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ADALÉKOK A BALFI-TÖNK FELSZÍNI KARSZTSZERŰ
KÉPZŐDMÉNYEINEK MORFOLÓGIÁJÁHOZ ÉS
KIALAKULÁSÁHOZ
ÖSSZEFOGLALÁS
A Balfi-tönk karsztos (karsztszerü) formáit vizsgáltuk. Térképeztük elterjedésüket. Elkészítettük a
nagyméretű mélyedésrendszerek domborzatrajzi- és morfológiai térképeit. Vizsgáltuk területükön és
környezetükben a kőzet iiregesedettségét. A mélyedésrendszerek üregek felnyílása során létrejött szakadék
uvalák. Egyes képződményeket az emberi tevékenység (kőbányászat) hozhatott létre, míg másokat kisebbnagyobb részben átalakíthatott, ill. tovább formálhatott.
1. Bevezetés
E tanulmány célja, hogy a Balfi-tönk felszíni karsztos- vagy karsztszerü képződményeit bemutassa,
kialakulásukhoz adatokat, további kutatásukhoz szempontokat szolgáltasson.
A Fertőmelléki-dombság a Fertő-tó és a Soproni-medence közötti, gyengén tagolt, kis magasságú
(200-300 méter) deráziós-eróziós dombság (ÁDÁM 1990). A Soproni-hegység folytatását képező
metamorf kőzetek csak néhány helyen bukkannak elő (Réti-bérc, Kő hegy). A metamorf kőzeteket
harmadidőszaki (lajtamészkő, szarmata mészkő, konglomerát, homok, homokkő) kőzetek fedik (VENDEL
1972, KÁRPÁT-ÁDÁM 1975). A dombság lajtamészkőből felépített része a Balfi-dombság vagy Balfitönk, amely különösen a Fertő-tó, illetve a Kőhidai-medence felé végződik el határozott peremmel. A
Fertő-medencétől határát és K-i peremét egy É-D-i irányú vetődés (vetőrendszer) mentén kialakult
töréslépcső képezi. Ny-i határát egy a Nagy- és Kis-Tómalmokat magába foglaló regressziós völgy,
peremét a völgy lejtője jelöli ki. Ez a völgy dél felé a Pinty-tető vonalában már olyan mértékben
kiékelődik, hogy az Arany-hegy környékén a tönk nem különül el a Soproni-medencétől. Északi peremét a
Rákosi (Liget)-patak epigenetikus völgye - amely a lajtamészkő vonulatot kettévágja - alkotja.
A lajtamészkő összlet általában durva, ritkán keményebb, tömött mészkőből vagy laza mész-homokbó)
álló képződmény, amelybe helyenként agyagos-márgás vagy homokköves padok is települnek. A
megfigyelhető üledékek sekély tengerben keletkezett, partszegélyi képződmények, olyannyira, hogy a
tengerfenék még általában a hullámverés övébe esett. Ennek következtében a mészkő anyagát elsősorban,
kőzetalkotó jelleggel, a Lithothamnium ramosissimum Reuss mészalga szolgáltatta. A mészalga fenéki
gyepszőnyegei a hullámverés áldozatául estek, összetöredeztek, és ez a törmelékanyag a mészkő felépí
tésében főszerephez jutott. A mészkőben és a mészhomokban gyakori az osztrigapadokat alkotó Ostrea
digitalina Dubois. Nem ritkák egyéb kagylók sem, főleg különböző Pectenek (VENDEL 1972). A lajta
mészkő keskeny É-D-i csapású sávban húzódik. Vastagsága a fúrási adatok alapján mintegy 150-200 m,
gyengén rétegzett, a rétegek dőlésiránya É-on 215°, délen 22°. Az általunk mért dőlésszögek nem
jelentősek (20°-os értékűek).
A Balfi-tönk K-nek dőlő hegyláb lépcső. Felszíne két szintre különíthető. Egy a Ny-i részén sorban
elrendeződő három magaslatra (Kecske-hegy, Pinty-tető és Káposzta-hegy), amelyek környezetük fölé
legfeljebb néhányszor 10 m-rel emelkednek. E magaslatokat fogja közre egy 200 m-nél alacsonyabb sík
térszín. Ez utóbbit a tönk K-i és É-i részén tagolja néhány rövid, sekély és széles száraz völgy. Előzőek K Ny-i csapásúak és regressziósak (esetleg regressziós-epigenetikus), utóbbiak csapása É-D irányú és
epigenetikus, vagy deráziós eredetűek lehetnek.
A tönk területéről a Tómalmi-dombról és a Pinty-tető környékéről írnak le karsztosodást (KOTSIS
1940, KOTSIS 1941, BULLA 1964, KÁRPÁT-ÁDÁM 1975, TÓTH-FÜLÖP 1957). KOTSIS (1940)
szerint a karsztformák felszakadt barlangok és dolinák.
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2. Kutatási módszerek
- Terepbejárások során beazo
nosítottuk a felszíni, lefo
lyástalan (és így karsztszerünek tekintett) formá
kat, amelyeket 1:5000 mé
retarányú áttekintő térké
pen ábrázoltunk és muta
tunk be (1. ábra).
Az összetett, nagyobb mé
retű mélyedésrendszerekről
felméréssel 1:500 méretará
nyú domborzatrajzi térképet
készítettünk.
A mélyedésrendszerek és
képződményeik bemutatása,
valamint kialakulásuk értel
mezéséhez e mélyedésrend
szerek morfológiai felméré
sét is elvégeztük. A terepi
munka adatainak felhaszná
lásával a domborzatrajzi tér
képeket morfológiai térké
pekké fejlesztettük (2 . áb
ra). A morfológiai térképek
hez jelkulcsrendszert alakí
tottunk ki. Ezt a mélyedés
rendszerek és képződmé
nyeik viszonylag kis mérete,
sajátságos morfológiája és
genetikája tette szükségessé.
■ A kőzet üregesedettségét a
mélyedésrendszerek terüle
tén, ill. peremén VESZ
1. ábra. Karsztszerű form ák a Balfi-tönkön
szondázással
vizsgáltuk
(BODRI 2004). Az üregesedettség vizsgálatát a felszíni formák kialakulásának feltárása érdekében
tartottuk szükségesnek.
3. A karsztszerű formák
3.1. Felszíni form ák
A felszíni lefolyástalan (zárt) formáknak (összesen 19 db-ot azonosítottunk és mértünk be) három
változata különíthető el. E képződmények a tönk É-i (itt sűrűségük nagyobb) és D-i részén csoportosulnak (1.
ábra).
- A kisméretű egyszerű mélyedések sekély, többnyire magányos, néha ikres formák. Aljzatuk egyenetlen,
belsejükben a mészkő nem vagy csak ritkán bukkan elő.
- A kisméretű összetett mélyedések kettőnél több részmélyedésből állnak. Kiterjedésük mintegy 50-100 m
közötti, aljzatuk egyenetlen, belsejükben magaslatok is előfordulhatnak, valamint kőbányászathoz köthető
(pl. törmelékhalmok) bontási, kitermelési nyomok figyelhetők meg.
- A nagyobb összetett mélyedések vagy mélyedésrendszerek (számuk 4 db) több száz méter átmérőjűek is
lehetnek. Ezek főbb morfológiai jellemzőik az alábbiak (2. ábra, 3. ábra, I. táblázat)'.
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2. ábra: A Balfi-tönk B-2 jelű mélyedésrendszerének (Szárhalmi-kőfejtő és környéke) morfológiai térképe
1. szintvonal, 2. közetkibúvás, 3, kőfal, 4. nyereg, 5. felszín dőlése, 6. meredek lejtő, 7. lankás lejtő, 8. zárt, lankás
oldalú, természetes eredetű mélyedés, 9. zárt, szimmetrikus, lankás oldalú, átalakított mélyedés, 10. zárt, aszimmetrikus,
meredek oldalú, természetes eredetű mélyedés (aszimmetrikus szakadéktöbör), 11. zárt, aszimmetrikus, lankás oldalú
természetes eredetű mélyedés, 12. majdnem zárt, lankás oldalú, természetes eredetű mélyedés, 13. majdnem zárt, lankás
oldalú, átalakított mélyedés, 14. belső, zárt, lankás oldalú, természetes mélyedés, 15. kis lejtésű sík felszín, 16. kisebb
halmokkal tagolt, kis lejtésű sík felszín, 17. magaslatok közti legfeljebb 10°-os dőlésű felszín, 18. törmelékkúp, 19.
határoló sík térszín, 20. sík tetejű, körkörös kiemelkedés, magaslat (magassága méterben), 21. körkörös, nem síktetejű
kiemelkedés, magaslat (magassága méterben), 22. mesterséges eredetű magaslat (magassága méterben), 23. kisebb
méretű, nem térképezett kiemelkedés, 24. küszöb, 25. barlang, 26. átjáró barlang, 27. járat, 28. VESZ mérés azonosító
jele, 29. a VESZ mérési helynél üreg nem valószínűsíthető, 30. a VESZ mérési helynél üreg valószínűsíthető, 31. a
VESZ mérés nem egyértelműen értelmezhető (a felmérés kezdőpontja GPS-sel bemérve a szintvonalak magasságai
WGS-84-ben értendők)
• Alaprajzban szabálytalanok, de mindegyikük megnyúlt kissé K -N y-i irányban.
• Mivel több részmélyedés kapcsolódik egymásba, oldallejtőik jelentős hányada ívesen összetett. Pere
meiken füzérszerűen félkörös aszimmetrikus keresztmetszetű bemélyedések (aszimmetrikus szakadéktöbrök) sorakoznak. (Ritkábban, de előfordulnak a mélyedésrendszerek magaslatainak oldallejtőinél
is.) E formáknak a mélyedésrendszer belseje felé vagy nincs befelé dőlő oldallejtője, vagy ha igen, akkor
kis dőlésű. Átellenes oldallejtőjük meredek (függőleges), többnyire itt előbukkan a mészkő. Ez az
oldallejtő a mélyedésrendszer lejtőjének részét alkotja. Belsejükben ritkán, de előfordulnak kis méretű
(legfeljebb 1-2 m-es átmérőjű) omladékhalmok. Gyakoribbak a sziklás, meredek oldallejtőknek támasz
kodó, oldalirányban 1-2 m-es kiterjedésű törmelék- és talajkúpok. A szakadéktöbrökhöz barlangok
kapcsolódnak. Valószínűleg egyes barlangoknak a bejáratait a leomló anyag elfedi, miáltal a barlangok
egy része nem észlelhető. A füzérszerűen sorakozó szakadéktöbröket küszöbök, félküszöbök különítik el
egymástól. A küszöbök két szakadéktöbör közötti keskeny formák, amelyek az eredeti térszín
maradványai és a határoló térszínből „ágaznak” ki. A mélyedésrendszer felé vagy hirtelen végződnek el,
vagy ha félküszöbök, akkor fokozatosan alacsonyodva belesimulnak annak aljzatába.
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3. ábra: A Balfi-tönk mélyedésrendszereinek elvi morfológiai szelvénye
1. mészkő, 2. omladék, 3. talaj és kőzettörmelék
• Aljzatukon sík térszínrészletek, belső mélyedések, továbbá magaslatok különíthetők el, A magaslatok
alaprajzban megnyúltak vagy körkörösek. A megnyúlt magaslatok gerincszerűek, tetejükön több kisebb
magaslattal. A magaslatok teteje sík vagy lekerekített, a tetőszintjük magassága megegyezik a környék
magasságával. A magaslatok oldallejtője többnyire meredek, területükön gyakran mészkő bukkan a
felszínre. A magaslatok sorokba is rendeződhetnek. A sorok és a gerincszerű magaslatok É-D-i irányúak.
3.2. Barlangok
A tönkön előfordulnak zárt üregek és barlangok. A barlangokat a mélyedésrendszerekhez való
helyzetük szerint csoportosítjuk. Eszerint lehetnek a mélyedésrendszertől független helyzetűek és azokhoz
kapcsolódók. Ez utóbbiak elhelyezkedhetnek a mélyedésrendszerek alatt, valamint azok oldalfalában.
A mélyedésrendszerektől független barlangok a Szárhalmi-kőfejtő két kisebb ürege és egy barlangja (a
Szárhalmi-kőfejtő barlangja vagy Pihenőkereszti 2. sz. barlang). A barlang, ill. az üregek bányászat során
tárultak fel, miután a kőbánya falában sorakoznak, A Szárhalmi-kőfejtő barlangja, amely a kőzet
törésirányával megegyező irányú, mintegy 20 m hosszúságú (4,0-4,5 m magas, 7 m széles) képződmény
keresztmetszete szerint kétosztatú. Felső része természetes eredetű, miután a mennyezeten és az
oldalfalakon több oldásos eredetű forma (gömbüst?) is előfordul. Alsó részén az oldásos formakincs
hiányzik. Tehát ez bányászkodás során jött létre. Korábban két egymástól elkülönülő, egy természetes és
egy mesterséges eredetű üreg létezett. A bányászat hatására növekedő mesterséges üregnek a
természetesbe nyílásával alakult ki a jelenlegi barlang.
Mélyedésrendszer alatti barlang a Zsivány-barlang és továbbá néhány olyan zárt, tehát bejárat nélküli
üreg, amelyeket a geofizikai vizsgálatok mutattak ki. A Zsivány-barlang pillérekkel (II db) tagolt,
markáns oldódásos formakincs nélküli barlang. A barlang dőlésirányban elhelyezkedő, 1-2 m magas 20 m
széles, 50 m hosszú, mindegyik végén zártan elvégződő képződmény. Bejáratai a mennyezet omlásával,
beszakadásával alakultak ki. KOTSIS (1940) egy, GIMESI (1979) kettő, GÖBL (1989) 3 ill. 4 bejáratot
említ. A bejáratok időben növekvő száma a barlang mennyezetén keletkező újabb és újabb beomlásokat
jelzik. Bár a pillérek arra utalnak, hogy bányászat során alakult ki a barlang. Ezt cáfolja, hogy a
kőtömböket a bejáratokon keresztül nem lehetett kiszállftatni. Valószínű továbbá, hogy a járatok a XTX.
sz.-nál minden bizonnyal korábbi bányászat idején nem is léteztek.
I. táblázat
A Balfi-tönk mélyedésrendszereinek néhány jellemzője
Felnyílásainak száma

K-Ny

Barlangja
inak száma
4

B-ll

K-Ny

6

12

B-12

ÉK-DNy

4

11

B-3

É-D

4

8

Mélyedésrend
szer jele
B-2
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Iránya

10

Megjegyzés
kapcsolódik hozzá a Szárhalmi-kőfejtő

területén a Zsivány-barlanggal

Oldalfalban levő barlangok a nagy mélyedésrendszerek mindegyikében előfordulnak, sőt az ún.
Mészégető közeli-barlang (Macskavári 2. sz. barlang) az ún. kisebb méretű összetett mélyedések egyi
kében található. (A mélyedés egy egykori mészégető és a Zsivány-barlang között található.) E barlangtípusnak két változata is megkülönböztethető: a zsákszerű barlangok és az átjárók.
- A zsákszerű barlangok a mélyedésrendszerek peremein fordulnak elő a szakadéktöbrök folytatásában. E
barlangok magassága néhány méter, alaprajzban félkör, nyelv alakúak. Hosszmetszetük mentén a bejá
ratuktól a végük felé keskenyednek, aljzatukat talaj és törmelék borítja, többnyire zártan, zsákszerűén
végződnek. Keresztmetszetük széles, téglalaphoz hasonló. A barlangok hossza és szélessége magasságukat
meghaladja. Térbeli helyzetük megegyezik a bezáró kőzet térbeli helyzetével, mennyezetük és aljzatuk
többnyire réteglap. Mennyezetük (akárcsak az átjáróké) - bejáratuknál - vékony. így pl. a B - ll mélye
désrendszer (amely a Tómalmi-dombon található) barlangmennyezeteinek átlagos vastagsága 1,3 m (de a
2 m-t sehol sem haladja meg). Oldalirányú kiterjedésük elérheti a hordozó szakadéktöbör oldallejtő
hosszának az 50 %-át. Közülük a legnagyobb a már említett Mészégető közeli-barlang, amelyet már
KOTSIS (1941) is megemlít Szárhalmi üregek egyikeként.
- Az átjárók a szomszédos szakadéktöbrök közötti küszöbök (félküszöb) alatti barlangok. Az átjárók
mennyezetei az 1-2 m-es kiterjedésű sziklahidak, amelyek a küszöbök, félküszöbök részeit képezik.
Az üregek egy sajátságos típusát a kis kiteijedésü (1-2 dm-es átmérőjű) járatok képviselik. A járatok amennyire a felszíni viszonyok alapján megállapítható - függőleges helyzetűek. Felszínre nyílhatnak
közvetlenül vagy közvetve is. Előző esetben a járatnál nincs felszíni mélyedés, míg utóbbi esetben a járat
egy 1-2 m-es átmérőjű mélyedés (fiatal felnyílás) oldalában vagy aljzatán nyílik. A járatok előfor
dulhatnak a mélyedésrendszer peremén, vagy belsejében. Előző helyzetűek a peremektől néhány méterre
helyezkednek el a sík, határoló felszínen (ritkábban a mélyedésrendszert övező lejtőn). Ha csoportos
előfordulásnak, akkor a peremekkel párhuzamos sorokba rendeződnek. A mélyedésrendszer belsejében
elhelyezkedők a magaslatok tetőszintjén, vagy tövénél nyílnak. A mélyedésrendszerek peremein, a magas
latok tövénél borzvárak is előfordulnak. Ezeket a borzok valószínűleg ugyancsak egykori járatokból,
üregekből hozták létre.
A mélyedésrendszerek peremén túl, de a peremekhez közel a geofizikai vizsgálatok több, zárt üreget is
kimutattak. Előfordulhatnak a mélyedésrendszer belsejében (többnyire a magaslatokat alkotó kőzetben) is.
Figyelemreméltó, hogy a B -ll mélyedésrendszerhez közeli zárt üregekben a VESZ mérések agyagos
kitöltést mutattak ki. Ha ez a kitöltés beszállítás során kerülhetett az üregekbe, akkor a feltöltődésük csak
akkor történhetett, amikor a mostanitól eltérően nem voltak zártak (pl. vízbevezető járattal rendelkeztek).
4. A felszíni karsztszerű formák kialakulása
Ha a tönk lefolyástalan, karsztszerű formái természetes (karsztos) képződmények, akkor üregek beomlásával alakultak ki. Ehhez kedvező feltételeket biztosít az a tény, hogy a barlangok felszín közeliek, tehát
az egykori zárt üregek mennyezete könnyen beomolhatott. Beomlásos eredetű képződmények a szakadék
töbrök. JENNINGS (1985), FORD-W ILLIAM S (1989), WILLIAMS (2003) szerint a szakadéktöbrök
többnyire nagy méretű, hengeres, meredek oldalú formák, aljzatukon omladékhalommal, oldalfalaik alatt
barlangmaradványokkal (4. ábra). A szakadéktöbröknek azonban a beszakadó üreg helyzetétől, alakjától,
méretétől és egyéb más tényezőtől függően számos változatát különítik el. A változatok morfológiájában
is mutatkoznak kisebb- nagyobb eltérések. VERESS (1999) szerint kisméretű (néhány dm-es, m-es mély
ségű) szakadéktöbrök is kialakulhatnak, ha az üreg mennyezete, amely beomlik vékony, az üreg felszín
közeli és kicsi magasságú (5. ábra). Az így kialakult felszíni forma alakja függ az üreg alakjától. Fenti
szerző ilyen szakadéktöbröket ír le a Dörgő-hegy környékéről (Bakony-hegység). A mélyedésrendszerek
szakadéktöbrei rendelkeznek az e formákra jellemző, beomlás során létrejövő jellemzőkkel (igaz aszim
metrikusan, de hengeres, meredek oldalú képződmények, barlangban folytatódnak, omladék halommal
rendelkeznek). Kis mélységük jó l magyarázható azzal, hogy az üregek, amelyekből kialakultak már a
fentebb említett sajátosságokkal rendelkeznek. Ezt az oldalukban elhelyezkedő zsákbarlangok tulajdon
ságai bizonyítják. Körkörös alakjuk oka, hogy a beszakadó üregek is ilyen alakúak. Ezt bizonyítja, hogy
némelyik szakadéktöbör oldallejtőjét, mint említettük 50 % kiterjedésben is zsákbarlangok határolják. Az
üregek vékony mennyezetük miatt könnyen beomlanak. A vékony mennyezet egyúttal magyarázza, hogy
az omlással kialakult félkörös bemélyedések aljzatáról miért hiányoznak (vagy miért fordulnak elő ritkán)

45

ir„rvlz- 5*
—*

jy

- r " L J § 0 P H U R C D fT T T '^ — i

1 1
_ L .

. -1
1

, I--1 1 - r - 1 .
L
. 1 1

ii.

I.
É S Ü jl @ @ 2
4. ábra. Szakadéktöbör
a. JENNINGS (1985) szerint,
b. WILLIAMS (2003) szerint

5. ábra. Felszín közeli üreg beomlásával
kialakuló szakadéktöbör (VERESS 2004)
1. mészkő, 2. omladék

az omlási halmok. A vékony mennyezet beszakadása során nem képez jelentős mennyiségű törmeléket.
Az omladék elrendeződése jól magyarázható az egykori üreg helyzetével, valamint azzal, hogy hol he
lyezkedett el a mélyedésrendszer falához képest (6. ábra). A folytatásukat képező zsákszerű barlangok, az
omlások során létrejött barlangmaradványok. Az átjárók ugyancsak a beomlásos kialakulás bizonyítékai.
Az egymás mellett elhelyezkedő szakadéktöbrök közötti olyan egykori üregek maradványai, amelyek az.
omlások során rövidülve nyerték el mai formájukat. Tehát a szakadéktöbrök, a zsákszerű barlangok, az
átjárók, a peremekről kiágazó küszöbök, egyetlen folyamat során jönnek létre: zárt üregek mennyezetének
részleges pusztulása során keletkeznek. A szomszédos szakadéktöbrök között az egykori üregek átjárókká
alakulnak, küszöbök maradnak vissza, majd a sziklahidak beomlásával az átjárók is elpusztulnak.
Azok a magaslatok (a mélyedésrend
szerek belsejében), amelyeknél felszín alatt
zárt üregek, vagy a felszínükön, ill kör
nyezetükben járatok találhatók, a beomlásos
kialakulás közvetett bizonyítékai. E helye
ken a felszín eredeti magassága megmaradt,
miután az itt előforduló üregek nem om
lottak be. Ennek lehetséges oka, hogy az
üregek a felszínhez képest mélyebb helyze
tűek lehetnek (vagy e helyeken az üregek
egyáltalán nincsenek). Emiatt vastagabb és
beomlásra kevésbé hajlamos mennyezetük
van. Kialakulhattak a küszöbök lefűződésével is. Ez úgy történik, hogy az átjárók
mennyezete beomlik, miáltal a félküszöb
vagy küszöb lefűződve, a mélyedésrend
szert határoló térszínről magaslattá alakul.
A mélyedésrendszerek peremén túli já
ratok, ill. zárt üregek közvetetten ugyan
csak az omlásos kialakulás közvetett bizo
nyítékai. Ez utóbbiak adalékul szolgálhat
nak a mélyedésrendszerek ma is végbe
menő fejlődésének. A mélyedésrendszerek
peremein túli üregek beomlanak, miáltal
azok oldalirányban növekednek. A peremek
E B iE Z Z U E ®
oldalirányú eltolódása miatt újabb üregek
nél vékonyodhat ki a bezáró kőzet, ezáltal
6. ábra. Szakadéktöbrök kialakulásának néhány
további beomlások történnek. Egy oldalfal
lehetséges esete a mélyedésrendszerek peremén
szakasz hátrálása annak nem teljes hosz1. mészkő, 2. omladék, 3. áthalmozott anyag a-b.: az üreg,
szában történik, hanem lokálisan csak egyvagy barlang közel vízszintes helyzetű, c-d: ferde helyzetű
egy helyen. A sorozatos beomlások azonüreg vagy barlang
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ban végső soron egy oldalfal szakasz teljes hosszában eredményezi annak hátrálását. Az oldalfalak
hátrálása, valamint az azt okozó jelenségek napjainkban is végbemennek. Ezt bizonyítja, hogy a B -11
mélyedésrendszer egyik szakadéktöbrének a peremén lévő fa megdőlt. A fa dőltsége egyrészt az omlást
bizonyítja, másrészt annak fiatal korára utal. A fa becsült kora legfeljebb 30 év. Az omlás tehát ennél csak
fiatalabb lehet. Ugyanennek a mélyedésrendszernek egyik felnyílásánál egy olyan elszáradt fa található,
amelynek gyökerei elszakadtak, ill. elmozdultak, valószínűleg a felnyílás következtében. A fa, amelynek
kora legfeljebb 20 év, nemcsak a felnyílás folyamatát, hanem annak igen fiatal kialakulását is bizonyítja.
Közvetett és közvetlen bizonyítékok azonban arra is utalnak, hogy a mélyedésrendszerekben kőbá
nyászat is folyt. A kibányászott kőzetanyagot vagy építőanyagként, vagy mészégetés nyersanyagaként
hasznosították. A közvetett bizonyítékok közt említhető, hogy a tönk területén több mészégető is mű
ködött. Megemlíthető még, hogy a kőzet könnyen bányászható. A bányászat legszebb példája a Fertőrákosi-kőfejtő. A tönk barlangjainál a természetes eredetre utaló oldásos formakincs csak nagyon ritkán
figyelhető meg. A kőbányászat közvetlen bizonyítékai lehetnek a pillérek (Zsivány-barlang), a barlangok
kis magassága (közel ember magasságúak), valamint a mélyedések belsejében, peremén és környeze
tükben a törmeléksáncok és a változatos alakú törmelék felhalmozódások, ill. az olyan mélyedéstalpak,
ahol szabálytalan, gödörszerű mélyedések fordulnak elő.
Ezért mindazon kis méretű mélyedéseket, amelyek környezetében vagy belsejében törmelék felhal
mozódások vannak, vagy aljzatuk egyenetlenül tagolt, mesterséges eredetűnek tekintünk. A nagyméretű
mélyedések, vagy mélyedésrendszerek azon részei, ahol sáncok, kőfalmaradványok fordulnak elő ugyan
csak. Természetes eredetűek a félkörös mélyedésekkel tagolt peremek és valószínűleg azon belső részek,
ahol magaslatok fordulnak elő.
5. Következtetések
A mélyedések - különösen a nagy mélyedésrendszerek - omlások, felnyílások sorozatával jöttek létre.
A felszakadással kialakult formák (szakadéktöbrök), már kialakulásukkor, vagy később, növekedésük
során egymásba kapcsolódtak. Tehát a nagy mélyedésrendszerek szakadék uvalák, amelyek peremén so
rakozó félkörös bemélyedések recens, kisméretű, aszimmetrikius szakadéktöbrök. A mélyedésrendszerek
- a fiatal beomlások, ill. a peremeiken túli járatok jelzik ezt - jelenleg is növekednek.
A mélyedésrendszer morfológiája utalhat a kőzet üregesedettségére. így pl, magaslatok ott maradtak
meg, ahol üreg egyáltalán nem volt. Ha igen, akkor az üregek mennyezete viszonylag vastagabb. Ezt
okozhatja az üreg helyzete (az üreg a felszínhez képest mélyebb helyzetű) vagy alakja (vertikális irányban
kiterjedése kisebb).
A mélyedések kialakításában a bányászat is szerepet játszhatott. A kisméretű egyszerű mélyedések
többsége valószínűleg bányászat során jött létre. Az összetett mélyedések bár természetes eredetűek, a
területükön lévő formák a bányászat során részben vagy teljesen átalakulhattak, de újabb formák is
létrejöhettek. A nagyméretű összetett formáknak egyes peremi részei teljes egészében bányászat során
alakulhattak ki, míg más részeik teljes mértékben természetes eredetűek. Belsejükben keverten
fordulhatnak elő természetes eredetű (magaslatok) és mesterséges eredetű (a belső mélyedések egy része)
formák.
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DATA TO MORPHOLOGY AND DEVELOPMENT OF KARST-LIKE SURFACE
FORMS OF THE BALFI-TÖNK (HUNGARY)
We examined karst (karst-like) forms of the Balfi-tönk. We mapped their spreading. We constructed
the relief maps and the morphology maps of the large-sized depression-systems. We examined the
cavernous of the rock on their areas and surroundings. The large-sized depression-systems are collapse
uvalas, which developed from former cavities by breakdown. Single depressions were created by quarring,
while another forms might have been transformed further.

ASZPELKOLÓGUS

KÖNYVESPOLCA
A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANG

Sátorkőpusztai-barlang feltárásának 60. évfordulója alkalmából a BEBTE
gondozásában megjelent a barlang monográfiája. A 150 oldalas, A/4-es formá
tumú könyv hiánypótló, mert feldolgozza, összegzi mindazt az ismeretanyagot,
mely a kutatók, szakemberek tollából a barlangról valaha is napvilágot látott.
Korábban számos írás, tanulmány foglalkozott a Sátor-kőpusztai-barlanggal,
de igazán összefoglaló mű ezidáig nem született.
A monográfia érdekessége, különlegessége, hogy tartalmazza mindazokat a
korabeli dokumentumokat (hivatalos jegyzőkönyveket, magánlevelezéseket),
melyek a dorogi barlangkutatás kulisszatitkait tárják fel az olvasók előtt. Ugyan
akkor a szerzők, szerkesztők törekedtek arra is, hogy a legújabb - immáron
korszerű műszerekkel elvégzett - tudományos felmérések eredményeit is
összefoglalják könyvükben.
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