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CHOLNOKY JENŐ FELSZÍNI KARSZTMORFOLÓGIAI
MUNKÁSSÁGA
ÖSSZEFOGLALÁS

Cholnoky Jenő 1912-ben írta első karsztos tanulmányát. Megfogalmazta a karsztosodás általános fel
tételeit és foglalkozott az oldódásfolyamatával is. A felszíni karsztformák közül a dolinákat, az uvalákat,
a víznyelőket és a poljékat vizsgálta részletesebben. A karrok tekintetében nem alkotott újat, nem haladta
meg korának kutatóit (ECKERT, CV1JIC). A dolinák kialakulásával is foglalkozott és típusokat különített
el, leginkább CVIJIC morfológiai és KNEBEL genetikai eredményei tükröződnek vissza e témájú írása
iban. A poljékkal behatóan foglalkozott, ezeket osztályozta is kialakulásuk és hidrológiájuk szerint is.
A poljék osztályozásakor a CVIJIC-féle rendszert követte. Leírta a karsztplaninák (platók) kialakulását
is, DAVIS és PENCK, W. felszínfejlődési elméletét alkalmazta ezzel a karszíra. A víznyelőkről, avenekről
és a karsztos kiválási formákról saját elméleteket alkotott.

1. BEVEZETÉS
Cholnoky Jenő (1870-1950) a magyar földrajztudomány egyik legkiválóbb és legemblematikusabb
alakja. Óriási munkabírású tudósként szinte a földrajz minden akkor ismert ágát művelte. A karszttudománnyal már pályafutása kezdetén megismerkedett, és élete során vissza-visszatért a felszíni karsztos
és a barlangtani vizsgálatokhoz. Célunk Cholnoky Jenő felszíni karsztos munkásságának bemutatása,
melyet korábban többen is ismertettek (KADIC 1931, STRÖMPL 1935, BALÁZS 1982, TÓTH 2005),
de a mai napig nem került teljeskörűen feldolgozásra a tudós ez irányú vizsgálódása. E tanulmányban
összevetjük Cholnokynak a karsztról képviselt felfogását korának hazai és külföldi irodalmával, illetve
összevetjük azt a ma uralkodó nézetekkel. Jelen írásban csak Cholnoky felszíni karsztformákra vonat
kozó nézeteivel foglalkozunk, mivel a felszín alatti karsztformákról alkotott véleményéről egy másik
dolgozat keretében már beszámoltunk (RYBÁR-VERESS 2016).

2. MÓDSZEREK
Cholnoky hatalmas irodalmi hagyatékkal rendelkezik. A meglévő bibliográfiákat összevetve öszszegyűjtöttük Cholnoky karszttal kapcsolatos összes írását. Ezeket feldolgozva, illetve a több helyen
fellelhető közlések közti átfedéseket figyelembe véve rendszereztük a tudós által vizsgált felszíni for
mákat. Cholnoky eredményeit összevetettük a kor külföldi szakirodalmával. Ebben segített részben
a Cholnoky munkáiban helyenként felbukkanó hivatkozások, illetve a korban jelentős kutatók mun
káinak áttekintése is. Az így kialakított kép alapján írtuk le az egyes formákról alkotott elképzeléseit.
Cholnoky eredményeit összevetettük a mai nézetekkel is, ezzel cáfolva vagy megerősítve megállapítá
sainak mai helytállóságát.
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3. CHOLNOKY JENŐ ÉS A KORSZAK IRODALMA
Cholnoky a hazai és a külföldi szakirodalom ismeretében számos genetikai elméletet alkotott, me
lyek egy része saját elképzelésein alapul, de számos esetben felfedezhető más szerzőktől való átvétel is.
Cholnoky idejében még nem léteztek a hivatkozások mai szigorú szabályai, ezért teljes bizonyossággal
nehéz elválasztani az átvett és saját nézeteit, gondolatait. Munkáiban Edouard-Alfred Martel (1859-1938),
Gábriel Auguste Daubrée (1814-1896) írásait, Jovan Cvijic (1865-1927) 1893-ban keletkezett „Das Karstphanomen” és az 1895-ben íródott „Karst” c. művét is említi. Ezen kívül Alfréd Grund (1875-1914) „Die
Karsthydrographie” (1903) című munkáját és Jirí Václav Danes (1880-1928) írásait hivatkozza.
Fontos megemlíteni még Albrecht Penck (1858—1945) „Über das Karstphánomen”; Eugenio Boegan
(1875-1939) „La sorgenti d’Aurisana” (1906); Carlo Hugues (1849-1934) „Idrografia sotteranea carsica”
(1903); Georg Kyrle (1887-1937) „Theoretische Spelaologie” (1923); és Ottó Lehmann (1884-1941)
„Die Hydrographie des Karstes” (1932) című művét, melyeket hivatkozásként megjelöl a tudós.
Friedrich Katzer (1861-1925) „Karst und Karsthydrographie” (1909) és Walter von Knebel „Höhlenkunde mit Berücksichtigung dér Karstphanomene” (1906) című két munkájának hatása is felfedezhető
Cholnoky műveiben. A karsztplatók kialakulására vonatkozó ciklus elmélete (CHOLNOKY 1932) William Morris Davis (1850—1934) szellemiségét tükrözi.

4. CHOLNOKY KARSZTOS MUNKÁSSÁGA
Cholnoky a karsztosodás alapvető feltételeként fogalmazza meg, hogy ahol a málladék annyi, hogy
képes az oldódást megszüntetni, ott karszt egyáltalán nem is alakul ki, ha azonban az elszállított anyag
mennyisége több, mint a keletkezett málladék, akkor karsztformák jönnek létre (CHOLNOKY 1916).
A karsztosodás általános feltételeiről leírja, hogy a mészkövet a szénsavas víz aránylag könnyen oldja
(CHOLNOKY 1916). Szerinte minden kőzetet old a víz (dolomitot, gránitot), de az utóbbiakon nem törté
nik karsztosodás. Karsztos formáknak csak a mészkövön, kősón, gipszen kialakult formákat tartja. A tu
dós úgy vélte, nem elég önmagában az oldódás. Ha nagyon sok idegen anyag található a mészkőben, el
veszti karsztosodásra való alkalmasságát. Cholnoky leírja, ha a mészkőben a magnézium-karbonát aránya
megnő, már dolomit kőzetnek kell nevezni. A dolomitot nem tartja karsztosodó kőzetnek (CHOLNOKY
1916). Ismert, hogy a dolomit is karsztosodik, de oldódása lassabb és összetettebb (pl. murvásodás kíséri),
illetve a mészkőhöz képest még hőmérsékletfüggőbb is (JAKUCS 1971a, 1971b).

4.1. Az oldódás
Cholnoky részletes oldódási elméletét előző tanulmányunkban már bemutattuk (RYBAR-VERESS
2016). Röviden megemlítendő, hogy a tudós részletesen foglalkozott az oldódással és annak feltételeivel
(CHOLNOKY 1916, 1930). Vizsgálta a karsztba jutó vizek széndioxid tartalmát, továbbá a csapadék,
a karsztot borító talaj és a növényzet kapcsolatát (CHOLNOKY 1917, 1940a, 1940b). Cholnoky lénye
gében a biogén eredetű karsztosodást írta le, mely valószínűleg HUGHES (1901) elméletének átvétele.

Felvetette a levegő nyomása és a CO2 mennyisége közötti kapcsolat szerepét is. Később bebizonyoso
dott, hogy a szélsebesség növekedése növeli a vízben lévő nyomást is, melynek hatására növekszik a víz
oldó hatása (VERESS et al. 2006, 2009). Cholnoky az oldási elméletéről és a kicsapódásról részletesen
beszámol barlangtani kutatásai során (CHOLNOKY 1917, 1940b). A komplex karsztos rendszerekről
Cholnoky a karsztvíz kivételével nem vesz tudomást. így nem ismeri vagy használja a karszttípus fo
galmát. Ugyanakkor a karsztos irodalomban a két világháború között számos karszttípus osztályozási
rendszer született, pl. a CVIJIC (1925) által létrehozott karszttípus osztályozás. Hasonlóképpen nem vesz
tudomást a klimatikus karszt-típusokról sem. Pedig munkássága idején már számos trópusi karszttal
kapcsolatos munka megjelent (DANES 1908, 1910, COLÉ 1911, LEHMANN 1936).
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5. FELSZÍNI KARSZTOS FORMÁK
5.1. Karrok
Cholnoky első írásában a karrokat úgy jellemzi, hogy a karr jól megkülönböztethető a karszttól. A karr
a kőzetek felszínének egyenetlen kimarásából származó nem nagyon mélyreható szétroncsolása, mállás
nélkül! (CHOLNOKY 1916). E szerint Cholnoky nem sorolja a karsztok közé a karrokat, igaz későbbi írásai
ban viszont már igen. A karrosodást az alábbi módon írja le: a mészkősziklákon lecsurgó víz a mészkő felü
letéről is sokat felold. Ezáltal a mészkő felületén (ill. szerinte más kőzetek felületén is) a lecsurgó esővíz
különféle formákat hoz létre. így sajátságos mélyedéseket, árokszerü vályúkat, gödröket (CHOLNOKY
1930). A mészkő sziklák felületén a víz oldó hatására könnyen felismerhető bemélyedések, kannelurák
(rovátkakarr vagy rillenkarr), lyukak és rücskös dudorodások keletkeznek (CHOLNOKY 1940a). Említi
a különböző nemzeteknél használatos elne
vezéseket, a franciák úgy mondják „lapiez”,
ezért jobb a német elnevezés: „Karren”,
véli Cholnoky (CHOLNOKY 1930). Utal
a karrformák gazdagságára, megfigyelései
szerint fantasztikus karrformákat lehet látni
(CHOLNOKY1940a). Leírj a továbbá, hogy
a karrosodott mészkőfelszín nehezen járha
tó; a kősziklák lejtőin árkos mélyedések fut
nak le és köztük keskeny élek maradnak
vissza. A tudós dór oszlopok kanneluráihoz
hasonlónak látta őket. Horvátországi terep
bejárásai során megfigyelte, hogy az össze
repedezett mészkő töréseinél meginduló
oldódás hatására a mészkő tömbökre külö
1. ábra. Karrosodott mészkősziklák a Buccari-öböl fölött
nül, és ezek a felszínen heverő kőtuskók bo
(Bakar, Horvátország) (CHOLNOKY 1940a felvétele)
rítják be a domboldalakat (1. ábra-, CHOL
NOKY 1930).

Cholnoky álkarros formákat - esővíz mosta kis csatornákat, kannelurákat - is megemlít a Seychelles-szigetek közé tartozó Mahé-sziget gránitszikláiról, de ezeket nem különíti el a többi karros formától
(2. ábra; CHOLNOKY 1940á). A karrokról vallott ismeretei elmaradnak korának ismereteitől. Hiszen
ECKERT (1898) már jóval Cholnoky karsztos munkássága előtt elkülöníti és leírja pl. a rinnenkarrokat
(hazai elnevezéssel: vályú-karrok). De az
általa jól ismert CVIJIC (1924) is számos
karrformát különít el és ír le. A karrok el
nagyolt leírása valószínűleg arra vezethető
vissza, hogy karros terepi ismeretei a jól
karrosodó hegységekből, pl. az Alpokból
nem elég alaposak.

2. ábra. Álkarros formák (kanellúrák) grániton,
Mahé-szigetén (Seychelles)
(CHOLNOKY 1940a)
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5.2. Dolinák, uvalák
Cholnoky a dolinákkal, a karszt e jellegzetes és gyakori formáival részletesen foglalkozik. Jellemzi
alakjukat, méretüket, bemutatja genetikájukat.
A dolina keletkezését az alábbi módon magyarázza: ahol a kőzet belsejében sok víz mozog, meglazítja
a kőzetek szilárdságát, és a sok rés fölött lévő nagy terhelés hatása alatt összerogy a kőzet belsejének
egy részlete — véli. A felszínen berogyásnak megfelelő homorú mélyedés, úgynevezett dolina jön létre
(CHOLNOKY 1932). Ezt a típust Cholnoky közönséges vagy rogyott dolinának hívja (5. ábra), és leggya
koribbnak tekinti (CHOLNOKY 1916). Az általa vázolt kialakulási mód eltér a mai felfogásoktól (rogyott
dolina helyett az oldásos dolina kifejezést használják), viszont annyiban helytálló, hogy e formák kiala
kulását a felszín alá (mai nevezéktan szerint az epikarszt zónájába) helyezik (WILLIAMS 1983). A rogyott
dolina elméletét a hazai karsztkutatás Jakucs László munkásságának kezdetétől kissé mostohán kezelte,
bírálta Cholnoky felfogását. Ami arra vezethető vissza, hogy JAKUCS (1971a) a felszíni karsztformák
kialakulását kissé talán leegyszerűsítve a mészkő felszínen végbemenő oldódásából vezette le. Újabban
a hazai karsztkutatók nem zárják ki a rogyásos dolina kialakulás lehetőségét (VERESS 2004). Érdekes,
hogy Cholnoky igyekszik a lejtöalakkal a karsztformákat leírni. Ez talán mérnöki szemlélete miatt van,
illetve mert munkásságában a lejtőalakok központi szerepet töltenek be. A mai karsztmorfológiában már
csak részben használják a karsztformák jellemzésre a lejtőalakokat.
Frissen rogyott dolináról is tesz említést, melyet CVIJIC (1893) írt le (CHOLNOKY 1917). Ez a for
ma a mai felfogás szerint (VERESS 2004) valószínűleg utánsüllyedéses dolinának tekinthető (4. ábra).

3. ábra Rogyott dolina keletkezése
(CHOLNOKY 1940a)

Púi, település Romániában, Erdélyben. Hunyad megyében)
fölött, a csoklovinai mészkő-felvidéken (románul Cioclovina)
(CHOLNOKY 1940a)

Megemlíti, hogy célszerű a horvát nyelvből átvett szavakat alkalmazni, mint dolina, polje, uvala.
Cholnoky véleménye szerint a magyar nyelvben használatos töbör szó mást jelent, későbbi művében
annyit fűz hozzá, hogy „a töbör szó nem akar elterjedni és meghonosodni, magam sem tartom egészen
megfelelőnek, mivel a töbör szó nem jól fejezi ki a dolina lapos, melence-szerű formáját” (melence:
kivájt fatál, fateknö régies elnevezése) (CHOLNOKY 1930). Bírálja CVIJIC (1893) állítását, miszerint
a dolina víznyelő lenne. CVIJIC (1893) a polje aljzatok fedőjében kialakult formákat nevezi „alluvial
dolina”-nak, de nem tekintette ezeket víznyelőnek. E formákra később az „alluvial streamsink dolina”
elnevezést használták (CRAMER 1941, JENNINGS 1985), amelyek alacsony karsztvízszintnél valóban
működhetnek víznyelőként.
Cholnoky úgy véli, hogy a dolinák 90%-a berogyással keletkezik, és a dolinák 99%-ának fenekén
nincs víznyelő, vagyis vízelvezetés (CHOLNOKY 1932). A dolinák keresztmetszetének alakja lavór,
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medenceszerü forma. Konkáv oldallejtövei rendelkez
nek, legmeredekebb peremi részeiken. A rétegek helyze
te is befolyásolja létrejöttüket. Cholnoky szerint a ferdén
rétegzett mészkő esetében gyakoribbak a lezökkenések.
Másik típusa a dolináknak, melyet elkülönít, a be
szakadt dolinák (mai nevezéktan szerint szakadék doli
na), melyeket későbbi művében nem említi a dolinák
közt, azokat egyszerűen csak beszakadásnak nevezi
(CHOLNOKY 1926). Ezek szerinte minden esetben bar
langjárat fölött alakulnak ki. Cholnoky szerint a barlan
gok mennyezetén gyakran alakulnak ki vakkürtőszerü
üregek (ld. aven), melyek összekapcsolódhatnak karsz
tos mélyedésekkel (CHOLNOKY 1940a). De e formákat
határozottan megkülönbözteti a beszakadt dolináktól.
Azonban a mai felfogás szerint nem csak barlangjára
tok fölött jöhetnek létre ilyen formák (FORD-WILLIAMS 2007). A beszakadt dolinák esetében a tudós úgy
vélte, a dolina vízrendszere által létrehozott térbeli (kúp
palásttal határolható) járatrendszer (RYBAR-VERESS
2016), egy bizonyos szintig képes tágulni, majd szaka
szosan összerokkan, végül az egész dolina beszakad.
5. ábra. Uvala kialakulása
Ez az omladék az alatta található barlangjáratát eltor
1. Egyszerű dolinák; 2. Összetett dolina újabb
laszolja, melynek anyagát a barlangi patak fokozatosan
berogyással; 3. Több dolina egy nagy’ dolinában
elszállítja. (A tudós leírása alapján a dolinakürtő térbe
vagyis uvalában (CHOLNOKY 1940a)
li vízrendszere nemcsak összerokkan, hanem az egész
beszakad. A barlangi vízfolyást egy ideig képes eltorlaszolni, de a víz lassanként újra utat talál.) A dolina
helyén függőleges falakkal körülvett mély beszakadás jön létre (CHOLNOKY 1916).
A dolinák méretére is tesz utalást, egyesek olyan kicsik, hogy átugrani lehet őket, más „óriás”, doli
nákban falvak is elférnek. (CHOLNOKY 1940a). A dolinák alján összegyűlik a por és a talaj a lefolyásta
lanjelleg miatt. Az anyagfelhalmozódás folytán a dolinák alja földművelésre alkalmas, üde növényzettel
fedett. Említést tesz lépcsőzetes dolinákról is, de ezeket nem sorolja külön csoportba. Szerinte, ha a do
lina egyre inkább horizontálisan növekszik, egyre több szubszekvens vízért csapol le, és olyan méretűvé
válik, hogy fokozatosan lezökken, így egy lépcsős forma jön létre (CHOLNOKY 1916). A dolinák fe
nekén gyakran látni friss berogyásokat is (véleményünk szerint fedett karsztos töbröket), ezek meredek
oldalai idővel ellankásodnak (CHOLNOKY 1926).
Cholnoky nem csak mészkő dolinákat ír le, említést tesz a bazalton kialakult dolinákról is. Érde
kes, hogy ezeket a formákat a karsztos formák közt tárgyalja, miközben a bazalt barlangokat mindig
a karszttól elkülönítve mutatja be. így pl. leírást ad a balatonfelvidéki bazalton kialakult dolinákról. Ilyen
formákat ír le Köveskál fölött a Fekete-hegyről, ahol nagyméretű berogyások vannak, függőleges falak
kal (CHOLNOKY 1932). Ezeknek a formáknak kialakulását úgy magyarázza, hogy a bazalt repedéseibe
behúzódó víz a bazalt alatt fekvő homokrétegben utat tör, sok anyagot visz magával oldatban, de még
finom iszap formájában lebegtetve is. így a homokon fellazulás, apró üregek, rések halmaza keletkezik,
és a folyamat végén a nehéz bazalt ezeken a helyeken berogyik (CHOLNOKY 1932). E fentebbi leírás
ban a mai felfogás szerint szuffóziós folyamatról ír, és alkalmazza az anyaghiány magyarázatára, amely
végül a bazalt süllyedését okozza. Cholnoky példaként említi a Titeli-platót is, ahol löszön jönnek létre
dolinaformák (CHOLNOKY 1932). Itt is gyakorlatilag az alagosodás (szuffózió) folyamatát írja le.
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Megállapítható, hogy genetikailag a dolinák két típusát különíti el: az oldódásos és a szakadék dolinát.
Nem vesz tudomást a CVIJIC (1893) által említett „alluvial dolina”-ról, amely fedett karsztos típusú dolina.
Cholnoky az uvalákkal is foglalkozott tanulmányai során. Úgy gondolta, az uvala több dolinából álló
hosszú mélyedés, mely valószínűleg a dolinák alatt szivárgó vizek közös összekapcsolódó, fő szivár
gó erének helyét jelöli, de alatta barlang még nem fejlődött ki. Morfológiai szempontból leírja, hogy
az uvalát szintén teljesen homorú lejtök határolják, azért a dolinával rokonforma, de keletkezésmódját
még nem ismeri (CHOLNOKY 1926). Leírása alapján valószínűnek tartjuk, hogy a korai munkájában
(CHOLNOKY 1926) uvalának a töbörsoros völgyeket tekintette. Későbbi művében (CHOLNOKY 1940a)
írja le a valódi uvalákat. Amikor több dolina többszörös rogyásokkal egymásba szakad, akkor a kialakult
együttes mélyedést már uvalának lehet nevezni (5. ábra', CHOLNOKY 1940a).

5.3. Víznyelők, zsombolyok, avenek
Első karszttanulmányában már említi a víznyelőket, mint tölcsér alakú, igen meredek, domború lejtő
vel határolt mélyedéseket, melyek minden esetben barlangszerű kürtőknek a felső nyílásai (CHOLNOKY
1916). Ezen kürtök általában egy karsztos mélyedéssel kapcsolódnak össze, így megállapítható, hogy
CHOLNOKY (1917) szerint a dolinák (beszakadt dolinák) átalakulhatnak víznyelőkké is.
Érdekesség, hogy a „víznyelő töbör” kifejezés is — amelyet valószínűleg a víznyelőkre ért — megjele
nik „Barlang-tanulmányok” (CHOLNOKY 1917) című írásában, holott Cholnoky nem használta a töbör
szót, illetve a víznyelőtől a dolinát mindig elkülönítette (6. ábra). Leírja, hogy a dolina átalakulhat
ponorrá (víznyelővé), ha a felszíni vizeket levezeti (CHOLNOKY 1917). Ugyanakkor „A földfelszín for
máinak ismerete (Morfológia)”, CHOLNOKY(1926) című könyvében azt írja, hogy a dolináktól élesen
meg kell különböztetni a bujtatót, ponort vagy víznyelőt. Visszalépésnek számít 1930-as leírása, mely
elmarad az egy évtizeddel korábbi tanulmánya színvonalától, ugyanis azt írja, hogy „valahol rés alakul
ki”, ez kitágul, ennek okát nem tudni, ide nagyobb esőzések során több víz kerül, ez az esővíz még
jobban tágítja a járatot és végül kialakul egy kürtő, melyet víznyelőnek nevez (CHOLNOKY 1930). Ké
sőbbi munkájában bevezeti a zsomboly kifejezést (CHOLNOKY 1940a). A zsombolyoknak két típusát
különbözteti meg: az igazi víznyelőt (tölcséres zsomboly) és a kürtöt (kürtös zsomboly) (7. ábra). Előbbi
oldallejtője domború és vízfolyás táplálja.

6. ábra. Dolina és víznyelő különbségei
A. dolina; B. beszakadás; C. víznyelő (CHOLNOKY
1926)

7. ábra Tölcséres zsomboly és a kürtös zsomboly
A. igazi víznyelő; B. kürtös zsomboly; C. dolina
(CHOLNOKY 1940a)

A kürtös zsombolynak nincs tölcsére, átmenet nélkül éles peremmel kezdődik. A kürtő falai cső alakú
ak, lesimítottak. Ezen formákat „aven”-ként is említi, „A barlangokról (A karsztjelenségekről)” c. 1944-es
munkájában egy ábrát is közöl, ahol az avenek kialakulását evorziós üst létrejöttéhez hasonlóan értel
mezi; szerinte ahol egy kis üregbe kő kerül, majd ezt a víz mozgatja, és fúrókö módjára hosszú csőszerű
járatot alakít ki, mely összekapcsolódhat egy barlangi ággal is. Bár nem tekinti e formát víznyelőnek,
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mégis, feltehetően hogy az evorziós elmélete megalapozott legyen, e típusnál is vízbefolyással számol.
E felfogás szellemében viszont a kürtös zsombolyok nem is tekinthetők karsztformáknak, hiszen nem ol
dódással jönnek létre. Ennek ellenére oda sorolja azokat. (TÓTH2005). Megjegyezzük, hogy korábbi írá
saiban az aveneket, aven-ágakat úgy jellemzi, mint felfelé vakon elvégzödö barlangkürtök (CHOLNOKY
1917). Nz avenekröl (fúrókő-elméletröl) bővebben barlangtani munkásságának bemutatásánál már írtunk
(RYBÁR-VERESS 2016).

Cholnoky a zsombolyokat (legalábbis a felül tölcséresen kiszélesedöt) tekintette víznyelőknek. Nem
vett tudomást arról a ma elterjedt felfogásról, hogy a víznyelők ott alakulnak ki, ahol a nem karsztos
kőzetből felépülő térszín vizei elérik a karsztos és nem karsztos kőzet határát (JAKUCS 1971a, FORDWILLIAMS 2007).

5.4. Poljék
Cholnoky szerint a karszttünemények legrejtelmesebb típusa a polje (CHOLNOKY 1916). A karsztban számos helyen találhatók ilyen formák, melyek szerinte besüllyedt területek (CHOLNOKY 1914).
Cholnoky első polje leírását morfológiai jellemzőkkel vezeti be. Véleménye szerint a polje nagyobb
lefolyástalan medence. A poljék hossza több kilométer, szélessége több száz, esetleg néhány ezer méter
lehet. A poljét minden esetben meredek, sziklás fallal határolt, zárt formaként írja le. Aljzatát legtöbb
esetben nem karsztos kőzet fedi, amely lehet kavics, homok, vagy mocsári (valószínűleg tavi eredetűre
gondol) üledék. Szerinte ez a normális állapot, karsztos aljzat ritkán fordul elő a poljékben (CHOLNOKY
1916).X poljék aljzatán gyakran jelennek meg dolinák, víznyelők is (CHOLNOKY 1940á). 1916-ban két
típusukat ismeri, a kopott-és a süllyedt poljét (CHOLNOKY 1916).
A kopott polje kialakulását magyarázó elméletét a karsztos és nem karsztos kőzetek viszonyának leírá
sával kezdi. Cholnoky szerint a nem karsztos kőzetet fedő mészkő vastagsága befolyásolja a poljék lét
rejöttét. így ott, ahol a nem karsztos kőzetet vékony mészkőösszlet fedi, ott gyorsan keletkeznek berogyások, azért, mert a karsztvíz a nem karsztos és a karsztos kőzet határán mozog. Miután itt a víz kifejti oldó
hatását, az üregesedés miatt megindul a fedő beszakadozása. Kezdetben kisebb dolinák képződnek, majd
több és nagyobb dolina létrejöttével nagyméretű beszakadás, polje jön létre (8. és 9. ábra). A polje alján
megtalálhatóak a beszakadt fedökőzet tömbjei, melyeket gyakran a poljét átszelő vízfolyás elszállít. Ezek
tehát rendszerint állandó vízellátással rendelkező poljékra értendőek, ahol a karsztvízszint a nem karsztos
kőzet fölött vagy annak szintjében húzódik. így mindig van a poljében vízfolyás, mely részben elszállítja
a fedő üledéket (CHOLNOKY 1916). E polje kialakulási magyarázatnak van gyenge pontja is. Cholnoky

8. ábra. Kopott polje kialakulása
1. vékony mészkőtömeg berogyása; 2. kopott polje;
a, nem karsztos kőzet; b. mészkő;
c. karsztos járat (CHOLNOKY 1916)

9. ábra. Kopott polje tömbszelvénye
M. mészkő; P. nem karsztos kőzet; F. folyó
(CHOLNOKY 1940a)
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nem tesz említést arról pontosan, hogyan lehetséges az, hogy a polje aljzatáról miért hiányoznak az olyan
nagyméretű, leomlott kőzettömbök, amelyeket a vízfolyás nem képes elszállítani (TÓTH 2005).
A süllyedt polje képződési elméletét a Vinodol-árok kapcsán a Buccari-öbölnél (ma Bakar, Horvát
ország) tett megfigyelései alapján írja le. A süllyedt poljét később csak karsztos süllyedek néven említi
(ld. alább). A polje kifejlődéséhez feltétel egy a mészkőbe gyürődött nem karsztos kőzet jelenléte. A polje
képződés lényege ebben az esetben az, hogy a nem karsztos kőzet alatt megnő az áramlási sebesség, ami
felgyorsítja az üregesedést (elgondolását „csatorna elméletnek” nevezi). Az üregek a nem karsztos kőzet
súlya alatt beszakadoznak és a nem karsztos kőzet lassan lesüllyed. A karsztvíz továbbra is áramlik a kő
zettest alatt, így újabb üregesedési folyamat kezdődik, melynek következménye az újabb beszakadozás
és az ismételt süllyedés. így kialakul a polje, melynek aljzatán a mészkőnél fiatalabb nem karsztos kőzet
fekszik (70. ábra', CHOLNOKY 1916). Ezzel az elmélettel tehát Cholnoky képes volt megmagyarázni
az olyan poljék kialakulását, amelyek alján egyáltalán nincs karsztosodó kőzet.
Cholnoky az 1926-ban megjelent „A földfelszín formáinak ismerete (Morfológia)” című könyvében
négyféle polje típust említ. Első típusként különíti el a tektonikus beszakadásokat, a besorolásukat karsz
tos eredetű poljék közé azonban nem indokolja. 1916-os írásában még élesen elkülönítette a tektonikus
beszakadásokat, mint nem karsztos eredetű formákat, sőt még PENCK (1904) ez irányú felfogását is
bírálta, aki a karsztos poljéknél tárgyalta ezeket. Második típusként említi a „karsztos beszakadásokat”.
Erre említi példaként a Vinodolt, melyet munkájában korábban besüllyedt poljeként ír le. Ebben a cso
portosításában a süllyedt polje meg sem jelenik. Harmadik típusként a kopott poljét mutatja be, majd
negyedikként a perem poljét, melyről azonban semmiféle információt nem közöl (CHOLNOKY 1926).
Legösszefoglalóbb leírást „Csillagoktól a tengerfenékig” (1940) munkájában ad a poljékról. Itt is
négy típust különít el: tektonikus süllyedőket, kopott poljét — melynek speciális eseteként jellemzi a pe
rem poljét — és a karsztos besüllyedést. Látható, hogy ez csak három típus. Valószínűleg a perem poljét
gondolta negyedik típusnak, mégis ezt a kopott polje típushoz sorolja.
A tektonikus poljékat 1940-es munkájában részletesen jellemzi (korábbi műveiben csak említést tesz
róluk). Sőt első publikációjában nem is sorolja azokat a karsztos formák közé (ld. fentebb, CHOLNOKY
1916). A tektonikus poljékat egyszerű tektonikus süllyedőknek tartja, melyek többszöri lezökkenés során
jönnek létre. Ezáltal oldallejtőik lépcsőzetesek. A lépcsők a későbbi lejtőlepusztulás során elsimítódnak. E típus poljéiben Cholnoky szerint garatok és törmelékkúpok egyaránt kialakulnak (CHOLNOKY
1940a). A tektonikus poljék ismertetése során jellemzi a poljékat hidrológiájuk szerint is (ld. alább).
A kopott poljék leírása megegyezik az 1916-ban leírtakkal. Szintúgy a karsztos „besüllyedéknek” neve
zett polje leírása is, mely a karsztos süllyedők megnevezést yiselte korábban. Ebben a munkájában szintén

10. ábra. Süllyedt polje kialakulása (a fekete nyilak a
vízáramlás irányát mutatják, a szaggatott vonalak pedig
a karsztvízszintet)
T. tenger; SP. süllyedt polje; 1. karsztos kőzet; 2.fliss
(CHOLNOKY 1923)

10

11. ábra Perem polje tömbszelvénye
\f. mészkő: P-. nem karsztos kőzet
CHOLNOKY 1940a)

12. ábra. Száraz polje tömbszelvénye
l karsztvíz-szintje; P. száraz polje aljzata; d. dolinák;
b. barlangok
(CHOLNOKY 1940a)

13. ábra. Állandóan elöntött és időszakosan elöntött
polje tömbszelvénye
V. karsztvízszint kis vízállás idején; A. karsztvízszint
árvíz idején; T. tó
(CHOLNOKY 1940a)

említi a perem poljékat. Nehéz eldönteni, hogy külön típusként írja-e le, vagy csak a kopott polje egy
változatának tartja-e ezt a formát. Véleményünk szerint a kopott polje egy speciális változatát érti alatta.
Ez a polje típus nem karsztos közét és karsztos kőzet határán jön létre, ahol a karsztos kőzet fedi a dőlt hely
zetű nem karsztos kőzetet. Itt a karszt határán víznyelők jönnek létre, melyek a nem karsztos területek vizét
vezetik le. A víznyelők nagyméretű víznyelő barlangokká fejlődnek, mivel a nem karsztos területekről
származó hordalék eróziót fejt ki. Ezek a nagyméretű barlangok túlfejlődnek, mennyezetük beszakadozik,
és karsztos szakadékvölgyek jönnek létre. Ezek összekapcsolódása során jön létre a polje szerű forma,
mely éles sziklafallal szakad le a lankás, nem karsztos terület felé (11. ábra', CHOLNOKY 1940a).
Részletesen tárgyalja több munkájában a poljék hidrológiai viszonyait. Erről a tektonikus poljék le
írásánál tér ki részletesen, így nem állapítható meg, hogy a hidrológiai tipizálás a többi poljetípusra is
vonatkozik-e (CHOLNOKY 1940a). Elsőként a száraz poljékat jellemzi. Ezek akkor jönnek létre, ha
a karsztvíz szintje mindig a polje talpa alatt helyezkedik el (12. ábra).
Az időszakosan elöntött poljetípusba tartozik a legtöbb polje. Cholnoky szerint e típus akkor alakul
ki, ha a magas karsztvízszint magasabban helyezkedik el, mint a polje aljzata. Az alacsony karsztvízszint
pedig a polje aljzata alatt található (13. ábra). A karsztvízszint ingadozik, és a karsztvíz időszakosan
a polje alzata fölé kerül. Az ilyen poljék hidrológiai jellemzői: a polje aljzaton időszakos, változó terüle
tű tavak, valamint katavotrák (váltóforrások) vannak. Cholnoky leírja a katavotra jelenségét is. Ez véle
ménye szerint csak az időszakosan elöntött poljékban jelenik meg. A katavotra magasvízkor forrásként,
alacsonyvíz idején víznyelőként működik.
Harmadik típusként leírja az állandóan elöntött poljét, amelyben az alacsony karsztvízszint magas
sága is meghaladja a polje aljzatának magasságát. Ezekben a p'oljékban a víz mindig megmarad tavak
formájában (13. ábra). Illetve a poljékat vízfolyások szelik át, melyek a polje peremén forrásként buk
kannak elő, majd a polje túloldalán víznyelőben tűnnek el a karsztba. Az állandó vizű poljékban is jelen
lehetnek katavotrák (CHOLNOKY 1940a). A poljékkal kapcsolatos elképzelései valószínűleg részben,
vagy teljesen GRUND (1903) és CVIJIC (1925) gondolatainak átvétele (TÓTH 2005).
A poljékat Cholnoky után is többen osztályozták (LEHMANN1959, GAMS1974, 1977,1978, FORD—
WILLIAMS 2007). GAMS (1974, 1977, 1978) elkülönített határ (a polje karsztperemi helyzetű) -, túlfolyó
(a poljének vízfolyása van, amely a felszínen a forrástól a víznyelőig terjed) -, periferikus (a polje víz
folyásai centrifugálisak és víznyelősor víznyelőihez kapcsolódnak) -, hegylábi (a polje hegység peremi
helyzetű) -, karsztvízszint (a polje aljzata karsztvízszintnél van), poljét. FORD-WILLIAMS (2007) a fenti
csoportosítást egyszerűsítve szerkezeti (vetők mentén alakult ki a polje), határ és bázisszint (a Gams-féle
osztályozásban ez utóbbi a karsztvízszint polje) polje típust különített el. Megállapítható, hogy a mai polje
osztályozások és a Cholnoky-féle rendszer részben egyeznek. Látható az is, hogy ezen osztályozásokban
különböző szempontok keverednek (polje helyzete, hidrológiája és genetikája). így elmondható, hogy
a polje osztályozás, vagy genetika még korántsem lezárt a karsztkutatásban.
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5.5. Planinák - karsztplatók
Cholnoky planinának nevezi a mészköhegységek fennsíkszerű tetejét {CHOLNOKY 1932). A karsztplaninák jellegzetessége, hogy nincsenek rajtuk vízfolyások, a talaj könnyen lepusztul róluk az erdöirtások
következtében. Ha a talaj lepusztul, a növényzet évezredekig nehezen éled újjá a területen {CHOLNOKY
1932). Nem igazi fennsíkok - írja, mert a dolinák megszüntetik fennsíkszerü jellegüket. Cholnoky úgy
véli, minden mészköhegység karsztos-platójellegű. Vannak olyan mészköhegységek, melyek eredetileg
nem voltak platók, fölemelt tönkjellegűek. Tisztán a karsztosodás során nem válnak platókká, hanem csak
megőrződött alakjuk {CHOLNOKY 1926). A mészkőhegységekben az erózió jóval kisebb munkát tud
végezni, mint a „normális” kőzeteken. Ha a mészkőtönk belsejéből ugyanannyi anyagot távolított volna
el a föld alatti erózió, mint amennyi ugyanilyen idős, nem karsztos kőzetből felépült platóból hiányzik,
akkor már a mészkőplató állékonysága megszűnt volna. A karsztplatókon, melyek kiemelt tönkök, csak
az esővíz tud eróziót kifejteni, de a víz sem közvetlenül a felszínen (pluviális erózió) pusztítja a mészkö
vet, hanem belülről, barlangoknál, víznyelőknél stb., ezért a mészkőtönkök kevésbé gyorsan pusztulnak
le, mint a nem karsztos kőzetből felépülő hegységek {CHOLNOKY 1926).
A karsztplatók létrejöttének három feltétele van. Első, hogy legtöbb hegységünk kiemelt helyzetben
lévő felemelt tönk, második, hogy ezek a tönkök, melyek mészkőből épülnek fel, nincsenek erózió ál
tal szétszabdalva, nem keletkeznek nagy vízfolyások, völgyek rajta. Az anyaghiány a tönk belsejében
jelenik csak meg (barlangok), de ezek nem változtatják meg a tönk alakját. Illetve harmadik ok, hogy
a tönkben mozgó víz lassabban végzi erózió
ját, mint a felszíni vízfolyások {CHOLNOKY
1926).

Cholnoky átveszi DA VIS (1899, 1909) és
PENCK (1924) ciklus elméletét, és ezt alkal
mazza a karsztra is. Véleménye szerint a karsz
tos platók folyamatosan pusztulnak, felszínüket
dolinák, víznyelők „lyukasztják át”, a mély
ben barlangok jönnek létre, melyek, ha túlfejlödnek beszakadoznak és felnyílnak létrehozva
így a karsztos szakadékvölgyeket {CHOLNO
KY 1932). Cholnoky úgy gondolja, a barlangi
járatok felszakadásával jönnek létre a karsz
tos szakadékvölgyek. De szerinte víznyelő
hátrálása során is kialakulhatnak völgyek.
A szurdokvölgyek, szakadékvölgyek bővebb
tárgyalására barlangtani munkásságát bemu
tató írásunkban tértünk ki (RYBAR-VERESS
2016). Egyes félig zárt poljéket, melyek a ten
ger felé lejtenek karsztos eredetű nagyméretű
völgynek tekinti {CHOLNOKY 1916). Miután
14. ábra. Gejzírkúp típusok
1. Egyszerű, lefolyástalan gyakori forma; 2. Pere
mes, kifolyásos medence, több peremmel; 3. Vas
tagperemű, nagyméretű medence, alászállott víz
szinttel; 4. Tetaratás medence szabályos peremmel;
5. Kúpalakú, túlhajtó peremű; 6. Kürtös medence;
7. Tetaratás peremes; 8. Vastag peremű magas;
9. Túlhajló peremű forrás-medence; 10. Rongált
peremű kürtő (CHOLNOKY 1942)
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völgyekkel tagolt lesz a karszt, egyre inkább elveszti síkszerű plató jellegét. Hegyvidékké alakul át a plató.
Ha a hegyvidék is tovább tagolódik és pusztul, elérheti a síkság jelleget ismét, és a karsztos ciklus újra indul
hat. Látható, hogy a karsztplatóknál ismételten kitér a karsztfelszínek fejlődésére.

5.6. Gejzírkúpok
Karsztmorfológiai munkássága leginkább a negatív formákra terjed ki. Pozitív karsztos formának
tekinti a gejzírkúpokat, melyekről egy tanulmányában (CHOLNOKY 1939), illetve egy könyvében is
(CHOLNOKY 1942) ír. Cholnoky részletesen tárgyalja a gejzírek működését, a fumarola, a szolfatára,
és a mofetta kialakulását is. A gejzírmüködés, illetve az ehhez kapcsolódó jelenségek leírása elsősorban
tihanyi és yellowstone-i példákból indul ki. A gejzírek forró vize és gőze sok mészkő-anyagot tartalmaz
feloldva. Ez kicsapódik nagy mennyiségben. Kis mennyiségben kova is keletkezik. A kova-tartalmú kő
zeteket, melyek így csapódnak ki, hidro-kvarcitoknak nevezi (CHOLNOKY 1939). A hidrokvarcitokkal
behálózott, meleg vízből kicsapódott mészkőre a gejzírit kifejezést használja. A gejzírit általában a gejzírek
körül halmozódik fel vulkáni kúphoz hasonló formában (14. ábra). A kúpok kb. 5-10 m magas, alap
rajzban kerek, meredek oldalú, szabálytalan formák. A legszebb hazai forma Cholnoky szerint a tihanyi
Aranyház (CHOLNOKY 1939). Megemlítjük, hogy Cholnoky a pozitív karsztos formák között foglalkozott
a forrásmészkövek által létrejött képződményekkel is (travertino sáncok, mésztufagátak, mészkérgezés
stb.), ezekről bővebben barlangtani munkásságát bemutató munkánkban írtunk (RYBAR-VERESS 2016).

6. ÖSSZEGZÉS
A hazai karszt irodalomban a karsztról részletes átfogó képet adott. A karroktól egészen a karsztplaninákig az összes karsztos formáról írt. Munkásságának lényege, hogy az általa ismert irodalmi
ismereteket és egyéb információit átalakította saját tapasztalataival kiegészítve, a karsztot rendszerré

A Buccari öböl (Bakar. Horvátország) fölötti karrosodott mészkősziklák mellett pihent meg Cholnoky Jenő 1914-ben.
(Fotó: Cholnoky Tamás)
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formálta. Valószínűleg operatív terepi kutatásokat nem nagyon végzett. A XX. század húszas és negyve
nes évei között már nem bővültek számottevően irodalmi ismeretei. Terepi tapasztalatai is inkább csak
barlangok tekintetében. Valószínűleg a hazai meghatározó barlangkutatók és kutatások hatására inkább
barlangtani ismereteit „tartotta karban”. Karsztos munkái olvasmányosak, ezért sokszor a szakszerűség
(pl. adatok közlése) elmaradt vagy sérült. Cholnoky munkáiban a népszerűsítő és a szakmai közlés elvá
laszthatatlan. Lényegében új műfajt teremtett. Ez értékelendő, de munkáinak használata során erről nem
feledkezhetünk meg. írásaiból az átlagemberek ismeretei nagymértékben bővültek, sok ember figyelmét
és érdeklődését keltette fel a karszt iránt. A későbbi karsztkutató generációk Cholnoky Jenő munkái után
kaptak kedvet a karszt tudományos tanulmányozására. Mivel a hivatkozás szigorú szabályai Cholnoky
korában még nem léteztek, ezért pontosan nem tudni mi tekinthető saját érdemének. Mindenesetre meg
állapítható, hogy magyar nyelven úttörő volt a karsztos formák leírásában, és valószínűleg számos ma
is a karsztról vallott nézet, felfogás, hivatkozva vagy anélkül, közvetve vagy közvetlenül, Cholnoky
munkásságához köthető.
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JENŐ CHOLNOKY’S STUDIES IN SURFACE
KARSTMORPHOLOGY
ABSTRACT
Jenő Cholnoky’s first scientific karst work appeared in 1912. He worded the generál criterion of karst,
and dealt with the solutions. Cholnoky examined in detail the dolines, uvalas, sinkholes and poljes írom
the surface karstforms. In karren forms studies he didn’t create new knowledge, and he didn’t exceed
his contemporary scientist knowledge (ECKERT, CVIJIC). Cholnoky dealt with formation of dolines,
he wrote somé types of dolines, CVIJlC’s morphological and' KNEBEL’s genetical results reflected in
his work. He categorized the types of dolines by formation and hydrology. Cholnoky followed CVIJlC’s
system of doline categories. He wrote the formation of karstplateaus, he appliedDAVIS’s and W. PENCK’s
landscape evolution theorys on karst. Cholnoky created own theorys of sinkholes, avens and gesyer forms.
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VILÁGÖRÖKSÉG
AZ AGGTELEKI KARSZT ÉS A SZLOVÁK KARSZT BARLANGJAI
Szerkesztők: Gruber Péter és Gaál Lajos
Szerzők: Bella Pavel, Borzsák Sarolta, Gaál Lajos, Gruber Péter, Haviarova Dagmar, Kilik Ján,
Papáé Vladimír, Zelinka Ján
Kiadó: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelme - Szlo
vákiai Barlangok Igazgatósága, 2015
Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait a Világörökség Bizottság 1995-ben, Berlinben
megtartott ülésén nyilvánította a természeti világörökség részévé. Ajeles esemény 20. évfordulója, illetve
az Aggteleki Nemzeti Park fennállásának 30. évfordulója tiszteletére a Világörökség barlangjait kezelő
két szervezet reprezentatív kiállítású kiadványt jelentetett meg magyar, illetve angol nyelven.
A kiadvány fejezetei:
Kulturális és természeti világörökség címszó alatt megismerhetjük az UNESCO keretén belül műkö
dő Világörökség Bizottság tevékenységét, továbbá az említett két ország már világörökséggé nyilvání
tott helyszíneit.
A Világörökség terület bemutatása c. fejezet részletesen foglalkozik a térség földtanával, felszínalak
tanával, vízrajzi, éghajlati sajátosságaival és élővilágával.
A világörökség barlangjainak megismerése c. fejezet az első tudományos említéstől 1997-ig mutatja
be a barlangok feltárás- és kutatástörténetét.
Az ezerarcú barlangvilág c. fejezet megismertet a barlangok
rendkívüli formagazdagságával, biológiai és régészeti jelentősé
gével, mely hozzájárult a Világörökség cím elnyeréséhez.
A világörökség legjelentősebb barlangjai c. fejezetben 21 ob
jektum kapott helyet. A kiadvány valamennyi barlang esetében
részletesen bemutatja a földrajzi elhelyezkedést, a barlang álta
lánosjellemzését és közli térképét. Minden objektumhoz kis táb
lázatban találjuk meg a kataszteri számot, védettségi fokot, a be
járat megtalálását megkönnyítő koordinátákat, a barlang hosszát
és vertikális kiterjedését, valamint legfőbb barlangtani értékeit.
A világörökség barlangjainak kezelése és védelme c. fejezet
részletesen foglalkozik a barlangokat legjobban veszélyeztető
tevékenységekkel, illetve a védelmet szolgáló intézkedésekkel.
A 124 oldalas kiadványt rendkívül gazdag színes fotóanyag
illusztrálja.
Fleck Nóra
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