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Abstract: We examined the depression-system marked B-2 (Balfi-tönk). We constructed the relief map and the 
morphology map of the depression-system. We examined cavernous of the rock on the area and the surroundings 
of the depression-system. We establish that the western and the middle part of depression-system have natural 
origin. There parts developed by breakdown of cavities. The eastern of the depression-system is man-made. 
 
1. Bevezetés 
 
E tanulmány célja, hogy a Balfi-tönk B-2 jelű mélyedésrendszerét morfoló-
giai térképének felhasználásával bemutassa, kialakulásához adatokat, továb-
bi kutatásához 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 (Rétibérc, Kőhegy). A metamorf kőzete-
ket harmadidőszaki (lajtamészkő, szarmata mészkő, konglomerát, homok, 
homokkő) kőzetek fedik (VENDEL 1972, KÁRPÁT-ÁDÁM 1975). A domb-
ság lajtamészkőből felépített része a Balfi-dombság, vagy Balfi-tönk, 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 ve-
tődés (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 magasságában 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 ketté vágja - alkotja. 

A lajtamészkő összlet általában durva, ritkán keményebb, tömött 
mészkőből, vagy laza mészhomokból álló képződmény, amelybe helyenként 
agyagos-márgás vagy homokköves padok is települnek. A megfigyelhető 
üledékek sekély tengerben keletkezett, partszegélyi képződmények, olyany-
nyira, hogy a tengerfenék még általában a hullámverés övébe esett. Ennek 
következtében a mészkő anyagát elsősorban, kőzetalkotó jelleggel, a 
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Lithothamnium ramosissimum Reuss mészalga szolgáltatta. A mészalga 
fenéki gyepszőnyegei a hullámverés áldozatául estek, összetöredeztek, és ez 
a törmelékanyag a mészkő felépítésében főszerephez jutott. A mészkőben és 
a mészhomokban gyakori az osztrigapadokat alkotó Ostrea digitalina 
Dubois. Nem ritkák egyéb kagylók sem, főleg különböző Pectenek (VEN-
DEL 1972). A lajtamészkő keskeny É-D-i csapású sávban húzódik. Vastag-
sága mintegy 150-200 m, gyengén rétegzett, a rétegek dőlésiránya É-on 
215o, délen 22o. Az általunk mért dőlésszögek nem jelentősek (20o-os érté-
kűek). 
 A Balfi-tönk K-nek dőlő hegyláb lépcső. Felszíne két szintre külö-
níthető. Egy a Ny-i részén sorban elrendeződő három magaslatra (Kecske-
hegy, Pinty-tető és egy névtelen magaslat), amelyek környezetük fölé legfel-
jebb 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 irá-
nyúak és epigenetikus, vagy deráziós eredetűek lehetnek. 
 A tönk területéről a Tómalmi-dombról és a Pinty-tető környékéről 
írnak le karsztosodást (KOTSIS 1940, BULLA 1964, KÁRPÁT-ÁDÁM 1975). 
KOTSIS (1940) szerint a karsztformák felszakadt barlangok és dolinák. 
 
2. Kutatási módszerek 
 
- Terepbejárások során beazonosítottuk a felszíni, lefolyástalan (és így 
karsztszerűnek tekintett) formákat, amelyeket 1:5000 méretarányú, áttekintő 
térképen ábrázoltunk és mutatunk be (1. ábra). 
- A B-2 mélyedésrendszerről felméréssel 1:500 méretarányú domborzatrajzi 
térképet készítettünk. 
- A mélyedésrendszer és képződményeinek bemutatása, valamint kialakulá-
sának értelmezése céljából e mélyedésrendszer morfológiai felmérését is 
elvégeztük. A felmérés adatainak felhasználásával a domborzatrajzi térképet 
morfológiai térképpé fejlesztettük (2. ábra). Ez utóbbi térképhez speciális 
jelkulcsrendszert fejlesztettünk ki. Ezt a mélyedésrendszer és képződménye-
inek viszonylag kis mérete, sajátságos morfológiája és genetikája tette szük-
ségessé. 
- A kőzet üregesedettségét a mélyedésrendszer területén, ill. peremén VESZ 
szondázással vizsgáltuk. Az üregesedettség vizsgálatára a mélyedésrendszer 
kialakulásának értelmezése miatt volt szükség. 
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1. ábra: Karsztszerű formák a Balfi-tönkön 

Jelmagyarázat: 1. kisméretű egyszerű mélyedés, 2. kisméretű összetett mélyedés, 3. nagyméretű összetett mélyedés, 
4. kisméretű összetett mélyedés csoportosan, 5. barlang, 6. földút, 7. műút, 8. nyiladék, 9. villanyvezeték, 10. 

vízfelület, 11. település 
Fig. 1: Karst-like forms on the Balfi-tönk 

Legend: 1. small-sized simple depression, 2. small-sized complex depression, 3. great sized complex depression, 4. 
group of small-sized complex depression, 5. cave, 6. dirt road, 7. high road, 8. path, 9. electric cable, 10. lake, 11. 

village 
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2. ábra: A Balfi-tönk B-2 jelű mélyedésrendszerének morfológiai térképe 
Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. kőzetkibúvás, 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 mélye-

dés, 15. kis lejtésű sík felszín, 16. kisebb halmokkal tagolt, kis lejtésű sík felszín, 17. magaslatok közti legfeljebb 
10o-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 
Fig. 2: Morphology map of B-2 marked depression system of the Balfi-tönk 

Legend: 1. contour line, 2. rock on the surface, 3. stone-wall, 4. saddle, 5. dip of the surface, 6. steep slope, 7. 
gentle slope, 8. close, naturally originated depression with gently slope, 9. close, man-made depression with 
gently slope, 10. close, asymmetrical naturally originated depression with steed slope (asymmetrical collapse 
doline), 11. close asymmetrical naturally originated depression with gently slope, 12. almost close, naturally 

originated depression with gently slope, 13. almost close, man-made depression with gentle slope, 14. internal, 
close, naturally originated depression with gentle slope , 15. planar surface, with small dip, 16. planar surface 
with small dip which is dissected with small mounds, 17. surface between mounds and its dip is 10o at most, 18. 

alluvial fan, 19. planar surface which borders the depression system, 20. circular mound whose roof is planar (its 
altitude is in metres), 21. circular mound whose roof is not planar (its altitude is in metres), 22. natural mound (its 
altitude is metres), 23. small-sized mound, which was not mapped, 24. ridge, 25. cave, 26. passable cave, 27. pit, 
28. the mark of the VESZ measuring, 29. cave is unlikely at the place of the VESZ measuring, 30. cave is likely at 

the place of the VESZ measuring, 31. the VESZ measuring cannot be interpreted undoabtedby 
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3. A B-2 mélyedésrendszer és morfológiája 
 
A tönkön 19 db lefolyástalan formát különítettünk el, amelyek két helyen 
csoportosulnak (Tómalmi-domb környékén és a Pinty-tetőtől délre). Ezek-
nek három változata különböztethető meg: kis méretű egyszerű mélyedés, 
kis méretű összetett mélyedés (az ilyen mélyedések több részmélyedésre 
különülnek) és a nagyobb összetett mélyedések. Ez utóbbiak több száz mé-
ter átmérőjűek is lehetnek, morfológiájuk változatos (pl. belsejüket kiemel-
kedések és mélyedések tagolják). A B-2 mélyedésrendszer ez utóbbi válto-
zatba tartozik. Jellemzését a morfológiai térkép (2. ábra) felhasználásával 
végezzük el. 
 A B-2 mélyedésrendszer a K vonal turistaúttól Ny-ra elhelyezkedő, 
kissé K-Ny-i irányban megnyúlt rendszer, amelynek képződményei É-D-i 
irányultságot mutatnak. É-i irányból kapcsolódik hozzá a Szárhalmi-kőfejtő. 
Formaelemei közt említhetők a lejtők, a magaslatok, a különböző mélyedé-
sek, a sík térszínek, valamint a barlangok és a járatok. 
 Összefüggő lejtő a mélyedésrendszert félkörben övezi K-ről, D-ről 
és Ny-ról, míg É-i részén hiányzik. Ez a lejtő D-en a legmarkánsabb, 1-2 m 
magas, közel függőleges, néhol sziklás, és aszimmetrikus szakadéktöbrök-
kel (ld. alább) tagolt. K-i része kevésbé meredek, ÉK-en már olyan bemé-
lyedések tagolják, amelyek valószínűleg nem, vagy csak részben természe-
tes eredetűek (ld. alább). A Ny-i lejtőszakasz É-i irányban fokozatosan ma-
gaslatokba megy át. 
 A magaslatok két változata különíthető. A megnyúlt küszöbszerű 
formák és azok, amelyek kevésbé megnyúltak (körkörös magaslat). Ez 
utóbbiak lehetnek sík tetejűek, vagy lekerekítettek. Magasságuk 0,5-2,5 m 
közötti, átmérőjük 5-15 m közötti lehet Előfordulnak közöttük természetes 
(ezek a nagyobbak) és mesterségesek (ez utóbbiak omladékhalmok). A ter-
mészetes eredetűek száma: kb. 15 db. É-D-i irányban rendeződnek. Gyakran 
küszöbökön sorakoznak. A küszöbök kapcsolódhatnak a határoló térszínhez 
is. Ezek felülnézetben íves oldallejtőkkel határolt formák, amelyek íves 
alakja arra vezethető vissza, hogy szakadéktöbröket fognak közre. E küszöb 
típus mindössze 1-2 m magas, hossza is legfeljebb néhány méter. Elévég-
ződhetnek viszonylag meredekebb lejtővel, vagy fokozatosan a határoló 
térszínbe simulnak (félküszöb). 
 Legjellegzetesebb mélyedésformák az aszimmetrikus szakadéktöb-
rök, amelyek a fal peremén sorakoznak küszöbök által közrefogva. Ke-
resztmetszetük aszimmetrikus, miután a mélyedésrendszer felől a határoló 
lejtő hiányzik, vagy ha nem, az kisdőlésű. Átellenes lejtőjük, amely mélye-
désrendszer lejtője meredek. Hasonlóképpen meredek lehet a határoló kü-
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szöbök felőli lejtőjük is. Aljaztuk néha egyenetlen (az aljzaton omlási halom 
fordulhat elő), oldallejtőiken kisebb, néhány m-es barlangok, a határoló kü-
szöbökön átjárók fordulhatnak elő. Átmérőjük mintegy kb. 5-10 m közötti. 
A mélyedésrendszer D-i és K-i lejtője mentén mintegy 8 db különíthető el. 
 A mélyedésrendszer területén kettő, viszonylag nagyobb kiterjedésű, 
sík térszín fordul elő: az egyik a közepén, a másik a K-i részén. Elsősorban 
ez utóbbi esetében valószínűsíthető a mesterséges eredet. Ezt bizonyítják az 
itt található kisebb törmelékkúpok, valamint a sekély, szabálytalan mélyedé-
sek. 
 A mélyedések lehetnek zártak és nyitottak. Mindkettő mélyedés tí-
pus lehet mesterséges (v. átalakított) és természetes eredetű. A mesterséges 
eredetű nyitott mélyedések a mélyedésrendszer lejtőjén helyezkednek el. 
Belsejükben törmelékkúpok és falmaradványok fordulnak elő. Elsősorban a 
mélyedésrendszernek a már említett ÉK-i részét jellemzik. A nyitott termé-
szetes eredetű mélyedések a kiemelkedések közti egy, vagy két irányba lejtő 
köztes felszínek. 
 Nemcsak a zárt mesterséges mélyedések mélysége kicsi (0-1 m kö-
zötti), hanem a természetes mélyedéseké is (a 2 m-t nem haladja meg. Ez 
utóbbiakat is kissé szabálytalan alak jellemzi, peremeik rendszerint több 
ívből tevődnek össze. Azokat a mélyedéseket tekintettük mesterségesnek, 
amelyek peremén törmeléksánc, törmelékkupac fordult elő. 

 

 
 

3. ábra: Szakadéktöbör: a. JENNINGS (1985) szerint, b. WILLIAMS (2003) szerint 
Fig.3: Collapse doline: a. according to JENNINGS (1985), b. according to WILLIAMS (2003) 

 
4. A B-2 mélyedésrendszer és képződményeinek a kialakulása 
 
Az aszimmetrikus szakadéktöbrök egykori üregek beszakadásával alakultak 
ki. Ezt bizonyítja, hogy meredekebb oldalfalukon barlangok, a határoló kü-
szöbökön átjáró barlangok találhatók. Ismert, hogy a szakadéktöbrök üre-
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gek, barlangok, beszakadása során képződnek, miáltal a töbrök peremén az 
omlás miatt elpusztult barlangok maradványai (3. ábra) fordulnak elő 
(FORD-WILLIAMS 1989, WILLIAMS 2003). A B-2 mélyedésrendszerben 
az omlásoknak kedvez, hogy az egykori üregek a felszínhez közeli helyze-
tűek voltak. Ezt bizonyítja, hogy a mélyedésrendszer maradványbarlangjai-
nak a mennyezete nem haladja meg a 2 m-t. Vékony mennyezetű, üregekből 
kialakuló, ezért sekély (tehát a mélyedésrendszer szakadéktöbreihez hason-
lóan sekély) formákat (4. ábra) ír le VERESS (1999) a Dörgő-hegyről (Ba-
kony-hegység). Az ilyen vékony mennyezetű beszakadásoknál nem keletke-
zik omladék szemben azzal, amikor vastagabb mennyezetek omlanak be. 
Vékony mennyezet esetén a kis méretű üreg mennyezete is beomolhat, to-
vábbá a létrejövő mélyedés kis mélységű lesz. Tehát a szakadéktöbrök ki-
alakulása és jellemzői (kis mélység) a beomló üregek felszín közeli helyze-
tével magyarázható. Az omladék elrendeződése viszonyt azzal, hogy az üreg 
milyen helyzetű volt, ill. azzal, hogy hol helyezkedett el a mélyedésrendszer 
falához képest (5. ábra). 
 

 
 

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

Fig. 4: Collapse doline, which develops by breakdown of surface-near cave (VERESS 2004) 
Legend: 1. limestone, 2. cave debris 

 
 A napjainkban is végbemenő omladozásokra utalnak a mélyedés-
rendszer belsejében és peremén előforduló felnyílások. 
 A körkörös magaslatok, de azok a küszöbök is, amelyek a határoló 
térszínből ágaznak ki – miután magasságuk megegyezik a környező felszín 
magasságával – az omlásokból visszamaradt maradványformák. Legegysze-
rűbben úgy alakulhatnak ki, ha az átjárók mennyezete beomlik, ezáltal a 
küszöbök a határoló térszínről lefűződnek. 
 Mind a nyitott, mind a zárt természetes mélyedések az eredeti térszín 
omlásos süllyedéssel végbemenő elegyengetődéssel jöttek létre. 
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5. ábra: Szakadéktöbrök kialakulásának néhány lehetséges esete a mélyedésrendszer peremén 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. omladék, 3. áthalmozott anyag a-b.: az üreg, vagy barlang közel vízszintes helyzetű, 

c-d: ferde helyzetű üreg vagy barlang. 
Fig. 5: Several cases of development of collapse dolines a the margin of depression system 

Legend: 1. limestone, 2. cave debris, 3. transported matter, a-b: cavity or cave which have nearly planar position, 
c-d: cavity or cave which is in slanting position 
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 A mélyedésrendszert határoló lejtő a határoló térszín üregeinek om-
ladozása során önmagával párhuzamosan eltolódva hátrál. A lejtő fentebb 
vázolt eredetét nemcsak az omlásokat bizonyító szakadék töbrök és barlan-
gok bizonyítják, hanem a geofizikai vizsgálatokkal kimutatott zárt üregek a 
határoló térszín kőzeteiben. 
 A fentekből kiindulva a B-2 mélyedésrendszer kialakulása úgy tör-
ténhetett, hogy az omlások által létrehozott lejtő D-i irányban eltolódott. 
Ezáltal a mélyedésrendszer horizontálisan D-i irányba terjeszkedett. Ezért a 
mélyedésrendszer középső és Ny-i részét tartjuk természetes eredetűnek. 
ÉK-i részét (és az É-t, amely már nem esik a térképlapra) viszont mestersé-
ges eredetűnek. Az ÉK-i részen feltehetőleg mészégetőket működtettek. Az 
égetéshez szükséges nyersanyagot a mélyedésrendszer K-i részéről nyerhet-
ték: vagy az eredeti felszínt megbontva, vagy a mélyedésrendszer magasla-
tait lebányászva. 
 
Következtetések 
 
- A morfológiai térképezés más módszerekkel (pl. geofizikai) alkalmas lehet 
a tönk mélyedéseinek, mélyedésrendszereinek minősítésére, azoknak ill. 
egyes részeiknek kialakulásának értelmezésére. 
- A B-2 mélyedésrendszer természetes (középső és nyugati része), míg a K-i 
részben mesterséges eredetű. 
 
 
IRODALOM 
 
ÁDÁM L. (1990): Fertőmelléki dombság p. 382-386. – In: Marosi S.-
Somogyi S. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere I. – MTA Föld-
rajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 479 p. 
BODRI GY. (2004): Jelentés a Fertőrákostól DNy-ra (Balfi-tönk) végzett 
geoelektromos VESZ mérések eredményeiről – TERRATEST, Geodéziai 
Mérnöki Kft, Kézirat, Veszprém 7 p. 
BULLA B. (1964): Magyarország természeti földrajza – Tankönyvkiadó, Bp. 
424 p. 
FORD, D. C.-WILLIAMS, P. W. (1989): Karst Geomorphology and 
Hydrology – Unwin Hyman, London 601 p. 
KÁRPÁT L.-ÁDÁM L. (1975): Soproni-hegység p. 354-368 – In: Pécsi M. 
(szerk.) A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék – Akadémia 
Kiadó, Bp. 605 p. 



 194 

KOTSIS T. (1940): Barlangok a tómalmi erdőben – Soproni Szemle 4. p. 
101-105. 
VENDEL M. (1972): Sopron város és környéke földtani felépítésének vázla-
ta – MÁFI Adattár, Kézirat, 16 p. 
VERESS M. (1999): Az Északi-Bakony fedett karsztja – A Bakonyi 
Természettud. Kut. Eredményei 23, Bakonyi Természettud. Múzeum, Zirc, 
167 p. 
WILLIAMS, P. (2003): Dolines p. 304-310. – In: Gunn, J. (szerk.): 
Encyclopedia of caves and karst science, New York, London 902 p. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


