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KARSZTNEVEZÉKTANL JAVASLAT*

A karsztnevezéktan területén tapasztalható rend
szertelenségből jelentett kiutat hazánkban Venko- 
vits István és munkatársai által készített dolgozat, 
amit a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1959. évi évkönyve publikált. Ennek felhasználásá
val kibővített formában terjesztjük elő a karszt- 
nevezéktani fogalmak meghatározását. Ilyen jel
legű terminológiával foglalkozó önálló munka ha
zánkban korábban nem került publikálásra. A mű
szaki irodalom Horusitzky professzor beosztását 
használta, mellyel nem áll ellentétben a kibővített 
terminológia.

A dolgozat két részre tagozódik.
Az első részben a rövid történeti áttekintésből 

levezetett legfontosabb javaslatainkat ismertetjük, 
melyek a Venkovits-féle terminológiát bővíteni, ille
tőleg megváltoztatni vannak hivatva. Rámutatunk 
továbbá olyan meghonosodott szakkifejezésekre, 
melyek ugyan nem szerepelnek a jelenleg érvényben 
levő terminológiában, sőt az általunk javasoltban 
sem, de állást kell foglalnunk használatuk ellen 
korszerűtlen vagy téves voltuk miatt.

A második rész a szorosan vett terminológia, 
melynek egyes részeit szószerint átvettük a fent em
lített karsztnevezéktani vitacikkből, míg más meg
határozásait új fogalmazásban adjuk némi változ
tatással.

Bármennyire is igyekeztünk elkerülni az ismétlése
ket, ez teljes mértékben nem sikerülhetett éppen a 
dolgozat szerkezeténél fogva.

A nevezéktan ilyen formában történt összeállítása 
publikációs céllal kétség kívül szokatlan, mégis 
ragaszkodtunk hozzá a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében, mely egyben a dolgozat terjedelmét is 
jelentősen csökkentette.

Jóllehet sokak számára nyilvánvaló ismereteket 
tartalmaz egy terminológia, mégis a teljességre való 
törekvés érdekében ki kell térni a legkisebb rész
letek definiálására is.

Mivel minden terminológia nagyon sok hazai és 
külföldi szakember többnyire névtelen munkájának 
ötvözéséből ered, képtelenség lenne valamennyire 
külön hivatkozni, vagy akár csak felsorolásukat 
megkísérelni. Az irodalomjegyzékben szereplő mű
vek csak némi tájékoztatást nyújthatnak a felhasz
nált előző publikációkból.

I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
Még az 1900-as évek kezdetén Grund A. a karszto

sodás dinamikus folyamatából három zónára osz
totta vertikális értelemben a karsztot. így a függő
leges cirkuláló zónájának nevezte a karszt azon 
részét, melyben a víz a gravitáció hatására többnyire 
függőleges úton igyekszik a repedésrendszereken 
egyre lejjebb. A mezokarsztnak nevezett zónában 
az idő és térbeli változásoktól függően a víz hol a

nehézségi erő, hol pedig a hidrosztatikus nyomás 
következtében többé-kevésbé vízszintes irányban 
mozog. A hidrokarsztnak nevezett zóna vize nyomás 
alatt áramlik az ő meghatározása szerint.

E három tagozódást a magyar hidrológiai iroda
lom átvette és a fordítás szerint, mint sekélykarszt, 
középkarszt és mélykar szí elnevezést használja. 
Az első zóna sekélykarsztnak való fordítását Bulla 
Béla is helyteleníti.

Katzer Frigyes boszniai geológus csak sekély- és 
mélykarsztot különböztet meg a magassági elhelyez
kedés szerint. Ezt a beosztást átvette Horusitzky 
Ferenc a hazai kutatók eredményeinek összefogla
lásaként szerkesztett rendszerezésbe. Munkája hazai 
viszonylatban úttörő volt és hivatását betöltötte. 
Mozgásállapot szerint a rendszerezés leszálló és 
támaszkodó karsztvizet, ill. karsztot különböztet 
meg.

Anélkül, hogy a terminológia további meghatáro
zásait ismertetnénk, vegyük vizsgálat alá az eddig 
bemutatott elnevezéseket.

Hazánkban először 1960-ban jelent meg Venko- 
vits István és munkatársai által összeállított olyan 
nomenklatúra nyomtatásban (Karszt- és Barlang- 
kutatás, I. évf. 1959), mely korszerűen kibővítve 
csak a karszt, a karsztvíz és karsztos formák rend
szerezését adja közre, mint az 1954-ben elhangzott 
előadás teljes anyagát. Ezzel a nevezéktan elvileg 
érvényre lépett és mindmáig érvényben van.

A nevezéktan nagyon helyesen különválasztja 
a karszt osztályozását a karsztvíz osztályozásától, 
így pl. a karszt osztályozásánál „magas karsztról 
beszélünk, ha a karsztos kőzet vízrekesztő fekvő
jével együtt a helyi erózióbázis fölött települ” .

,,Középkarsztról akkor beszélünk, ha a karsztos 
kőzet vízrekesztő fekvője a helyi erózióbázis alá 
nyúlik, de a karsztos kőzet erózióbázis alatti részé
nek vastagsága a 100 m-t nem haladja meg, s a 
karsztos kőzet egy része az erózióbázis fölött helyez
kedik el.”

„Mélykarszt elnevezést használjuk, ha a karsztos 
rétegösszlet erózióbázis alatti részének vastagsága 
meghaladja á 100 m-t.”

A karsztvíz osztályozásánál a magas-, közép- és 
mélykarsztvíz elnevezést használják, mely meghatá
rozásokon belül a mozgásállapotnak megfelelően 
három övét különböztetnek meg, így leszálló karszt
víz övét, szivárgó karsztvíz övét és a tárolt karsztvíz 
övét.

* Az 1965. évi IV. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 
alkalmára készült. (Pécs. 1964. november). Átdolgozott részlet 
publikálva: Hubert Kessler und Ladislaus Rónaki: Ein Beitrag 
zur karsthydrologischen Nomenkletur — Actes du IVe Congrès 
International de Spéléologie en Yougoslavie. Postojna—Ljublja
na—Dubrovnik 12 - 26. IX. 1965 — Ljubljana 1968. Tome III. 
p. 311—314.

A cikket további megvitatás céljából közöljük (Szerk.).
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