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a  f e l s z í n  a l a t t i  k a r s z t j e l e n s e g e k
CHOLNOKY JENŐ KUTATÁSAIBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

Cholnoky Jenő első tudományos értékű barlangtani munkája 1917-ben jelent meg. Cholnoky már 
ismerte a karszt hidrográfiai rendszerét, és említést tesz magas és alacsony karsztvízszintről is. Cholnoky 
munkássága során a barlangok kialakulását az erózióbázis süllyedésével magyarázta. Fontos szerepet 
tulajdonít a kőzetszerkezetnek, a karsztra érkező csapadéknak, a növényzetnek és a területre kerülő „ ter- 
ra rosa”-nak is az üregesedésben. Cholnoky nem foglal egyértelmű állást a barlangok korróziós vagy 
eróziós kialakulása mellett. Neki tulajdonítjuk a forrásbarlang, bujtatóbarlang és átmenő barlang kife
jezések megalkotását is. Cholnoky szakaszjelleg elméletét és teraszbarlang elméletét a barlangtanban 
ma már elvetik.

1. BEVEZETÉS

Cholnoky Jenő a XX. századi magyar geomorfológiai kutatások, köztük a karsztkutatás meghatározó 
alakja volt. Karszt- és barlangtani munkásságáról eddig teljes körű feldolgozás még nem született. Feldol
goztuk az ismert irodalmi adatok alapján a tudós karsztos életművét a hazai és a korabeli külföldi szakiro
dalom tükrében. Cholnoky eredményeit összevetettük a mai felfogásokkal is, ezzel cáfolva vagy megerő
sítve elméleteinek mai helytállóságát. Barlangtani munkásságában a teraszbarlang elmélet megalkotása 
fűződik nevéhez. Mérnöki pontossággal írja le és jellemzi a barlangjáratok alakját. Az eróziós és korróziós 
barlang kialakulási vitában nem foglal állást. Kiválási fonnák közül a tetarata és travertino kialakulásban 
alkotott maradandót, a domború felületen kivékonyodó vízlepelből való kicsapódást mutatja ki.

Cholnoky Jenő (1870-1950) a magyar földrajztudomány egyik legkiválóbb és legemblematikusabb
t

alakja volt. Óriási munkabírású tudósként szinte a földrajz minden akkor ismert ágát művelte. A karszt- 
tudománnyal már pályafutása kezdetén megismerkedett és élete során vissza-vissza tért a felszíni karsz
tos és a barlangtani vizsgálatokhoz. 47 évesen publikálta első tudományos értékű barlangtani munkáját 
(iCHOLNOKY, 1917).

Mind a mai napig nem kerültek részletes feldolgozásra a tudós barlangtani vizsgálódásai. Cholnoky 
ez irányú kutatásairól eddig KADIC (1931), STRÖMPL (1935), BALÁZS (1982) és TÓTH (2005) adott 
áttekintő képet. Tudományos munkásságának eredményeit és érdemeit 1989 előtt kevésbé helyezték elő
térbe. Számos tudós vehetett át hivatkozás nélkül Cholnokytól. Ennek oka lehet, hogy Cholnokyról év
tizedekig nem volt kívánatos írni, így a hivatkozásokból is sokszor kimaradhatott a neve, vagy inkább 
más tudós neve került be. Cholnoky politikai szerepvállalása és nézetei, illetve a trianoni eseményekben 
betöltött szerepe miatt már nyugdíjazása után (1940) mellőzve volt, halála után pedig munkássága pe
rifériára került.

A dolgozat célja Cholnoky Jenő barlangtani munkásságának bemutatása, és eredményeinek értéke
lése, illetve összevetése a ma uralkodó nézetekkel. Eredményeit csak az adott korszakban, az akkori 
szakirodalmi ismeretek szempontjából lehet reálisan értékelni.
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2. MÓDSZEREK

Cholnoky hatalmas irodalmi hagyatékkal rendelkezik. A meglévő bibliográfiákat (SOMOGYI é. n.; 
G ÉCZI1998; KOVÁCS 2002) összevetve, összegyűjtöttük Cholnoky karszttal kapcsolatos összes írá
sát. Ezeket feldolgozva, illetve a több helyen fellelhető irodalmak közti átfedéseket figyelembe véve 
rendszereztük a tudós által vizsgált formákat. Cholnoky eredményeit összevetettük az adott kor külföldi 
szakirodalmával, illetve a mai felfogásokkal is. Ebben részben segített a Cholnoky által időnként hasz
nált hivatkozás, illetve a korban jelentős kutatók munkáinak áttekintése is. Az így kialakított kép alapján 
írtuk le az egyes formákról alkotott elképzeléseit.

3. CHOLNOKY ISMERKEDÉSE A KARSZTTAL

Cholnoky ismerte a kor hazai és külföldi szakirodalmát, ezek az írások hatással voltak felfogására, 
elképzeléseire és valószínűleg használt, átvett gondolatokat, elméleteket. Ma már ezt nehéz bebizonyí
tani, mivel Cholnoky idejében még nem léteztek a hivatkozások mai szigorú szabályai. Karsztos mun
káiban név szerint az alábbi tudósokat és müveiket említi. MARTEL (1900) írását: „Munkái bizonyos 
tekintetben feliilállnak ezeken a közönséges leírásokon, de éppen nem annyira, hogy kritikus, szigorú 
tudományos munkálatoknak tekinthetnők érdekes és részletes leírásai” (CHOLNOKY 1916, p. 426.). 
DAUBRÉE (1879) írását, CVIJ1C (1893) Das Karstphánomen és Cvijic (1895) Karst c. müvét hivat
kozza. Ezen kívül Grund (1903) Die Karsthydrographie című munkáját és DANES (1908, 1910) írásai 
jelennek meg munkáiban. Grund és Danes munkáiról így vélekedik a tudós; „Helyes irányba terelték 
a karszí fizikai földrajzi megismerését, de még mindig hiányzik a legfontosabb, alapvető kérdések meg
oldása s még mindig nem ismerték fö l a karsztosodás jelentőségének mértékét!” (CHOLNOKY 1916, 
p. 426.). A Cholnoky-féle karszt ciklus elmélete DAVIS (1899, 1909) és PENCK (1924) szellemiségét 
tükrözi. Cholnoky megemlíti KATZER (1909) és KNEBEL (1906) karszthidrográfiai munkásságát, mely 
szerint KNEBEL (1906) erősen ellenzi GRUND (1903) elméletét. SAWICKI (1908) írását is említi, vi
szont nem tartja sokra a lengyel tudós munkáinak értékét (CHOLNOKY 1917). Továbbá PENCK (1904), 
BOEGAN (1906), HUGUES (1903), KYRLE (1923) és LEHMANN (1932) munkáira is hivatkozik a tu
dós.

A hazai irodalmat tekintve Cholnoky konkrét tanulmányokra nem, hanem szerzők neveire hivatko
zik. A Cholnoky által említett fontosabb magyar kutatók: Kormos Tivadar (1881-1946), Kadic Ottokár 
(1876-1957), Jaskó Sándor (1910-1998), Kessler Hubert (1907-1994), Bokor Elemér (1887-1928), 
Czárán Gyula (1847-1906) barlangkutatók és Roska Márton (1880-1961) régész.

4. A KARSZTOSODÁS ALTALANOS FELTÉTELEI

CHOLNOKY (1916) a karsztosodás alapvető feltételeként fogalmazza meg, hogy ahol a málladék 
annyi, hogy képes a karsztosodást megszüntetni, ott karszt egyáltalán nem is alakul ki, ha azonban 
az oldódással elszállított anyag mennyisége több, mint a keletkezett málladék, akkor karsztformák jön
nek létre. Tehát Cholnoky szerint nem elég az oldhatóság, az alacsony mállékonyság a fő kritérium 
a karsztok kialakulásánál. Cholnoky szerint minden kőzetet old a víz, de pl. dolomiton és grániton, nem 
történik karsztosodás. Véleménye szerint, a dolomitban lévő sok a magnézium-karbonát, akadályozza 
a karsztos folyamatok kialakulását (CHOLNOKY 1916). Ismert, hogy a dolomit is karsztosodik, vi
szont oldódása lassabb és hőmérsékletfüggő (JAKUCS 1971b), illetve az oldódás folyamata összetettebb 
(pl. murvásodás kíséri), mint a mészkőé (JAKUCS 1971a, 1971b). Elmondható, hogy karsztos formák
nak csak a mészkövön, kősón, gipszen kialakult formákat tartja.
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4. 1. Az oldódás
Cholnoky szerint a kőzetbe szivárgó víz szénsav tartalma aligha lehet számottevő, hiszen az esővíz 

desztillált víz (CHOLNOKY 1916). Későbbi írásában felfogása a jelenségről módosul. Amikor az eső
cseppek átesnek a levegőn, Cholnoky szerint mindig elég sok „széndioxidát” vesznek föl. A szénsavas 
víz pedig a kalcium-karbonátot kalcium-bikarbonáttá alakítja, s ez már vízben nagyon könnyen oldódik 
(íCHOLNOKY 1930, p. 255.). A karsztba jutó széndioxid forrásaként említi, hogy a mészkő felszíne 
sűríti a széndioxidot, és a lehulló víz ezt a mészkő felületi molekulái közül kihajtja és elnyeli. A legtöbb 
szénsav a frissen leszállt csapadékvízben van (CHOLNOKY 1940a). A C 02 másik forrásául a karsztot 
borító talajt jelöli meg. A talajban állandó korhadás, lassú oxidáció folyik és szénsavgáz keletkezik, a tu
dós szerint ez azután megsűrüsödik a talajváz szemecskéin, mert ezek mindig gázsűrítö tulajdonságúak 
{CHOLNOKY 1940b). A „megázott terület” levegőjének alsó rétegeiben igen sok szénsavgázt lehet ki
mutatni, sőt Cholnoky szerint az esőcseppek egymáshoz ütközése miatti kialakuló erős dinamikus nyo
másnak is szerepe van a C 02 megnövekedésében {CHOLNOKY 1940b,p. 1006). Megemlíti a növényzet 
szerepét is; így ha csak zuzmók, mohák vannak az is elég, hogy több C 02 jusson a karsztba, ugyanis 
ezek a növények sok C 02-t termelnek {CHOLNOKY 1940a). Az erdős területeken a növényi működés 
miatt több C 02 jut a talajvízbe, ezzel növelve az oldó hatást {CHOLNOKY 1917). Cholnokynak lénye
gében a biogén eredetű karsztosodásról vallott felfogását azóta a kutatások kétségbe vonhatatlanná tették 
{JAKUCS 1971a). Feltételezhető azonban, hogy a biogén eredetű C 02-vel kapcsolatos gondolatai nem 
eredetiek, hanem azokat más kutatóktól átvette {HUGHES 1901).

Érdekes a levegő nyomása és a C 02 mennyisége közötti kapcsolat említése. Azóta bebizonyosodott, 
hogy a szélsebesség növekedése növeli a víz oldó hatását részben, mert szélhatásra a vízben a nyomás 
növekszik {VERESS et al. 2006, 2009).

Cholnoky „ chemiai ” oldásról részletesen írt barlangtanulmányai során {CHOLNOKY 1917). A mészkő 
véleménye szerint vízben csak minimálisan oldódik, ha a vízben szén-dioxid van elnyelve, akkor ez a C02 
a víz molekuláival lép kémiai kapcsolatba, és H2C 03 jön létre {CHOLNOKY 1940b). Ez a szénsavas víz 
már kifejti oldó hatását a mészkőre, a Cholnoky által leírt képlet az alábbi {CLIOLNOKY1917, p. 168):

CaC03 + H2C 03 = Ca2(HC03).

Véleménye szerint a létrejött „calcinmbikarbonát ” nem tartós, csak akkor marad oldatban, ha a víz
ben még a szükségesnél több H2C 03 van. Ha az oldat oxigénnel érintkezve tartósan van jelen, a diffúzió 
útján kikerül a C 02, és így megbomlik az általa ,,kettedszénsavas mész”-nek nevezett anyag. Ez az egy
szerű szénsavas mész már nem oldódik és kicsapódik, cseppkő, mészkérgezés vagy travertino (mésztufa) 
jön létre belőle {CHOLNOKY 1917, p. 168).

Cholnoky 1917-ben Fabinyi Rudolf segítségével végzett oldatási kísérletet, melyben „szénsavgázt” 
állítottak elő, vizsgálták annak a mészkőre gyakorolt oldó hatását, illetve az oldatból való mész kicsa
pódását. Cholnoky szerint a vízből kicsapódó mészkő mennyisége nem áll arányban az elpárolgott víz- 
mennyiséggel, illetve szerinte a kicsapódás oka nem lehet a nyomásváltozás, sem pedig a hőmérsékleti 
tényező megváltozása. Véleménye szerint a túltelített vízből való „szénsavgáz” távozása okozza a kicsa
pódást {CHOLNOKY 1940b, p. 1005).

f
A  karsztos rendszerekről Cholnoky a karsztvíz kivételével nem ír. így nem használja a karszttípus 

fogalmát. Ugyanakkor a karsztos irodalomban a két világháború között számos karsztosztályozási rend
szer született, pl. CVIJ1C (1925). Hasonlóképpen nem szól írása a klimatikus karszttípusokról (magas
hegyi, trópusi, mediterrán stb.) sem, csak a földtörténeti idők során lezajló glaciális és interglaciális 
hatásokról (a barlang kialakulások kapcsán) tesz említést {CHOLNOKY 1930). Pedig munkássága ide- 
jén már számos trópusi karszttal kapcsolatos munka is megjelent {DANES 1908, 1910; COLÉ 1911; 
LEHMANN 1936).
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I. ábra. Vízhálózat keletkezése gyűrt 
mészkőrétegben (CHOLNOK Y 1940a). 
Vastag sötét vonallal jelölve a karsztvíz 

járatai

4.2. A karszt hidrográfiai rendszere
Miután az oldó hatású víz bejut a kőzetbe, széles résekké 

tágítja a kőzet repedéseit. CHOLNOKY (1916) szerint, ha egy 
kis mélyedés jön létre, az eső vertikálisan mozoghat lefelé (1. ábra).
Amíg a víz a repedéseken „ hajcsövesen ” (ma hajszálcsöves az el
nevezése) kitölti, addig egészen más a mozgása, mint amikor 
már oldás következtében a rés olyan tág, hogy „ hajcsövesen ” 
kitölteni nem tudja. A „hajcsöves” részekben a hidrosztatikai 
nyomás jóval kisebb, mint a tág résekben, ennek következtében 
az oldódás, és széndioxid elnyelő képesség változik (CHOL
NOKY 1916, p. 432).

A Cholnoky-féle hidrográfiai modell lényege, hogy egy fő le
vezető résen jut le a víz, mely folyók mintájára a horizontális és 
vertikális rések vizét magával ragadja, melyek környezetében a víz 
mozgása felgyorsul, és így egyre szélesebb járat jön létre (1. ábra).

Ekkor egy térbeli rendszer jön létre, egy fő konzekvens és 
több szubszekvens folyással. CHOLNOKY (1916) szerint a be
szivárgó és a kőzetet oldó vizek pályái térbeli vízhálózattá fej
lődnek (2. ábra). Szerinte ideális esetben ez a modell egy kúp 
alakú felülettel burkolható, mert lefelé kevesebb oldalszivárgás 
lehetséges, mivel minden víz felülről jut be a karsztba.

A kifejtett modell spekulatív, nem nyugszik tapasztalaton, 
megfigyelésen, vagy mérési adatokon. Ugyanakkor jó sejtésnek 
tekinthetjük, mert a karsztban kialakuló, önmagát az oldódáson 
keresztül erősítő áramlási rendszer modelljét ma is képviseli 
(FORD-WILL1AMS 1989). Az epikarsztban kialakuló, mély
be történő vízelvezetés és ennek megcsapoló hatását -  tehát 
a Cholnoky felfogással rokon felfogást -  a mai modem egyik 
dolinakeletkezési elméletben is megtalálhatjuk ( WILLIAMS 
1983; FORD-WILL1AMS 2007).

Cholnoky karsztvíz áramlási rendszeréről (tehát az áram
ló karsztvízről) is ír barlangtanulmányai során (CHOLNOKY 
1917). GRUND (1903) elméletét vallja kisebb módosításokkal, 

mely szerint a hegységekben lévő karsztvíz felszíne domború felület (2. ábra), mely a tengerek szintje 
felé lejt (CHOLNOKY 1930).

Minden víz, mely a karsztba jut, 
vertikálisan mozog lefelé, majd, ha 
eléri a karsztvíz felszínét, az erózió
bázis (pl. a tenger) irányába folyik le.
Az áramló karsztvíz fogalmát is be
vezeti a tudós (CHOLNOKY 1940a).
Sőt utalás van nála a magas karszt
vízszintre és az alacsony karsztvíz
szintre is (2. ábra). Megállapíthatjuk, 
hogy Cholnokynak a karszt áramlási
rendszeréiől kialakított felfogása lé- j  ábra. A karszt áramlás rendszere (Cholnoky 1944)
nyegében megegyezik a maival. 1= kis víz idején; 11= közepes víz idején; 111 =árvíz idején

2. ábra. Térbeli hidrográfiai rendszer 
(CHOLNOKY 1916). Vastag sötét vonallal 

jelölve a karsztvíz járatai
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Choinoky szerint a víz minden egyes repedést, üreget és barlangjáratot kitölt a karsztvíz szintjéig, és 
ezen repedéseken keresztül mozog a víz erózióbázisa felé. A karsztvíz szintjét karsztvíz nívónak nevezi 
(CHOLNOKY, 1917). TÓTH (2005) szerint, ha a kortárs nemzetközi eredményekkel összehasonlítjuk, meg
állapítható, hogy Choinoky sem GRUND (1903), sem KATZER (1909) felfogásának nem híve, de átveszi 
GRUND (1903) elméletét a karsztvízszintről, viszont az áramlás feltételeit nem vizsgálja. A karszthidrológia 
később a poljéknél kerül elő, ez valószínűleg CVIJIC (1925) hatása és eredményeinek átvétele.

Choinoky a termálvizekről is számos helyen tesz említést, de nem a karsztok tárgyalásánál. Choinoky 
a karsztforrásokat csak mint a karsztot lecsapoló forrásként írja le, külön típusokat nem ír le. Ugyan
akkor a mai karsztos irodalomban számos karsztforrás típust elkülönítenek. Megemlítjük, hogy az idő
szakosan működő, általa „intermittáló” forrásnak nevezett szivornyás forrásokról van tudomása, ezek 
kialakulását evorziós üst mintájára képzeli el (1. avenek). A fúrókő, ha elzárja a járatot, szünetel a víz
szolgáltatás, viszont ha a fúrókő elfordul, ismét forrásként működik (CHOLNOKY 1944). Egyik gim
náziumi írásában „A víz” c. kéziratban Choinoky közöl rajzot szivornyás forrásról, de ezt későbbi mun
káiban nem találjuk meg.

5. FELSZÍN ALATTI KARSZTFORMÁK

5.1. Aven
Az avenek felfelé vakon elvégződő barlang kür

tők, melyeket aven ágnak is nevez (CHOLNOKY,
1917). Olyan formák, melyek a barlangjárata felől 
felfelé fejlődnek, méghozzá a vízszivárgás hátráló 
eróziója miatt. A vízszivárgás miatt folyamatosan 
fejlődik felfelé a járat, mígnem elér egy dolinát és 
azt magához kapcsolja. Choinoky szerint a karszt- 
ba lejutó víz a barlang felé haladva kis járatokat 
hozhat létre. Amikor a járatok megközelítik a bar
lang mennyezetét, a mennyezet kivékonyodik és 
a már meglévő cseppkövek súlya alatt leszakadó-

r
zik a kőzet. így vakktirtőszerü üregek alakulnak ki a barlang mennyezetén (CHOLNOKY 1940a). E for
mákat határozottan megkülönbözteti a beszakadt dolináktól. Tehát megállapítható, hogy CHOLNOKY 
(1917) szerint a dolinák átalakulhatnak víznyelővé is. Az avenek kialakulását evorziós üst mintájára is 
leírja (4. ábra), szerinte ahol egy kis üregbe kő kerül, majd ezt a víz mozgatja, és fúrókő módjára hosszú 
csőszerű járatot alakít ki, mely összekapcsolódhat egy barlangi ággal is. Ma már elvetik a felszínről in
duló barlangi ágak evorziós kialakulását.

4. ábra. Kürtös zsomboly kialakulása, a nyilak a vízmoz
gás irányát jelölik (Choinoky 1944).

1. óriásüst keletkezése; 2. fúrt kürtő keletkezése, alul 
keskeny karsztvízjárattal; 3. ferdén rétegzett kőzetben

kialakuló kürtő

5.2. Barlangok
Choinoky szerint azokat a formákat érdemes -  gyakorlati szempontból -  barlangoknak nevezni, melyek 

elég nagyméretűek ahhoz, hogy az ember számára járhatóak legyenek (CHOLNOKY 1917). Choinoky 
első jelentősebb karsztos írásában nem ír a barlangokról (CHOLNOKY 1916). 1917-ben viszont megje
lent a legjelentősebb barlangokkal kapcsolatos írása „Barlang-tanulmányok” címmel. E munkájában már 
használja a szifon szavunkat is.

Choinoky felveti, hogy a mechanikai erózió vagy a kémiai oldás játsza-e a fontosabb szerepet a bar
langok kialakulásában. Véleménye szerint a lassú vízmozgású hasadékokban az oldás, míg a gyors folyá
sú, tágas barlangjáratokban a mechanikai erózió a fontosabb kialakító tényező (CHOLNOKY 1917). Ké
sőbb, azt írja: „a barlangok kimosásában éppen olyan szerepet játszik az erózió, mint az oldás (korrózió) ” 
{CHOLNOKY 1940a, p. 340). De összegzésképp kiemeli, hogy minden barlangban más és más arányban
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jelennek meg ezek a hatások, és ezek arányai időben is változhatnak. „Kár erre a kérdésre annyi időt 
és papirost fecsérelni!” -  zárja le a vitát (CHOLNOKY 1940a, p. 341). Nem különíti el egyértelműen 
az oldásos és eróziós barlangokat.

Arra a jelenségre, hogy a vékonyan rétegzett, gyűrt mészkő nem alkalmas, viszont a vastag, tömött, 
kemény mészkő kedvez a barlangok kialakulásának, de csak akkor, ha vízszintesen települtek a kőzet 
rétegei (5. ábra) Cholnoky egykori tanítványa, Jaskó Sándor hívta fel a figyelmét (CHOLNOKY 1940a).

Véleménye szerint az erózióbázis csök
kenése és emelkedése meghatározó jelen
tőségű a barlangok kialakulásában (6. ábra).
Amint megemelkedik a karsztos terület, 
a karsztot elfedő kőzetek lepusztulnak, így 
a karsztba akadálytalanul jut a csapadék.
A vizek a vertikális réseken mozognak le
felé, és minél nagyobb résbe jut a víz, azo
kat annál jobban tágítja (eleve nagyobb 
rések alakulnak át járatokká). Ahol gyor
sabban áramlik a víz, nagyobb oldódást fejt 
ki (CHOLNOKY 1917). Szerinte víznye-

r

lökön jut be a legtöbb víz a karsztba. Ér
dekesség, hogy későbbi írásában a kürtös 
zsomboly elméletét emeli át (1. aven), és 
evorziós üst mintájára képzeli a víznyelő 
mélyülését, és ezáltal a bujtató barlangi ág 
létrejöttét (CHOLNOKY 1926). Cholnoky 
négy szakaszban vázolja a barlangok ki
alakulását (7. ábra).

F = fellegvári teraszok szintje;
V = városi teraszok szintje;
A = alluviális völgy' fenék;

1 = folyómeder; 2 — folyó allúviuma;
3 = barlangi patak travertinoja;
4 = omlás; 5 = patak-barlang;

6 = stadiális, kevéssé fejlett, elhagyott bar
lang; 7 = fejlődő aven; 8 = átszakadt aven;

9 = elhagyott, felső teraszbarlang;
10 = a felső barlangot elzáró, travertinoval 
összecementált törmelék (karsztbreccsa);
11 = fejlődő aven; 12 = víznyelő ponor;

13 = közönséges dolinák;
14 -  ponorrá fejlődni készülő dolina; 6. ábra. Barlang kialakulása süllyedő erózióbázis esetén

15 = cseppkövekkel teljesen kitöltött barlang (Cholnoky 1917).

5. ábra. Karsztosodás eltérő kőzetminőségnél (a vonalkázott rész 
a karsztvízzel elárasztott részt jelenti) (Cholnoky’ 1940a). 

a -  vékonyan rétegzett, gyűrt kőzetben; b = vastagpados, függőle
ges rétegeknél; c— közel vízszintes, vastagpados mészkőben

Első fázisban a víz víznyelőkön keresztül jut be a karsztba, de ezek a víznyelők még vakon végződ
nek, a víz elszivárog a karszt repedéseibe. A víz az erózióbázis szintjében forrásként nagy sebességgel

r

tör fel, ugyanis csökken a súrlódás. Így a forrás helyén ismét nagy intenzitással old, és üreg jön létre.
Második fázisában már a víznyelő folytatásában kisebb barlangjáratok jönnek létre, de ezek még nem 

járhatóak. A forrás résznél már barlangjárat jön létre, mely lesimított falakkal rendelkezik.
Harmadik fázisban barlangágak jönnek létre. Egyúttal bevezeti két barlangtípus nevét: a forrásbarlan

got és a ponorbarlangot (víznyelőbarlang). A forrásbarlangoknál leírja, hogy megjelennek a mészkiválások
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(travertino), a barlangi üledékek által felépített tör
melékhalmok és karsztbreccsák. Ez szerinte elre- 
kesztheti a barlang kijáratát, mint a folyókon a re- 
kesztözátony, így a víz kénytelen a tenger szintje 
alatt távozni a barlangból. Cholnoky ily módon 
magyarázza a tenger alatti források létrejöttét. Chol
noky szerint ebben a fázisban jönnek létre „ vak 
barlangágak” (CHOLNOKY 1940a, p. 339), me
lyek mindkét végükön vakon végződnek. Felülről 
a víznyelő vize bejut a járatba és formálja azt, a já
rat alsó részén a víz pedig eltűnik, mely később 
a forrásbarlangnál bukkan újra elő.

A negyedik fázisban létrejön az átmenő barlang 
(7. ábra), amikor a ponorbarlang és a forrásbarlang 
összeér, összekapcsolva a két végén vakon vég
ződő középső barlangágakat (vakbarlangágakat)
(CHOLNOKY 1940a). Ekkor a barlangi patak vé
gighalad a teljes barlangon, bár megemlíti Chol
noky, hogy sokszor elszivárog a barlang talpán 
a víz {„parallelfutó repedésekben ”) {CHOLNOKY 
1940a, p. 336). A tudós számos példát említ víz
festésre, melyet szénporral és egyéb anyagokkal 
színeztek meg, hogy vizsgálják a víznyelők és for
rásbarlangok kapcsolatát, összeköttetését.

A barlangok alulról felfelé is kifejődhetnek Chol
noky szerint, méghozzá a vízfolyások hátráló eró
ziója mintájára. Cholnoky szerint a forrásbarlang is fejlődhet felfelé, melyből nagyméretű barlang lesz, 
hasonlóan az avenek és dolinák összekapcsolásához. Cholnokynak a barlang kialakulási felfogása két

r

nagy csoportba különíthető. így a résekben mozgó víz oldó hatására kialakuló üregesedési (víznyelőktől 
induló), illetve az eróziós barlang kialakulási elképzelésre (mely evorziós folyamat során jön létre). 
Az áramló karsztvíz alatti üregesedésről csak közvetetten vesz tudomást, amikor „vak barlangokról” 
ír {CHOLNOKY 1940a, p. 339). A rések menti oldódásos elképzelése a mai felfogás szerint a vadózus 
zóna üregképződésére vonatkozhat. A víznyelőktől induló üregesedési elképzelése néhány vonatkozás
ban még ma sem tekinthető meghaladottnak.

A barlangok kialakulásában Cholnoky szerint a csapadék mennyiségi változása is jelentős szerepet ját
szik. Későbbi írásaiban elemzi glaciálisoknak és interglaciálisoknak, valamint a barlangok kialakulásának 
a kapcsolatát. Szerinte a barlang fejlődésére a vízmennyiség változása van hatással {CHOLNOKY 1930). 
Fontosabb okként említi a karsztra érkező folyók szerepét. Cholnoky szerint a folyók vízgyűjtőjének 
növekedése jelentős szerepet játszik a barlangok fejlődésében. A megnövekedett vízhozam jelentősen 
kihat a barlang méretének, mélyülésének növekedésére. A patak jelentős hordalékot hozhat magával, 
a szállított hordalék eróziós munkát végez {CHOLNOKY 1940a). Egy folyó lefejeződése következében 
lelassulhat, de akár meg is szűnhet a barlang növekedése. Barlangképződést befolyásoló tényező -  mely 
szerinte igen jelentős -  az erdősültség kérdése (a növényi működés miatt több C 02 jut a talajvízbe), 
az erdős karsztterületen kevésbé ingadozik a karsztvíz szintje. Tartósabb a középvíz jelenléte a barlang
ban, ami kedvez a barlang fejlődésének {CHOLNOKY 1917). A terra rossa jelentőségét is hangsúlyozza. 
Ha magasabb helyzetű karsztról pusztul le a fedő a karsztos területre, akkor az eltömheti a karszt járatait, 
és a barlang fejlődése leállhat.

7. ábra. A tmenö barlang kialakulása 
(Cholnoky 1940a). 

a -  víznyelő vagy> bújtatóbarlang; 
d= zsomboly; i=forrásbarlang
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8. ábra. Középszakasz jellegű barlangi 
ág szélesbítése (vastag vonallal jelölve 
a barlang régi keresztmetszete, szag

gatottal az új barlang keresztmetszete) 
(CHOLNOKY, 1917).

A—B — barlangi patak medre;
C-D  = barlangi patakvölgy inflexiós pont

ja, a barlang vállvonala;
E -F  = barlangtalp új szélessége; 

G-H = új vállvonal, mely lejjebb került;
I  = barlang új magassága; 

s = boltozat szélesség; m = boltozat ma
gasság; S = boltozat új szélessége;

M  = boltozat új magassága

A barlangok fejlődését felszín alatti folyóvölgyek mintájára 
képzeli el. A barlangokra is alkalmazza a folyóvízi szakaszjel
leg elméletét. A felső szakasz jellegű barlangi ágban a meder 
folyamatosan mélyül, mély sziklameder jön létre, üledék csak 
elvétve egy-két helyen fordul elő, esetleg mennyezet-omladé- 
kok találhatóak a mederben.

Ha a barlangi patak középszakasz jellegű, akkor a medrét 
szélesíti, a barlangág alsó része szélesedik. Az ilyen barlang
ágakban hordalék lerakódások és szálkőzet előbukkanások vál
takoznak. A középszakasz jellegű barlangban, mivel alul széle-

f
sedik a járatok fala, mennyezete omladozhat. Így a vízfolyása 
nem csak medrét szélesíti, hanem az egész járatot is a leomlások 
miatt (<$. ábra). A szakaszjelleg váltás miatt párkányok marad
hatnak vissza. Ezek létére Bokor Elemér az Abaligeti-barlang 
kapcsán hívta fel Cholnoky figyelmét (CHOLNOKY 1940a).

Ha a barlangi patak alsószakasz jellegű, akkor a barlang
ágat vastag törmelék fedi (kavics, homok, iszap), a patak sa
ját hordalékába vágódik bele. Az aljzat ekkor gyakran sáros.
E barlangaljzaton találhatóak a legnagyobb cseppkövek és mész
tufa kiválások is.

Cholnoky barlang szakasz elméletét teljes egészében ma 
már nem fogadják el (bár bizonyos esetekben nagyon jól ér
zékelhető pl. a középszakasz jellegű meanderezés a Szabad-

f
ság-barlangban, illetve a Baradla Retek-ágában is) (BALAZS 1971). Ugyanis a barlangi patak munka
végző képességét az esés csak részben határozza meg (az függ a barlang morfológiájától, a karsztvíz 
helyzetétől). A vízmennyiséget a víznyelő járatának áteresztő képessége határozza meg. Emiatt viszont 
az itt beérkező víz mennyisége az egész barlangban hat. Ha barlangi víznyelő jön létre, a barlangszint 
alsó részére már egyáltalán nem áramolhat a barlangi patak vize.

Cholnoky foglalkozott a barlang-keresztmetszetekkel, ezzel kapcsolatban három típust különít el. A nor
mális keresztmetszetű barlang normális lejtőjű barlangfallal határolt szimmetrikus forma, ahol az állé- 
kony kőzet kohéziója miatt egyensúlyi lejtő jön létre, és nincsenek a barlangban leszakadt mennyezet 
maradványok. Az ilyen barlangfal szerinte ritka. A „szélesbített" barlang-keresztmetszet (CFIOLNOKY 
1917, p. 141) akkor jön létre, ha a barlangi patak laterális eróziót végez, és alul kiszélesíti a barlangjára
tot (8. ábra). Ekkor a kőzet már nem marad állékony, a mennyezet leomolhat. A feltöltött barlang-kereszt
metszet esetén a barlangi patak a barlangban felhalmoz. Ez alsó szakasz jellegű barlangi patak esetében 
jön létre. Fontosnak tartja a „vállvonalak” szerepét is (CHOLNOKY 1917, p. 140), melyek a normális 
árvizek felső szintjénél létrejött, a barlangfal inflexiós pontjai közötti perem. A vállvonal lefelé is vándo
rolhat a barlangfalon akkor, ha „szélesbitett” barlang-keresztmetszet jön létre, ugyanazon vízmennyiség 
mellett. A vállvonal felfelé is tolódhat, ha nő a vízmennyiség a barlangban, pl. éghajlatváltozás miatt. Ek
kor a mennyezetet is megtámadhatja a víz. A barlangfalak osztályozásához az alapgondolatot a lejtő tipi
zálás adta. Cholnoky szerint a barlang inkább lefelé fejlődik, mintsem felfelé (CHOLNOKY 1917). A kő
zetrétegek helyzete és a kőzetminőség alapján barlang-keresztmetszet típusokat különített el (9. ábra). 
Későbbi írásaiban ez a csoportosítás és keresztmetszet leírások sajnos már nem kerülnek bemutatásra.

Cholnoky szerint van normális és abnormális barlangfejlődés. Az abnormális fejlődésnek tekinti azt 
a fázist, amikor a járatokat cseppkő, mésztufa és hordalék tölti fel, és a barlangfejlődés leáll. A normá
lis fejlődés szerint három állapotot különít el, mely az egész karsztra is érvényes. A juvenilis állapotot 
víznyelő és forrásbarlang jellemzi, de a két forma közt még nincs összeköttetés. A maturus állapotban
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létrejön az átmenő barlang, szenilis állapotban 
pedig a barlangjáratai túlfejlődnek, a járatok 
felnyílnak, szorosok, szakadékvölgyek alakul
nak ki. A karszt völgyekkel szabdalt terület lesz 
(CHOLNOKY 1917). Számos példával: Tordai- 
hasadék, Szamos-bazár, Kazán-szoros szemlél
teti (CHOLNOKY 1940a, pp. 351-353.) az egy
kori barlangok pusztulását (CHOLNOKY 1926). 
A barlangfejlődési elmélete részben karsztfej- 
lődési elmélet. Lényegében DA VIS( 1899, 1909) 
és PENCK (1924) felszínfejlődési felfogását al- 
kalmazza a karsztra. Érdekességként említjük, 
hogy Cholnoky tiszteletére az egyik Csoklovi- 
nai-barlangot [ma Románia, Hunyad megye, 
Csokiovi na (Cioclovina) határában] átkeresztel
ték Cholnoky-barlangra, mivel Roska Márton
nal e barlangban újabb barlangszinteket fedez
tek fel (BALÁZS 1982).

Cholnoky Jenő vezeti be a többszintes barlan
gok elnevezésére a teraszbarlang kifejezést. A bar
lang erózióbázisa a mindenkori folyó völgytalpa. 
Ha a folyó középszakasz jellegüből felső szakasz 
jellegre vált, völgyét bevágja, a völgy talp mé
lyebbre kerül, ami magával vonzza a karsztvíz
talaj vízszint süllyedését is -  Cholnoky a karszt
vízszintet is karszt-talajvízszintnek nevezi -  és 
a völgy melletti karsztban is lecsökken a karsztvíz 
szintje. A bevágódás során az egykori völgytalp 
maradványaként terasz marad vissza. A barlang

9. ábra. Barlangi keresztmetszet-típusok különféle rétegszer
kezet esetén (Cholnoky' 1917).

1 = normális keresztmetszet ferde repedezettség esetén;
2 = eltérő oldhatóságé és vastagságú vízszintes rétegek 

esetén; 3 = eltérő oldhatóságé és vastagságé ferde rétegek
esetén; 4 = vastagpados, nagy> szilárdságú azonos összetételű 

vízszintes rétegek esetén; 5 = vastagpados, nagy> szilárd
ságé azonos összetételű ferde rétegek esetén; 6 = nagyon 
szilárd, kis oldhatóságé rétegek esetén; 7 = szélesbített 

keresztmetszett szilárd, vastagpados vízszintes rétegek esetén; 
8 = ferde, elvetett rétegek között, különböző vastagságé és 
összetételű rétegek esetén; 9 = két különböző összetételű 
réteg, diszkordánsan érintkező felülete mentén kialakuló

barlangüreg.
egykori járata inaktívvá válik, új szintben kezdő
dik el a barlangképződés, így többszintű barlang jön létre. Cholnoky szerint általában hazánkban két szint: 
a fellegvári és a városi terasz szint különíthető el. A fellegvári szint sziklaterasz, mely kb. 80-100 m magas
ságban található a völgytalp fölött, míg a városi terasz 20-30 m magasan van, és kavicsterasz. A felső inaktív 
barlangjárat cseppkővel és travertinoval lesz kitöltött, míg az alsó ág patakos barlang marad. Akár 4—5 szintes 
barlangok is létrejöhetnek. Ha a karsztvízsüllyedés lépést tud tartani a völgymélyüléssel, a karsztban lévő patak 
bevágja medrét, és mély kanyonszem járat jön létre; ha nem képes erre, akkor gyorsan leszivárog, és újabb 
szintben hoz létre barlangot (CHOLNOKY 1917). Cholnoky tehát szakaszos erózióbázis-süllyedéssel magya
rázza a jelenséget (6. ábra).

A teraszbarlang kialakulását a Baradla-barlang kialakulásán keresztül mutatja be (10. ábra). Cholnokytól 
ezt később JAKUCS (1956) vette át pontosított és továbbfejlesztett formában. A teraszbarlang elmélet 
gyenge pontja, hogy a két erózióbázis együttes mozgása nem biztos, hogy mindig fennáll. A barlangi

r
szintek és a teraszszintek egybeesése sem jellemző (TÓTH 2005). A teraszbarlang helyett már emeletes 
barlangrendszernek hívják a több szintes barlangokat. Kialakulásukat nem kötik a folyóteraszokhoz.

Cholnoky pszeudokarsztos barlangokkal is foglalkozott, pl. a bazalt barlangokkal. E barlangokat azon
ban sohasem sorolta a karsztos jelenségek közé. Megemlíti a tihanyi barlanglakásokat is, mint antropogén 
eredetű nem karsztos formákat (CHOLNOKY 1943). A jégbarlangokról is ír, a Dobsinai-jegesbarlang 
kapcsán kialakulásukat és működésüket a jégveremhez hasonlónak tartja (11. ábra). A tudós szerint ajég
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télen gyűlik fel a barlangban, mely még nyáron sem ké
pes elolvadni, mivel a nap sugárzása nem jut be az üregbe. 
Az állandó +1-2 °C levegő, illetve a télen bennrekedt hi
deg levegő hőmérséklete biztosítja, hogy ajég megmarad
jon CHOLNOKY (1940a). Cholnoky ismerte a dinamikus 
és statikus jégbarlang fogalmát, de szerinte nem kell a jég
barlangokat genetikailag tipizálni.

5.3. Barlangi kiválási formák (cseppkő, tetarata, mész- 
kérgezés, travertino)

A mészkőből előtörő víz Cholnoky szerint mindig „kiej
ti”  az oldatban tartott meszet (CHOLNOKY 1916, p. 451). 
A cseppkőképződés és mészkérgezés szerinte még nincs 
tisztázva, hiszen a barlangok 100% nedvességű levegőjében 
a párolgás minimális, illetve nyomáscsökkenés sem lehet 
a kialakulásra magyarázat (CHOLNOKY 1916). A kor bar
langtani könyvei is csak e két kialakulási lehetőséget említik 
(<CHOLNOKY 1940b). A szénsavgáznak a vízből való távo
zása, és emiatt a kalciumbikarbonátnak kalciumkarbonáttá 
való redukálódása okozza a kicsapódást Cholnoky szerint, 
melyre bizonyíték a már említett 1917-es kísérlete is.

A víz miután eléri a barlang mennyezetét, cseppként 
függ egy ideig, amíg az újabb hozzászorított molekuláktól 
megnövekedett súlya felülmúlja a felületi feszültséget, és 
a csepp lecseppen (CHOLNOKY 1940b). Amíg a csepp 
mérete növekszik, felületén a C02 parciális nyomása kisebb, 
mint a csepp belsejében, tehát a C 02 molekulák kilépése 
felgyorsul. A legtöbb CaCCh akkor tud kicsapódni, mikor 
az adott oldat felülete megnő, ami megkönnyíti a kilépést, 
pl. a leeső csepp a barlang aljzatán szétterül. A lecseppenő 
víz a mennyezeten kis mészkőgyűrűt hagy, míg a padlón 
szabálytalanabb mészkőhalmot épít (CHOLNOKY 1940b).

Cholnoky szerint a cseppkövek mérete a csapadékmeny
nyi ségtől függ, mely „szekuláris időjárás változásokra ” 
vezethető vissza (CHOLNOKY 1940b, p. 1013). Ezeréven- 
te kb. 1 dm-t növekszenek a cseppkövek. A barlangok fel- 
töltődésében, pusztulásában jelentős a cseppkő és mésztufa 
képződmények szerepe (CHOLNOKY 1917).

A tetaraták egymás fölött elhelyezkedő kagylóhéjra em
lékeztető formák (12. ábra). A gátak között kis medencék 
vannak, melyek szélessége lehet csak néhány centiméter,
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10. ábra. Az Aggteleki-barlang fejlődése 
(Cholnoky 1935)

A = Aggteleki-völgy; B = Baradla-barlang;
11 = harmadidőszaki dombvidék; K = karszt- 

felület; J  = Jósva patak; T = harmadidőszaki
rétegek;

M  = mészkő; F  = források; 1 = fe l légvár i terasz 
szint; II = városi terasz szint; III = völgy’talp

szintje

965m

11. ábra. Dobsinai-j égbarlang (ferdén vonalköz- 
va a befoglaló kőzet) (CHOLNOKY 1940a)de lehet néhány méter is.

Ezek a formák barlangokban gyakran képződnek, de meleg forrásoknál is létrejöhetnek. Cholnoky 
szerint, amikor a víz lankás lejtőn mozog, sebessége lelassul, amint a lejtő dőlése megváltozik és me
redekre vált, a víz mozgása felgyorsul, felülete megnő és kivékonyodik. A víz részecskék egymástól 
elválnak, cseppekre esnek szét, a vízrészecskék közül kilép a C 02, és mészkő molekula csapódik ki. 
A kicsapódás mindig a lejtő inflexiós pontjánál történik. A kicsapódott mészkő kis gátat épít, ami még

88



12. ábra. A tetarata keletkezése és növeke
dése (vonallal jelölve a vízlefolyás iránya) 

(Cholnoky 1940b)
A = travertino növekedése

jobban megnöveli a sebességkülönbséget a gát alatti és felet- 
ti vízrészek közt. így nagyobb lesz a felület és még élénkebb 
lesz a víz belsejében fellépő húzás és a mészkő kicsapódás is 
(iCHOLNOKY 1940b). De a mészlerakódás jöhet létre, amikor 
a víz útjába valamilyen akadály kerül, ekkor, ezen kezdődik el 
a gát épülése. Cholnoky szerint a meleg vízből még több mész 
tud kicsapódni, ugyanis a meleg vízben több Ca: van oldat
ban, illetve több juvenilis C ü2 van benne.

A mészkérgezés akkor jön létre, ha a víz állandó meredek 
egyenletesen sima lejtőn fut le, a víz folyton gyorsuló moz
gása miatt a lejtőn állandó, egyenletesen kicsapódás történik 
(iCHOLNOKY 1940b). A „kérgezés” mindig domború lejtőn 
megy végbe, ha két különböző domború felület egymással met
szésbe kerül, a két forma összekapcsolódhat, de az éles „ vápa” 
a két forma közt megmarad, nem tűnik el (CHOLNOKY 1940b,
p. 1010). Cholnoky szerint kérgezés cseppkövön is létrejöhet, ha egy álló cseppkő domború lejtőjén folyik 
le a víz. Szerinte a barlangok falán található „falhoz tapadt sztalaktit” is ilyen kérgezésnek tekinthető 
{CHOLNOKY 1940b, p. 1011). Függőleges cseppkőoszlopon tetarata is létrejöhet, ugyanis a cseppkő 
oldalán lecsurgó víz az egyenetlenségek miatt gátat építhet, mely körbeíütva a cseppkő körül, „mészab- 
roncsot ” hoz létre {CHOLNOKY 1940b, p. 1011).

A mész a növényzetet is bekérgezheti, így pl. fatörzseket, melyeknek elkorhadásuk után üregek, bar
langszerű fonnák maradnak vissza. Cholnoky szerint így jött létre az Anna-barlang is, bizonyítja ezt a rend- 
szertelen zeg-zugos járatrendszer, illetve a cseppkövek, melyek gyökerek bekérgezései {CHOLNOKY 
1940b). A budai Várhegy barlangjai közül is sok ugyancsak így jött létre, melyek teraszszintben képződött 
mésztufa halmok által létrehozott barlangok.

A barlangokból előbukkanó vizek, patakok által létrehozott halmok is travertino lerakódások, gyakor
latilag ezek a Cholnoky által elnevezett karsztbreccsák {CHOLNOKY 1940b). Akarszt meredek szikla
falainak és lejtőinek lábát mindig durva törmelék takarja, melyet a kilépő karsztvíz magas oldott anyag 
tartalmával átitat. Ez a meszes víz összetapasztja a tönnelék köveit, és így vöröses színű kemény, durva 
breccsa alakul ki {CHOLNOKY 1916). Ahol nagy mennyiségű karsztbreccsa fordul elő, ott ideiglenes, 
lokális erózióbázis helyezkedett el. A barlangi breccsa a kilépő patak által szállított törmelék, melyet 
a vize összecementált {CHOLNOKY 1930).

6. ÖSSZEFOGLALÁS

Cholnoky Jenő a hazai barlangtani irodalomban a barlangokról részletes átfogó képet adott. Cholnoky 
már ismerte a karszt hidrográűai rendszerét {CHOLNOKY 1916), és említést tesz magas és alacsony 
karsztvízszintről is. Cholnoky munkássága során a barlangok kialakulását az erózióbázis süllyedésével 
magyarázta. Fontos szerepet tulajdonít a kőzet szerkezetnek, a karsztra érkező csapadéknak, a növény
zetnek és a területre kerülő „ terra rosa”-nak is az üregesedésben. Neki tulajdonítjuk a forrásbarlang, 
bujtatóbarlang és átmenő barlang kifejezések megalkotását is {CHOLNOKY 1917). Cholnoky szakasz- 
jelleg elméletét {CHOLNOKY 1917) és teraszbarlang elméletét {CHOLNOKY 1917) a barlangtanban 
ma már elvetik. A barlangtani munkásságában a teraszbarlang elmélet megalkotása is nevéhez fűző
dik. Mérnöki pontossággal jellemzi a barlangjáratok alakját. Az eróziós és korróziós barlang kialakulási 
módjában nem foglal állást. A tetarata és travertino kialakulásban a domború felületen kivékonyodó 
vízlepelből való kicsapódást mutatja ki. Karsztos munkái olvasmányosak, munkáiban a népszerűsítő és 
a szakmai közlés elválaszthatatlan. Lényegében egy új műfajt teremtett.
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Sokat tett a barlangok turista szempontú népszerűsítéséért. Minden fórumon kiállt a karsztos természeti
r

formák védelméért, ennek köszönhetően számos budai barlang menekült meg a pusztulástól. írásaiból az át
lagemberek ismeretei nagymértékben bővültek. A későbbi karsztkutató generációk Cholnoky Jenő munkái 
után kaptak kedvet a karszt tudományos tanulmányozására. Magyar nyelven úttörő volt a karsztos formák 
leírásában, és valószínűleg számos ma is hivatkozott eredmény Cholnoky nevéhez köthető.
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SUBSURFACE KARST PHENOMENA IN 
JENŐ C H O L N O K Y ’S RESEARCHES

ABSTRACT

Jenő Cholnoky’s first scientific speleology work appeared in 1917. Cholnoky already knew karst’s 
hydrograpic system, and he mentioned about high and low karst water level too. Cholnoky work during 
the formation of caves, and he explained this with the erosion base’s sinking. He considers the rock 
structure important, the precipitate that falling into the karst, the vegetation, and the “terra rosa” that’s 
going to be there on the area in the cavity development. Cholnoky didn’t decide between corrosion or 
erosion formation of caves. The outflow cave, the sinkhole cave and the through cave expressions are his 
merit too. However Cholnoky’s stage character and terrace cave theories have been rejected in speleology.
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