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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. Feldolgoztam az ismert
irodalmi adatok alapján a tudós karsztos életművét, a hazai és a korabeli külföldi szakirodalom tükrében. Cholnoky eredményeit összevetettem a mai felfogásokkal is, ezzel cáfolva vagy megerősítve elméleteinek mai helytállóságát. A 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.

1. Bevezetés és célkitűzés

2. Módszerek

Cholnoky Jenő (1870–1950) a magyar földrajztudomány egyik legkiválóbb és legemblematikusabb alakja volt. Óriási munkabírású tudósként szinte a földrajz
minden akkor ismert ágát művelte. A karszttudománnyal
már pályafutása kezdetén megismerkedett és élete során
vissza-vissza tért a felszíni karsztos és a barlangtani vizsgálatokhoz. 47 évesen publikálta első tudományos értékű
barlangtani munkáját (Cholnoky, 1917).
Mind a mai napig nem kerültek részletes feldolgozásra a tudós barlangtani vizsgálódásai. Cholnoky ez irányú
kutatásairól eddig Kadič (1931), Strömpl (1935), Balázs (1982) és Tóth (2005) adott áttekintő képet. Tudományos munkásságának eredményeit és érdemeit 1989
előtt kevésbé helyezték előtérbe. Számos tudós vehetett
át hivatkozás nélkül Cholnokytól. Ennek oka lehet, hogy
Cholnokyról évtizedekig 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 perifériára
került.
A dolgozat célja Cholnoky Jenő barlangtani munkásságának bemutatása és eredményeinek az értékelése, illetve összevetése a ma uralkodó nézetekkel.
Eredményeit csak az adott korszakban, az akkori szakirodalmi ismeretek szempontjából lehet reálisan értékelni.

Cholnoky hatalmas irodalmi hagyatékkal rendelkezik.
A meglévő bibliográfiákat (Somogyi, n.d.; Géczi, 1998;
Kovács, 2002) összevetve, összegyűjtöttem Cholnoky
karszttal kapcsolatos összes írását. Ezeket feldolgozva illetve a több helyen fellelhető irodalmak közti átfedéseket
figyelembe véve rendszereztem a tudós által vizsgált formákat. Cholnoky eredményeit összevetettem az adott kor
külföldi szakirodalmával, illetve a mai felfogásokkal is.
Ebben részben segített a Cholnoky által időnként használt hivatkozás, illetve a korban jelentős kutatók munkáinak áttekintése is. Az így kialakított kép alapján írtam le
az egyes formákról alkotott elképzeléseit.

3. Cholnoky ismerkedése a karszttal
Cholnoky ismerte a kor hazai és a külföldi szakirodalmát,
ezek az írások hatással voltak felfogására, elképzeléseire és valószínűleg használt átvett gondolatokat, elméleteket. Ma már ezt nehéz bebizonyítani, mivel Cholnoky
idejében még nem léteztek a hivatkozások mai szigorú
szabályai. Karsztos munkáiban név szerint az alábbi tudósokat és műveiket említi. Martel (1900) írását: „Munkái bizonyos tekintetben felülállnak 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, Cvijič (1893) „Das Karstphänomen” és Cvijič
(1895) „Karst” c. művét hivatkozza. Ezen kívül Grund
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(1903) „Die Karsthydrographie” című munkája, és Daneš
(1908, 1910) írásai jelennek meg munkáiban. Grund és
Daneš munkáíról így vélekedik a tudós; „Helyes irányba
terelték a karszt fizikai földrajzi megismerését, de még
mindig hiányzik a legfontosabb, alapvető kérdések megoldása s még mindig nem ismerték föl 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) karszt hidrográfiai
munkásságát, mely szerint Knebel (1906) erősen ellenzi
Grund (1903) elméletét. Sawicki (1908) írását is említi,
viszont 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 tudós.
A hazai irodalmat tekintve, Cholnoky konkrét tanulmányokra nem, hanem szerzők neveire hivatkozik. A
Cholnoky által említett fontosabb magyar kutatók: Kormos Tivadar (1881–1946), Kadič 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 általános 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 jönnek 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 magnézium-karbonát, akadályozza a karsztos
folyamatok kialakulását (Cholnoky, 1916). Ismert, hogy
a dolomit is karsztosodik viszont oldódása lassabb és hőmérsékletfüggő (Jakucs, 1971b), illetve az oldódás folyamata összetettebb (pl. murvásodás kíséri), mint a mészkőé (Jakucs, 1971a, 1971b). Elmondható, hogy karsztos
formáknak csak a mészkövön, kősón, gipszen kialakult
formákat tartja.

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 esőcseppek 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 (Cholnoky, 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
CO2 másik forrásául a karsztot borító talajt jelöli meg. A
talajban állandó korhadás, lassú oxidáció folyik és szénsavgáz keletkezik, a tudós szerint ez azután megsűrűsödik a talajváz szemecskéin, mert ezek mindig gázsűrítő
tulajdonságúak (Cholnoky, 1940b). A „megázott terület”
levegőjének alsó rétegeiben igen sok szénsavgázt lehet
kimutatni, sőt Cholnoky szerint az esőcseppek egymáshoz ütközése miatti kialakuló erős dinamikus nyomásnak is szerepe van a CO2 megnövekedésében (Cholnoky,
1940b, p. 1006). Megemlíti a növényzet szerepét is; így
ha csak zuzmók, mohák vannak az is elég, hogy több CO2
jusson a karsztba, ugyanis ezek a növények sok CO2-ot
termelnek (Cholnoky, 1940a). Az erdős területeken a
növényi működés miatt több CO2 jut a talajvízbe, ezzel
növelve az oldó hatást (Cholnoky, 1917). Cholnokynak
lényegében a biogén eredetű karsztosodásról vallott felfogását azóta a kutatások kétségbe vonhatatlanná tették
(Jakucs, 1971a). Feltételezhető azonban, hogy a biogén
eredetű CO2-dal kapcsolatos gondolatai nem eredetiek,
hanem azokat más kutatóktól átvette (Hughes, 1901).
Érdekes, a levegő nyomása és a CO2 mennyisége közötti kapcsolat említése. Azóta bebizonyosodott, hogy a
szélsebesség növekedése növeli a víz, oldó hatását részben, mert szélhatásra a vízben a nyomás növekszik (Veress, Szunyogh, Zentai, Tóth, & Czöpek, 2006, 2009).
Cholnoky „chemiai” oldásról részletesen írt barlangtanulmányai során (Cholnoky 1917). A mészkő véleménye
szerint vízben csak minimálisan oldódik, ha a vízben
széndioxid van elnyelve (CO2), akkor ez a CO2 a víz molekuláival lép kémiai kapcsolatba, és H2CO3 alakban van
jelen (Cholnoky, 1940b). Ez a szénsav tulajdonképpen,
szerinte a CO2 tévesen viseli a szénsav nevet. Ez a szénsavas víz már kifejti oldó hatását a mészkőre, a Cholnoky
által leírt képlet az alábbi (Cholnoky 1917, p. 168):
CaCO3 + H 2CO3 = Ca2 (HCO3 )

Véleménye szerint a létrejött „calciumbikarbonát”,
nem tartós, csak akkor marad oldatban, ha a vízben még
a szükségesnél több H2CO3 van. Ha az oldat oxigénnel
érintkezve tartósan van jelen, a diffúzió útján kikerül a
CO2 és így megbomlik az általa „kettedszénsavas mész”nek nevezett anyag. Ez az egyszerű 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 a mészkőre gyakorolt oldó hatásá, illetve
az oldatból való mész kicsapódását. Cholnoky szerint a
vízből kicsapódó mészkő mennyisége nem áll arányban
az elpárolgott vízmennyiséggel, illetve szerinte a kicsapódás oka nem lehet nyomásváltozás sem pedig hőmérsék-
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leti tényező megváltozása. Véleménye szerint a túltelített
vízből való „szénsavgáz” távozása okozza a kicsapódást
(Cholnoky, 1940b, p. 1005).
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 rendszer született pl.
Cvijič (1925a, 1925b, 1925c). Hasonlóképpen nem szól
írása a klimatikus karszttípusokról (magashegyi, trópusi, mediterrán stb.) sem, csak a földtörténeti idők során
lezajló glaciális és interglaciális hatásokról — a barlang
kialakulások kapcsán — tesz említést (Cholnoky, 1930).
Pedig munkássága idején már számos trópusi karszttal
kapcsolatos munka is megjelent (Daneš, 1908, 1910;
Cole, 1911; Lehmann, 1936).

4.2. A karszt hidrográfiai rendszere

és több szubszekvens folyással. Cholnoky (1916) szerint
a beszivárgó és a kőzetet oldó vizek pályái térbeli vízhálózattá fejlődnek (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 képviselik (Ford & Williams, 1989). Az
epikarsztban kialakuló, mélybe történő vízelvezetés és
ennek megcsapoló hatását – tehát a Cholnoky felfogással
rokon felfogást – a mai modern egyik dolinakeletkezési
elméletben is megtalálhatjuk (Williams, 1983; Ford &
Williams, 2007).

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 elnevezése) 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 (Cholnoky,
1916, p. 432).

2. ábra: Térbeli hidrográfiai rendszer (Cholnoky, 1916).
Vastag sötét vonallal jelölve a karsztvíz járatai.

1. ábra: Vízhálózat keletkezése gyűrt mészkőrétegben
(Cholnoky, 1940a). Vastag sötét vonallal jelölve a karsztvíz
járatai.

A Cholnoky-féle hidrográfiai modell lényege, hogy
egy fő levezető 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

Cholnoky karsztvíz áramlási rendszeréről (tehát az
áramló karsztvízről) is ír barlangtanulmányai során
(Cholnoky, 1917). Grund (1903) elméletét vallja kisebb módosításokkal, mely szerint a hegységekben lévő
karsztvíz felszíne domború felület (3. 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 erózióbázis (pl. a tenger)
irányába folyik le. Az áramló karsztvíz fogalmát is bevezeti a tudós (Cholnoky, 1940a). Sőt utalás van nála a
magas karsztvíz szintre és az alacsony karsztvíz szintre is
(3. ábra). Megállapíthatjuk, hogy Cholnokynak a karszt
áramlási rendszeréről kialakított felfogása lényegében
megegyezik a maival.
Cholnoky 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 ered
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ményekkel összehasonlítjuk megállapítható, hogy Cholnoky 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 Cvijič (1925c) hatása és eredményeinek átvétele.
Cholnoky a termálvizekről is számos helyen tesz említést, de nem a karsztok tárgyalásánál. Cholnoky a karsztforrásokat csak, mint a karsztot lecsapoló forrásként írja
le, külön típusokat nem ír le. Ugyanakkor a mai karsztos irodalomban számos karsztforrás típust elkülönítenek. Megemlítjük, hogy az időszakosan működő általa
„intermittáló” forrásnak nevezett szivornyás forrásokról
van tudomása, ezek kialakulását evorziós üst mintájára
képzeli el (ld. avenek). A fúrókő, ha elzárja a járatot, szünetel a vízszolgáltatás, viszont ha a fúrókő elfordul ismét
forrásként működik (Cholnoky, 1944).

5. Felszín alatti karsztformák
5.1. Aven
Az avenek felfelé vakon elvégződő barlangkürtők, melyeket aven ágnak is nevez (Cholnoky, 1917). Olyan
formák, melyek a barlang járata 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. Cholnoky
szerint a karsztba lejutó víz a barlang felé haladva kis
járatokat hozhat létre. Amikor a járatok megközelítik a
barlang mennyezetét, a mennyezet kivékonyodik és a
már meglévő cseppkövek súlya alatt leszakadozik a kőzet. Így vakkürtő szerű üregek alakulnak ki a barlang
mennyezetén (Cholnoky, 1940a). E formákat 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 induló
barlangi ágak evorziós kialakulását.

3. ábra: A karszt áramlási rendszere (Cholnoky, 1944).
I = kis víz idején; II = közepes víz idején; III = árvíz idején



4. ábra: Kürtős zsomboly kialakulása, a nyilak a vízmozgás
irányát jelölik (Cholnoky, 1944).
1 = óriásüst keletkezése; 2 = fúrt kürtő keletkezése, alul keskeny karsztvíz járattal; 3 = ferdén rétegzett kőzetben kialakuló
kürtő

5.2. Barlangok
Cholnoky szerint azokat a formákat érdemes — gyakorlati szempontból — barlangoknak nevezni, melyek elég
nagyméretűek ahhoz, hogy az ember számára járhatóak
legyenek (Cholnoky, 1917). Cholnoky első jelentősebb
karsztos írásában nem ír a barlangokról (Cholnoky, 1916).
1917-ben viszont megjelent a legjelentősebb barlangokkal kapcsolatos írása „Barlang-tanulmányok” címmel. E
munkájában már használja a szifon szavunkat is.
Cholnoky felveti, hogy a mechanikai erózió vagy a
kémiai oldás játsza-e a fontosabb szerepet a barlangok
kialakulásában. Véleménye szerint a lassú vízmozgású
hasadékokban az oldás, míg a gyors folyású, tágas barlangjáratokban a mechanikai erózió a fontosabb kialakító
tényező (Cholnoky, 1917). Később, 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 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.
Cholnoky szerint 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). Erre a
jelenségre Cholnoky egykori tanítványa Jaskó Sándor
hívta fel a figyelmét (Cholnoky, 1940a).
Véleménye szerint az erózióbázis süllyedése és emelkedése meghatározó jelentőségű 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 lefelé, és minél nagyobb résbe jut a víz, azokat annál jobban tágítja (eleve nagyobb rések alakulnak
át járatokká). Ahol gyorsabban áramlik a víz nagyobb
oldódást fejt ki (Cholnoky, 1917). Szerinte víznyelőkön
jut be a legtöbb víz a karsztba. Érdekesség, hogy későbbi
írásában a kürtős zsomboly elméletét emeli át (ld. aven),
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és evorziós üst mintájára képzeli a víznyelő mélyülését
és ezáltal a bujtató barlangi ág létrejöttét (Cholnoky,
1926). Cholnoky négy lépésben vázolja a barlangok kialakulását.

5. ábra: Karsztosodás eltérő kőzetminőségnél (a vonalkázott
rész a karsztvízzel elárasztott részt jelenti)
(Cholnoky, 1940a).
a = vékonyan rétegzett gyűrt kőzetben; b = vastagpados
függőleges rétegeknél; c = közel vízszintes vastagpados
mészkőben

Első lépésben a víz víznyelőkön keresztül jut be a
karsztba, de ezek a víznyelők még vakon végződnek a
víz elszivárog a karszt repedéseibe. A víz az erózióbázis
szintjében forrásként nagy sebességgel tör fel, ugyanis
megszűnik a víz súrlódás következtében fellépő ellenállása. Így a forrás helyén ismét nagy intenzitással old és,
üreg jön létre.

6. ábra: Barlang kialakulása süllyedő erózióbázis esetén
(Cholnoky, 1917).
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 barlang;
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; 15 = cseppkövekkel teljesen kitöltött
barlang

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 lépésben már barlangágak jönnek létre, bevezeti két barlangtípus nevét: a forrásbarlangot és a ponorbarlangot (víznyelőbarlang). A forrásbarlangoknál
leírja, hogy megjelennek a mészkiválások (travertino),
a barlangi üledékek által felépített törmelék halmok és
karsztbreccsák. Ez szerinte elrekesztheti a barlang kijáratát, mint a folyókon a rekesztőzátony, így a víz kénytelen a tenger szintje alatt felszínre bukkani. Cholnoky
ily módon magyarázza a tenger alatti források létrejöttét.
Cholnoky szerint ebben a fázisban jönnek létre „vak barlangágak” (Cholnoky, 1940a, p. 339), melyek mindkét
végükön vakon végződnek. Felülről a víznyelő vize bejut
a járatba és formája azt, a járat alsó részén a víz pedig
eltűnik, mely később a forrásbarlangnál bukkan újra elő.
A negyedik fáziban létrejön az átmenő barlang
(7. ábra), amikor a ponorbarlang és a forrásbarlang
összeér, összekapcsolva a két végén vakon végződő középső barlangágakat (vakbarlangágakat) (Cholnoky, 1940a). Ekkor a barlangi patak végigér a teljes
barlangon, bár megemlíti Cholnoky, hogy sokszor elszivárog a barlang talpán a víz („parallel futó repedésekben”) (Cholnoky, 1940a, p. 336). A tudós számos példát
említ vízfestésre, melyet szénporral és egyéb anyagokkal

7. ábra: Átmenő barlang kialakulása (Cholnoky, 1940a).
a = víznyelő vagy bújtatóbarlang; d = zsomboly; i = forrásbarlang
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színeztek meg, hogy vizsgálják a víznyelők és forrásbarlangok kapcsolatát, összeköttetését.
A barlangok alulról felfelé is kifejődhetnek Cholnoky
szerint, méghozzá a vízfolyások hátráló eróziója mintájára. Cholnoky szerint a forrásbarlang is fejlődhet felfelé,
melyből nagyméretű barlang lesz, hasonlóan az avenek
és dolinák összekapcsolásához. Cholnokynak a barlang
kialakulási felfogása két nagy csoportba különíthető el.
Így a résekben mozgó víz oldóhatására kialakuló üregesedési (víznyelőktől induló), illetve az eróziós barlang
kialakulási elképzelésre (mely evorziós folyamat során
jön létre). Mindkét felfogását ma már elvetik. 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 vonatkozásban még ma sem tekinthető meghaladottnak.
A barlangok kialakulásában Cholnoky szerint a csapadék mennyiségi változása is jelentős szerepet játszik. 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 CO2 jut a talajvízbe), az erdős karszt területen
egyenletesebb a karsztvíz ingadozás. Tartósabb a középvíz jelenléte a barlangban, 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.
A barlangok fejlődését felszín alatti folyóvölgyek mintájára képzeli el. A barlangokra is alkalmazza a folyóvízi
szakaszjelleg 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 omladékok találhatóak a mederben.
Ha a barlangi patak középszakasz jellegű, akkor a medrét szélesíti, a barlangág alsó része szélesedik. Az ilyen
barlangágakban hordalék lerakódások és szálkőzet előbukkanások váltakoznak. A középszakasz jellegű barlangban, mivel alul szélesedik a járatok fala, mennyezete
omladozhat. Így a vízfolyása nem csak medrét szélesíti,
hanem az egész járatot is a leomlások miatt (8. ábra). A
szakaszjelleg váltás miatt párkányok maradhatnak vissza.


Ezek létére Bokor Elemér az Abaligeti-barlang kapcsán
hívta fel Cholnoky figyelmét (Cholnoky, 1940a).
Ha a barlangi patak alsószakasz jellegű, akkor a barlangágat vastag törmelék fedi (kavics, homok, iszap),
a patak saját hordalékába vágódik bele, gyakran sáros
aljzata van. E barlang aljzaton találhatóak a legnagyobb
cseppkövek, és mésztufa kiválások is.

8. ábra: Középszakasz jellegű barlangi ág szélesbítése (vastag vonallal jelölve a barlang régi keresztmetszete, szaggatottal az új barlang keresztmetszete) (Cholnoky, 1917).
A–B = barlangi patak medre; C–D = barlangi patakvölgy inflexiós pontja, a barlang vállvonala; E–F = barlangtalp új szélessége; G–H = új vállvonal, mely lejjebb került; I = barlang
új magassága; s = boltozat szélesség; m = boltozat magasság;
S = boltozat új szélessége; M = boltozat új magassága

Cholnoky barlangszakasz elméletét teljes egészében
ma már nem fogadják el, bár bizonyos esetekben nagyon
jól érzékelhető pl. a középszakasz jellegű meanderezés
a Szabadság-barlangban, illetve a Baradla Retek-ágában
is (Balázs, 1971). Ugyanis a barlangi patak munkavégző 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 barlangkeresztmetszetekkel,
ezzel kapcsolatban három típust különít el. A normális
barlangkeresztmetszet normális lejtőjű barlangfallal határolt szimmetrikus forma, ahol az állékony kőzet kohéziója miatt egyensúlyi lejtő jön létre és nincsenek a
barlangban leszakadt mennyezet maradványok. Az ilyen
barlangfal szerinte ritka. A „szélesbített” barlangkeresztmetszet (Cholnoky, 1917, p. 141) akkor jön létre, ha a
barlangi patak laterális eróziót végez és alul kiszélesíti a
barlangjáratot (8. ábra). Ekkor a kőzet már nem marad
állékony a mennyezet leomolhat. A feltöltött barlangkeresztmetszet 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
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felső szintjében található vonalak a falon. A vállvonal
lefelé is vándorolhat a barlangfalon, akkor, ha „szélesbített” barlangkeresztmetszet jön létre, ugyanazon
vízmennyiség mellett.Avállvonal felfelé is tolódhat, ha nő a
vízmennyiség a barlangban, pl. éghajlatváltozás miatt.
Ekkor a mennyezetet is megtámadhatja a víz. A barlangfalak osztályozásához az alapgondolatot a lejtő tipizálás
adta. Cholnoky szerint a barlang inkább lefelé fejlődik,
mintsem felfelé (Cholnoky, 1917). A kőzetrétegek helyzete és kőzetminőség alapján barlangkeresztmetszet 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 járatok feltöltődnek cseppkő, mésztufa és hordalék által, és a barlangfejlődés leáll. A normális 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 létrejön az átmenő barlang,
szenilis állapotban pedig a barlang járatai túlfejlődnek a
járatok felnyílnak szorosok, szakadékvölgyek alakulnak
ki. A karszt, völgyekkel szabdalt terület lesz (Cholnoky,
1917). Számos példával „Torda-hasadék”, „Szamos-ba-

9. ábra: Barlangi keresztmetszet típusok különféle rétegszerkezet esetén (Cholnoky, 1917).
1 = normális keresztmetszet ferde repedezettség esetén;
2 = eltérő oldhatóságú és vastagságú vízszintes rétegek
esetén; 3 = eltérő oldhatóságú és vastagságú ferde rétegek
esetén; 4 = vastagpados, nagy szilárdságú azonos összetételű
vízszintes rétegek esetén; 5 = vastagpados, nagy szilárdságú
azonos összetételű ferde rétegek esetén; 6 = nagyon szilárd,
kis oldhatóságú rétegek esetén; 7 = szélesbített keresztmetszet szilárd, vastagpados vízszintes rétegek esetén; 8 = ferde,
elvetett rétegek között, különböző vastagságú és összetételű
rétegek esetén; 9 = két különböző összetételű réteg, diszkordánsan érintkező felülete mentén kialakuló barlangüreg.

zár”, „Kazán-szoros” szemlélteti (Cholnoky, 1940a, pp.
351–353) az egykori barlangok pusztulását (Cholnoky,
1926). A barlangfejlődési elmélete részben karsztfejlődési elmélet. Lényegében Davis (1899, 1909) és Penck
(1924) felszínfejlődési felfogását alkalmazza a karsztra.
Érdekességként említem, hogy Cholnoky tiszteletére az
egyik Csoklovinai-barlangot (ma Románia, Hunyad megye, Csoklovina/Cioclovina határában) átkeresztelték
Cholnoky-barlangra, amikor Roska Mártonnal e barlangban újabb barlangszinteket fedezett fel (Balázs, 1982).
Cholnoky Jenő vezeti be a többszintes barlangok elnevezésére a teraszbarlang kifejezést. A barlang erózióbázisa a mindenkori folyó völgytalpa. Ha a folyó középszakasz jellegűből felső szakasz jellegre vált, völgyét
bevágja, a völgytalp mélyebbre kerül, ami magával vonza a karsztvíz-talajvíz szint süllyedését is — Cholnoky a
karsztvíz szintet is karszt-talajvíz szintnek nevezi — és a
völgy melletti karsztban is lecsökken a karsztvíz szintje.
A bevágódás során az egykori völgytalp maradványaként
terasz marad vissza. A barlang egykori járata inaktívvá
válik, új szintben kezdődik 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 magasságban 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 karsztvíz
süllyedés lépést tud tartani a völgy mélyüléssel, a karsztban lévő patak bevágja medrét és mély kanyon-szerű járat jön létre, ha nem képes erre, akkor gyorsan leszivárog,
és újabb szintben hoz létre barlangot (Cholnoky, 1917).
Cholnoky tehát szakaszos erózióbázis süllyedéssel magyarázza 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 szintek és a teraszszintek
egybeesése sem jellemző (Tóth, 2005). A teraszbarlang
helyett már emeletes barlangrendszernek hívják a több
szintes barlangokat. Kialakulásukat nem kötik a folyó teraszokhoz. A Cholnoky-féle felfogás azért sem állja meg
a helyét, mert ismeretesek olyan emeletes barlangok,
amelyek teraszmentes völgyekhez kapcsolódnak (Baradla-barlang, illetve a Jósva-völgy).
Cholnoky pszeudokarsztos barlangokkal is foglalkozott pl. a bazaltbarlangok. E barlangokat azonban 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).
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11. ábra: Dobsinai jégbarlang (ferdén vonalkázva a befoglaló kőzet) (Cholnoky, 1940a).

10. ábra: Az Aggteleki-barlang fejlődése (Cholnoky, 1935).
A = Aggteleki-völgy; B = Baradla-barlang; H = harmadidőszaki dombvidék; K = karsztfelület; J = Jósva patak; T = harmadidőszaki rétegek; M = mészkő; F = források; I = fellegvári
terasz szint; II = városi terasz szint; III = völgytalp szintje

A tudós szerint a jég télen gyűlik fel a barlangban, mely
még nyáron sem képes elolvadni, mivel a nap sugárzása
nem jut be az üregbe. Az állandó +1–2˚C levegő, illetve
a télen bennrekedt hideg levegő hőmérséklete biztosítja,
hogy a jég megmaradjon (Cholnoky, 1940a). Cholnoky
ismerte a dinamikus és statikus jégbarlang fogalmát, de
szerinte nem kell a jégbarlangokat genetikailag tipizálni.

6. Összefoglalás
Cholnoky Jenő a hazai barlangtani irodalomban a barlangokról részletes átfogó képet adott. Cholnoky már ismerte a karszt hidrográfiai 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 növényzetnek és a területre kerülő „terrarosa”-nak is az üregesedésben. Neki tulajdonítjuk a forrásbarlang, bujtatóbarlang és átmenő barlang kifejezések
megalkotását is (Cholnoky, 1917). Cholnoky szakaszjelleg elméletét és teraszbarlang elméletét (Cholnoky, 1917)
a barlangtanban ma már elvetik. A barlangtani munkásságában a teraszbarlang elmélet megalkotása is nevéhez
fűződik. Mérnöki pontossággal jellemzi a barlangjáratok
alakját. Az eróziós és korróziós barlang kialakulási módjában nem foglal állást. Karsztos munkái olvasmányosak,
munkáiban a népszerűsítő és a szakmai közlés elválaszt

hatatlan. Lényegében egy új műfajt teremtett.
Sokat tett a barlangok turista szempontú népszerűsítéséért. Minden fórumon kiállt a karsztos természeti
formák védelméért, ennek köszönhetően számos budai
barlang menekült meg az örök pusztulástól. Írásaiból az
átlagemberek 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 mai is hivatkozott eredmény Cholnoky nevéhez köthető.

7. Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet és nagyrabecsülésemet fejezem ki mindazoknak, akik e dolgozat elkészítése során segítségemre voltak. Köszönet illeti mindenekelőtt Veress Mártont,
hogy értékes tanácsaival segített a tanulmány elkészítésében. Köszönöm Hevesi Attilának korábbi észrevételeit,
Móga Jánosnak és Tóth Gábornak a lelkiismeretes munkáját, hogy javításaikkal, észrevételeikkel jobbá tették e
tanulmányt. Külön köszönöm Fábián Szabolcs Ákosnak
szakmai segítségét és útmutatását a dolgozat elkészítésében.
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