott víznyelő barlang, 2 =  ponor, 3 =  Cholnoky-barlang a fellegvári terraszok szintjében, 4 —

forrásbarlang

Az Aggteleki-barlang valószínű fejlődése 
Cholnoky Jenő szerint (kb. 1916). Jelmagyarázat: 
A =  Aggtelekivölgy, ö  =  Baradla-barlang,
H =  a harmad kori rétegek dombvidéke,
/l =  karsztos felszín, J = Jósva-patak,
T =  harmad kori rétegek, M  =  mészkő,
F =  források, /., //. áy ///. =  egymásba vágódott 
völgyek (terraszszintek)

dásából keletkezik. Cholnoky élesen elhatárolja 
a rogyott dolinát a domború lejtős, víznyelő mélye
déstől, mely nem igazi dolina, hanem barlangokhoz 
csatlakozó kürtőnyílás.

Cholnoky részletesen tanulmányozta a nagyobb 
méretű karsztos mélyedéseket, a poljékat is. Kelet
kezésük szerint négy típust különböztetett meg: 
tektonikus poljét, kopott poljét, karsztos besüllyedést 
és perem-poljét. Az említett összefoglaló művében 
(3/a—b) mérnöki pontosságú metszetekkel magya
rázta meg a különböző poljék kifejlődését.

Cholnoky részletesen foglalkozott a felszín alatti 
karsztformák, a barlangok keletkezésével is. Az erre 
vonatkozó rendszerezett elméletét a Barlangkutatás 
1917. évi kötetében fejtette ki (4/a—b). Itt is a folyó
vizek felszíni mozgásának törvényszerűségeiből 
indul ki, mondván, hogy a barlangi patakok a fel
színi vízfolyások átmenetileg mélybe kényszerített 
szakaszai. Legfontosabb felfedezéseinek egyike az 
a megállapítása, hogy a tágas vízszintes barlangok 
a völgyi teraszokkal egyidejűleg keletkeznek, tehát 
abban a fejlődési szakaszban, amikor a felszíni 
folyóvíz hosszú ideig egy szinten mozog, széles 
völgyet vág és sok hordalékot rak le. Amikor 
a terület emelkedése következtében a felszíni folyó 
mélyen belevágja medrét a völgy talpába, a karszt- 
ban mozgó vizek is alacsonyabb szintre vándorolnak, 
keskeny, függőleges hasadékok, kürtők alakulnak 
ki. Mikor az erózióbázis ismét tartósan egy szinten 
marad, újra tágas barlangok képződnek. így alakul
tak ki a karsztvidékeink mindegyikére jellemző 
emeletes barlangrendszerek. E magyarázatból követ
kezik, hogy a folyóvölgyek teraszai egyben az azonos 
szinten létező barlangok külső árulójelei, támpontot 
nyújtanak az esetleg még ismeretlen járatok fel-
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Cholnoky Jenő víz festménye Kessler Hubert fényképe után: Pálmaliget az Aggteleki-barlangban

tárásához. Ennek az elméletnek egyik gyakorlati 
bizonyítékát maga Cholnoky szolgáltatta, amikor 
az ismert patakos Csoklovinai-barlang fölött az ún. 
fellegvári terasz magasságában Roska Márton 
régész segítségével ásatni kezdett, és ott valóban 
megtalálták a teraszszintnek megfelelő barlang
emeletet. Ezt annak idején nagy geográfusunk 
tiszteletére Cholnoky-barlangnak nevezték el.

Cholnoky a barlangok képződését minden esetben 
összhangba hozta, szervesen beleépítette a terület 
általános fejlődési folyamatába. A külső folyókhoz 
hasonlóan a föld alatti vízfolyásoknak (barlangi 
patakoknak) is megkülönbözteti felső, középső 
és alsó szakaszjellegét. A barlangok időbeli fejlődé
sére alkalmazza a földfelszínfejlődés ciklustanát, 
melyet Davis amerikai geográfus dolgozott ki, 
s amelyet Cholnoky is magáévá tett. Eszerint a bar
langok fejlődésében három szakaszt különböztet 
meg: fiatal vagy juvenilis szakaszt, amikor a mélybe 
jutó víz még csak szűk repedés-hálózatban mozog, 
kifejlett vagy maturus szakaszt, amikor a patak 
tágas barlangfolyosóban halad, s végül a pusztuló 
vagy szenilis szakaszt, ahol a barlang már patak 
nélküli, omladozó, feltöltődő üregekből áll. Chol
noky szerint minden átmenő patakos barlang fejlő
désének végső stádiuma a felszakadás, a felszíni 
szurdokvölggyé válás. Ilyen barlangi eredetű szaka
dékvölgyként értelmezi Cholnoky a Tordai-hasadé- 
kot, a Révi-szurdokot, sőt a Kazán-szorost is.

Cikkünk terjedelme nem engedi meg, hogy bőveb
ben foglalkozzunk Cholnoky Jenő karszttudományi 
munkásságával. A kiragadott témákon kívül a karsz
tosodás sok részletkérdését tanulmányozta és írta le, 
ezek jó része belekerült a saját általános műveibe, 
egyszerűsített formában pedig az ismeretterjesztő 
könyveibe. Karsztos nevezéktanát és kitűnően meg

rajzolt ábráit tanítványai (Bulla Béla, Láng Sán
dor stb.) átvették, továbbadták az újabb nemzedék
nek. Logikus felépítésű, világos magyarázatai alapot 
nyújtottak a mai modern karsztszemlélet kialakítá
sához (Jakucs László).

Mint említettük, Cholnoky Jenő a geográfia min
den ágát művelte: a geomorfológiától az ember- 
földrajzig. A földrajztudomány egyre jobban szét
terebélyesedő fáján csak az egyik, de életerős hajtás 
volt Cholnoky karsztkutatási tevékenysége. Jellem
zők erre irodalmi munkásságának számszerű adatai: 
élete során összesen 741 művet publikált (vaskos 
könyvektől az újságcikkekig) 20 971 oldal terjede
lemben. Ebből a kizárólag karszttal és barlangokkal 
foglalkozó írások száma 24, terjedelmük 220 oldal. 
Mennyiségi mércével mérve karszttanulmányainak 
a száma nem sok, de tartalmilag egy korszakot 
ölelnek fel.

Cholnoky és a szervezett barlangkutatás
A szervezett magyar karszt- és barlangkutatás 

megindulását 1910-től számíthatjuk. Ekkor alakult 
meg Lóczy Lajos kezdeményezésére a Magyarhoni 
Földtani Társulaton belül a Barlangkutató Bizott
ság. E bizottság munkájába Cholnoky még nem 
tudott aktívan belekapcsolódni, mivel ebben az idő
ben ő a fővárostól távol, Kolozsvárott volt az egye
tem földrajzprofesszora.

1920-ban meghalt Lóczy Lajos. Tanítványa 
és munkatársa, Cholnoky Jenő Kolozsvár elhagyá
sára kényszerült, és Budapestre költözött, ahol 
kinevezték a Tudományegyetem földrajzi tanszéké
nek vezetőjévé. Kadic Ottokár fáradhatatlan ügy
buzgalma révén a hazai barlangkutatás új szervezeti 
formát kapott: 1926-ban megalakult az önálló
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Tihanyi barlanglakások (Cholnoky Jenő vízfestménye, 1930.)

Magyar Barlangkutató Társulat. Az alakuló köz
gyűlésen a Társulat ügyvezető elnökévé az akkor 
már világhírű, karszttanulmányairól is közismert 
56 éves földrajzprofesszort, Cholnoky Jenőt válasz
tották meg. Mellette a főtitkári teendők ellátását 
Kadic Ottokárra bízták.

A Magyar Barlangkutató Társulat elhatározta, 
hogy Barlangvilág címen új, népszerű barlangtani 
folyóiratot indít. A lap szerkesztését Kadic Ottokár 
vállalta. Ezt a lapot a Karszt és Barlang elődjének 
tekinthetjük, annak idején a társulati tagok szintén 
tagdíjuk fejében kapták. Az 1926-os jelzéssel 1927- 
ben megjelent első összevont szám bevezetőjét 
Cholnoky írta. Szenvedélyes szavakkal hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a hazai barlangokat „avatat
lan kezek dúlják fel” . Magyarországon akkor még 
nem volt természetvédelmi törvény, s mint Cholnoky 
írta: „hordják le a Badacsonyt, meg a gyönyörű 
Gulácsot és a barlangokban is az dúl, akinek tet
szik”. Társadalmi összefogást sürgetett természeti 
értékeink, köztük a barlangok megmentéséért.

A MBT 1932. évi tisztújító közgyűlésén megvál
toztatták a Társulat vezetőségét. Az elnök tisztét 
Cholnoky Jenőnek adományozták, Kadié Ottokár 
lett az ügyvezető elnök és Bogsch László a főtitkár. 
A Társulat vezetőségét még több ízben újraválasz
tották, de a legfontosabb három tisztség ellátásában 
nem történt változás. A Társulat működését a hábo
rús események bénították meg: az MBT irodája 
1944-ben belövést kapott.

Cholnoky Jenő tehát 18 éven keresztül állt 
a magyar karszt- és barlangkutatás élén. Hajlott 
kora és egyetemi nagy elfoglaltsága ellenére mindig 
szakított időt arra, hogy a Társulat közgyűlésein, 
választmányi és szakülésein részt vegyen. Az ülések 
elnökeként gyakorta tartott előadásokat, s ezek

a Barlangvilágban nyomtatásban is megjelentek 
(lásd az irodalomjegyzéket). Cholnoky Jenő elő
adásai az évek hosszú során át nem vesztettek 
lebilincselő varázsukból, mindig volt újabb szakmai 
mondanivalója, zseniális gondolata a barlangokról. 
A Társulat adminisztratív életébe, a tényleges 
barlangi kutatómunkákba már kevésbé kapcsolódott 
bele, ezek a feladatok főleg az ügyvezető elnökre 
és a főtitkárra hárultak. Az elért tényleges ered
ményeken kívül Cholnoky neve is tiszteletet és stabi
litást biztosított a Társulat számára.

Befejezésül ide kívánkoznak Cholnoky Jenő még 
1917-ben publikált, de máig is érvényes buzdító 
szavai:

,,A karszt és a barlang a legnagyobb mértékben 
érdemes arra, hogy behatóan, genetikus mivoltában 
megismerjük, s bár ez igen nehéz, veszedelmes 
és fáradságos, mégsem szabad visszariadnunk tőle, 
mert a legérdekfeszítőbb, legtöbb váratlan fel
fedezéssel kecsegtető munka.”

Dr. Balázs Dénes 
Érd liget 
Sárd utca 45.
2030
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THE ROLE OF JENŐ CHOLNOKY 
IN THE DEVELOPMENT 

OF THE SCIENCE OF KARST

Jenő Cholnoky (1870—1950) is one of the three 
great Hungárián scientists in thefield of geography, 
continuing the work taken beforehand by János 
Hunfalvy and Lajos Lóczy. He cultivated all the 
branches of the geographic Sciences, among them 
— fór decades — he studied the developping pro- 
cess of limestone areas and the particular pheno- 
mena of the karsts. His studies promoted both the 
Hungárián and the universal karstic Science with 
great steps.

Cholnoky was nőt only a noted scientist bút till 
now an unequalled propagator of the geographic 
knowledge, and a propagandist of the results of 
karstic and speleological research as well. Between 
the two World Wars fór 18 years he was the presi- 
dent of the Hungárián Speleological Society, succes- 
fully advancing the affairs of the speleological 
research. He contributed a great deal to the pro- 
tection of the karstic natural values.

POJIb M. HOJIHOKH B PA3BHTHH 
KAPCTOBEAEHHfl

ííeHé Hojihokh (1870— 1950), ojihh H3 Tpex 
KJiaccHHecKHX yneHbix BeHrepcKoö reorpa<()HH, 
HBJifleTCfl nocneflOBaTejieM jjeaTejibHOCTH Jlaftom 
TyH(l)aJiBH h Jlaöoin JIouh. Oh c őoJibiUHM ycnexoM 
paőoTaJi bo Bcex HanpaB/ieHHJix reorpa<j)H4ecKnx 
Hayx h cpeüH hhx b TeneHHH ztecBTHJieTHö H3ynaJi 
npoueccbi pa3BHTH« paftoHOB pacnpocTpaHeHHíi 
H3BCCTHBKOB, CBOeo6pa3Hbie HBJieHHH KapCTa. Erő 
HccjiejtoBaHHB őoJibiiiHM niaroM npoABHHyjiH Bnepezt 
Kax oTenecTBeHHoe Tax h oőmee xapcTOBeaeHHe. 
Hojihokh 6biJi He TOJibKo yneHbiM, ho bbjihjicíi h 
HeflocaraeMbiM nonyjuipH3aTopoM reorpaíJwHecKHX 
3HaHHíí, pacnpocTpaHHTejieM pe3yjibTaTOB wccjie- 
AOBaHHH KapcTa h nemep. Bo BpeMH Meacay nBy\w 
MHpOBbIMH BOÍÍHaMH, B TCHCHHe 18 JieT OH ŐblJI
npeacejiaTejieM BeHrepCKoro OőmecTBa no Cne- 
JieonorHH, ycneinHO nponBHraJi Bnepezi aejio cne- 
JieoJiorHH h ocoöeHHo MHoro cjtenaJi flJW 3amHTbi 
xapcTOBbix npnpoAHbix ueHHOCTeö.
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