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Dr. Kordos László

A CSEPPKŐ SZÓ EREDETE ÉS JELENTÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI
ÖSSZEFOGLALÁS
Az egyik leggyakrabban hasznúit szakkifejezésünk, a cseppkő szó alig egy évszázada használatos a mai
értelemben, vagyis a karsztüregekben előforduló, csepegő-szivárgó vizekből kivált, réteges szerkezetű kalcitmódosulat megjelölésére. A magyar nyelv egyrészt a görög, majd a latin, később a 18. század végén a német
Tropfstein szóból vette át. Akkori jelentése szerint csepp formájú ásványt jelentett, s csak a 20. század elején
szűkült le jelentése a ma használatosra.
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
(BenkőL. szerk., 1967) szerint a cseppkő szó 1757-ben
fordul elő először a magyar nyelvben: „mély
barlangokban, vagy pintzékben-is a’ Stalactites,
vagy tsepkő... öszve keményedik. Latin vagy
német mintára alkotott tükörszó; vö. újkori latin
stalactites, stalagmites cseppkő; vö, még ném. =
Tropfstein. Minthogy a latin szavak kapcsolata a
csepegést, csepegőt jelentő görög . . . szavakkal a
magyar szakemberek számára is világos volt, va
lószínűbb, hogy a latin alapján alkották meg a
magyar műszót. A cseppkő elterjedését és általánossá
válását nyilván a német minta is segítette.”
A sztalaktit és sztalagmit elnevezés eredeti for
májában máig megmaradt, s jelenleg a cseppkövek
egy-egy típusát, az ún. függő- és állócseppkövet
értjük alatta, míg a magyar cseppkő szó valószínűleg
a német Tropfsteinből lett általánosan használt a
XVIII. sz. végétől, miközben jelentése módosult.
A görög-latin eredetre egy 1772-ből származó
filozófiai munkában találunk utalást (P. Sartori
Bernárd). A kaláris és igazgyöngy eredetének vitá
jában: „Némely mostani Filosofusok pedig nem
itilik azt tengeri gyümöltsnek lenni, és más gyümöltsek gyanánt nevekedni, hanem tsak öszve forradni, mint a’ föld alatt levő mély barlangokban a’
Stalactites, az az tsepp-kő, lassan le-tsepegő ned
vességből jég tsap.” Pápai Páriz Ferenc latin—ma
gyar szótárában (1801) a stalagmus szó „tiszta
termés Gálitz-kő, melly tsepegésből keményedik
összve” . Ugyanezen szótár magyar-latin részében a
cseppkő szó nem szerepel, a „Tsepp = Gutta, ein
Tropfen” , a „Tseppetske = Guttula, ein Tröpfchen” .
A modern kiadású magyar—latin szótárban (Györkössy A. 1960) már szerepel a cseppkő = stalactita
és a cseppkőbarlang = antrum stalactitorum szó.
A magyar geotudományok szaknyelve, s főleg az
ásványtané nem latin, hanem német hatásra ala
kult ki.
A német hatás magával hozta a szó jelentésének
többértelműségét. Egyrészt ásványformát jelent,
függetlenül attól, hogy az hol keletkezett és milyen
anyagból áll, másrészt alárendelt formában jelenti
a mészkő vagy a kalcit cseppköves formájú válto
zatát, amely rendszerint barlangokban, pincékben

fordul elő. Ez a kettős jelentés igen erősen hatott a
XIX. század végéig, miközben egyre inkább köze
ledik mai jelentése felé, vagyis a barlangokban elő
forduló csepegő-szivárgó vízből kivált, réteges szer
kezetű kalcitmódosulathoz. A cseppkőnek e mai
jelentése csak néhány évtizede vált egyértelművé,
miközben a szpeleológia fejlődésével tartalma újra
felbomlott, a cseppkő szó az említett barlangi kép
ződmények gyűjtőneve lett. E folyamatot kövessük
végig néhány példán:
Benkő Ferencz: „Werner Ábrahám Urnák a’
köveknek és Érzéknek megesmértető jegyeikről”
c. 1784-ben megjelent munkájában „Tsepegőkőformának, (Forma Stalactitis, Tropfsteinartig) neve
zik az ollyan kemény Értzet, a’ melly sok külömbféle
egyenes, nagyobb és kissebb Tsapokból áll, ezek a’
Termések hellyekfelöl erőssebbek, és a’ végekfelé
gyengébbek, és gyakran tompán végeződvén egy
Tekeformájok vagyon. Ezeknek egy forma állások
szokott lenni, vagy egyfelé állanak, még pedig
egyenesen, vagy görbén, sokszor pedig egészszen
szabadon teremnek, ebből lehet látni, hogy ezeknek
a nehézség adta a’ Formát, és tseppekből lettenek,
az honnan Neveket-is vették. Ez az oka, hogy a’
Tsepegőkövek, a’ Jégtsapokhoz hasonlítanak, az
ő termések módjára nézve is. Illyenek: A’ Vasbá
nyákon termő, Tsepegőkőforma, barna Vaskő, és
hasonló Vérkő (Haematites). A’ Hartzi, Nehézkovats, és Mészkristálly, a’ Freiburgi Zöld Kovatsos
Tsepegőfeketeon, a’ Bánátusi tsepegő Rézzöld Sás
kán, a’ 87, és 92. §.” Ugyancsak Benkő Ferencz írta
1785-ben a Magyar Mineralogiájában: „Tsepegő-kő.
Stalactites, Tropfstein. Fejér vagy sárgás szürke,
néha kristállyos, kemény, vagy pedig jukatsos,
sokféle Nád, szalma, ág, jég-tsap, és tsets forma, a’
Barlangokban. Lásd az illyen külső Formákról a’
Magyar Wernert §. 67—91.” .
Zay Sámuel 1791-ben kiadott Mineralogiájában
a tsepegő-kő (Stallactites Calcarius) név alatt ta
láljuk meg először a mai jelentésnek legjobban meg
felelő értelmezést, amely szerint ,,A’ tsepegő-kő
(Stallactites Calcarius) ez semmi nem egyéb, ha
nem megkeményedett mész-kő, melly a’ mint az
ő formájából is meg-tetszik, tsepegés által lett,
minekutána elébb a* mész-föld a’ víz által meg29

olvadván meghigult. A’ formája ezen kőnek, mellyet
tsepegés által vészén, mind igen szép, mind pedig
sok-féle. Vagyon nevezetesen tsuts forma (conica
figura), tzövek forma, (pyramidalis) vagyon ismét
ág forma (ramosus) a’ midőn vagy tengerimoh for
máknak, (Coralloides) vagy ágas bogasoknak (dentriciti) m ondatnak... A’ tzövek forma nagyobb, és
a’ kisebb tsuts formára fel-nyúló tsepegő köveket
lehet találni a’ kissebb rend hegyek barlangjaiba,
mellyek gyakran egész oszlopokat tsinálnak.”
Fábián József 1799-ben Veszprémben kiadott
Természethistóriájában, melyet Raff György göttingai tanító munkája után írt, a cseppkőről így
emlékezik meg: ,.A Tsepegő kőnek sokféle formája,
és színe van. Tündöklik, és a’ barlangokban letsepegő víz-tseppekből készül”. Ugyanezt a termé
szet-históriát 1847-ben Stáncsics (Táncsis) Mihály
is közreadja, ahol a ..Csepegőkőnek sokféle alakja
és színe van. Tündöklik, ’s a' földalatti barlangokban
lecsepegő vízcseppekből alakul” .
A német irodalomban ugyanekkor J. F. Blumenbach (1832), a mammut leírója szerint a Kalksinter
(Tofus calcarius). lehet 1. sűrű Kalksinter 2.) rostos
Kalksinter és 3.) kagylós Kalksinter. A Tropfstein
a rostos Kalksinter (mészkitöltés) kategóriájába
esik. „Gyakran aranysárga, barnába hajló, rostos
szerkezettel, melyek egyirányúak vagy divergálok,
a friss törés többnyire csillogó, gyakran stalactites
mint a cseppkő (Tropfstein). részben mindenféle
alakzatban, mint az ún. természeti játékok (Naturspiele)” .
A XIX. század tan- és kézikönyveibe is a csepp
kőnek német eredetű kettős értelme kerül. így Mihálka Antalnak a nyelvújítás jegyében középtanodák
számára írt Ásványtanában (1853) a Mészle, v.
Mészkő változatai a következők: 1. Jegeden v.
mészpát, 2. Rostos mészkő, „Minthogy többnyire
vese- vagy cseppkő alakokban szokott előfordulni,
csepkőnek (Tropfstein); vagy ha ágas-bogas vas
virágiának (Eisenblüthe) neveztetik... Jön elő
nálunk majd minden mészkő és dolomla üregeiben
hasadékaiban, hol azoknak oldalait kéreggel be
v o n ja;... A cseppkövek pedig a Triest melletti
Sasbarlangban (Adlersgrotte) és az aggtelekiben
nagyszerűen képződtettek. úgy a hermaneczi bar
langokban is Besztercebánya mellett.” 3. Szemcsés
mészkő. 4. Közönséges v. tömör mészkő.
Tóth Mike 1882-ben kiadott „Magyarország
ásványaidban a kalcitmódosulatok között megkü
lönbözteti a „mészszivag-ot” és a cseppkövet. A
mészszivag lehet csöves, ágas, vésés, korall és
cseppkőalakú. Előfordul pl. Nagy-Almáson „A
barlangokban, hol cseppegőkő is található elég, meg
Stalagmit.” A cseppkő címszónál 11 lelőhelyet sorol
fel. Szabó József Ásványtanában (1893): „Alakra
nézve lehet a szemcsés szövetű ásvány csupa hason
latosságánál fogva gömbös, csap- vagy csepkőidomű” . A tankönyv 421—422. oldalán a „Csepkő
(Tropfstein) rendesen barlangokban most is kép
ződő, kristályos szövetű mész... A felülről lefelé
lógó csapoknak neve stalaktit; a földről fölfelé
nyúlóké stalagmit.— Ezen kívül felette gyakran
képez Kérgeket..
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A nagyközönség számára készült színes útleírá
sokban hamar átvették a barlangokban előforduló
sajátos ásványok megnevezésére a tsepegő-kő nevet,
majd az ilyen barlangokat előbb tsepegő-kő-.
később csepegő-kő-, majd cseppkőbarlangnak ne
vezték. A XIX. század második felében indul meg a
mozgalom a cseppkőbarlang kifejezés ellen, a cseppköves-barlang helyességéért, hasonlóan mint a
jégbarlang és jeges-barlang esetében.
A cseppkő szó kettős értelmezését legjobban a
Pallas Nagy Lexikon „cseppkő” címszava mögöu
találjuk meg. mintegy lezárva egy korszakot, amely
után a XX. sz. elejétől fellendülő tudományos bar
langkutatás a cseppkő nevet „kisajátítja” a cseppkőszerű-forma jelző használatának rovására. A Pallas
Nagy Lexikona szerint (amely nagyrészt német for
rásokon alapul) a cseppkő „közönséges értelemben
a mészkőnek kristályos szövetű változata, amely
csapok alakjában barlangok tetejéről lelóg, v. a
barlang fenekéről tornyosodik a barlang üregébe.
Általános értelemben pedig mindazon ásvány, mely
valamely helyről lecsepegő oldatból képződik. . .
Mészkövön kívül cseppkő alakban szokott még ki
képződni a kalcedon. a kristályos quarc, a limonit,
a pszilomelán, a malachit és sok egyéb ásvány.” ,
A mai értelemben használt cseppkő kifejezést
Dudich Endre fogalmazta meg először a magyar
irodalomban (1932), miszerint „Cseppkőnek ne
vezzük az összes mészképződményeket, amelyek a
kőzet repedéseiből előbukkanó, csepegő vagy szi
várgó vízből keletkeztek, tekintet nélkül alakjukra
és elhelyezkedésükre” . Ma az ásványtanban a csepp
kő „forma” jelentését gyakorlatilag elvesztette,

mint ásvány pedig Koch S. — Sztrókay K. (1955)
tankönyve szerint a kaiéit egyik módosulata, még
pedig: „Mészkőhegységek barlangüregeiben a csepp
kő kristályos kalcitból áll.”
A barlangi cseppkövek között ma már keletkezés,
megjelenés, ásványi összetétel alapján számos vál
tozatot ismerünk, s azokat külön műszavakkal il
letjük, lásd pl. Jakucs-Kessler a „Barlangok világa”
c. könyvében. így jelenleg e teljesen közismert szak
szavunk jelentése újból változik. Tágabb értelemben
a természetes üregekben, a karsztos barlangok kalcitcseppköveihez hasonló alakú és részben analóg
keletkezésű kitöltéseket is értjük, pl. lávacseppkő,
löszcseppkő. Általánosan a szűkebb értelemben vett
cseppkő megnevezést használjuk, amely a karsztbarlangokban előforduló csepegő-szivárgó vízből
kivált, réteges szerkezetű kalcitmódosulatot jelenti.
D r. K ordos László
M agyar Állami Földtani Intézet
H í 143 Budapest, N épstadion út 14.
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ETYMOLOGY OF THE WORD ''CSEPPK Ő”
AND VARIATIONS OF ITS MEANING
In the Hungárián language all the modifications
of calcite precipitated from dripping or seeping
water in karsiic caves are called ”cseppkő” . In
English, the following words would correspond to
the term ”cseppkő” : calcareous-sinter, dripstone,
stalactite. stalagmite. column, soda straw, pillar,
pendent formation, heligmite, flowstone, and curtain. The present-day meaning of "cseppkő”
developed at the end of the 19th century. In 1757,
the date of itsfirst known occurrence. it was applied
as a lilteral translation of a word of Greek Latin
origin. From the end of the 18th century, the Hun
gárián geological literature which had developed
under Germán influence, adopted the word "csepp
kő” as a semantic borrowing of "Tropfstein” .
Consequently, the ambiguity of this Germán word
was inherited. Notably, the term "Tropfstein”
designates the shape of a mineral independently of
the piacé of its origin and of the substance it consists
of. Accordingly, the word "cseppkő” was scarcely
used in its present-day meaning. The origin of its
present meaning can be traced back to the laté 19th
century development of speleology. Morphologically, the word "cseppkő” underwent the following
phases of development: tsepkő - tseppkő * tsepegőkő - csepkő -cseppkő.

K 3TMMOJIOrHM CJIOBA „C SE P PK Ő 44
II B O IIPO C V M 3M EHEHI1ÍÍ ETO 3HAHEHIIR
Ha BepnrepcKOM mbiKC caoBOM „cseppkő”
naibiBaiOT Bee püihobhuhocth KaabLtHTa, Bbiae.iHjouteroca H3 Kanatoiueű-npocaHHBatouteftca BOitbi.
Ha anraHHCKOM hbukc caoBy „cseppkő” cootbctCTByioT caeayioiixHe Tep.MHHbi: calcareous-sinter,
dripstone, stalactite stalagmite. column, soda straw,
pillar. pendent formation, heligmite flowstone.
curtain. B HbiHeuiHeM CMbicae cjiobo „cseppkő”
CTajiM npHMemiTb ToabKO c Konua XIX BeKa.
B nepBbift pai oho 4>nrypMpyeT b paőoTe, HiaaHHOü
b 1757 r., rae npHMeHaeTca KaK AocjiOBHbift nepeboa TepMHHa rpeHecKo-jiaTHHCKoro npoHcxoacAeh h r . HaMnnaH c KOima XVIII BeKa, BeHrepcKaa
reojiorMHecKaa jiHTepaTypa 3anHMCTByeT hcmcukhh
Tep.MHH „Tropfstein” b őyKBaabHOM nepeBoae
(cseppkő), ho BMecTe c tcm 3aHMCTByeTca Taxxce m
MH0r03HaHH0CTb 3TOrO TepMHHa. Aejio B TÓM, HTO
HCMeuKoe caobo „Tropfstein” oTHanaeT cootbctCTBytomyio <j)opMy atoőoro MHiiepajia, rAe 6 bi oh
HH 0Őpa30BaJlCR H H3 KaKOrO 6 bl BCUteCTBa HH coCToaa. Tbkhm oőpaTOM, b HHnetiiHeM 3HaneHHH
CaOBO CABa npHMCHRAOCb. BOTHHKHOBeHHe erő
coBpeMeHHoro 3HaHeHHa őbiao CBínano c pa3BHTHCM
cneaeoaorHit b KOHite XIX BeKa. Mop4>oaorHMeCKoe pa3BHTHC caoBa „cseppkő” npouiaocaeAyiouxhc (J)a3bi: tsepkő - tsepp-kő - tsepegő-kő - csep
kő —cseppkő
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