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A recski mélyszint vágataiba gazdag ásványianyag-tartalmú melegvíz tör be. A szer
zők ismertetik a páratlan természeti értékű, különleges ásványi összetételű, a cseppkőbar
langokénál is gazdagabb formakincsű kiválásokat, azok keletkezését. Javasolják a létesít
mények és a termálvíz hasznosítását.

Bevezetés

A terület felépítését több mint 130 felszíni és 600-nál is több bányabeli fúrás, valamint a- 
vágatok feltárásai alapján ismerjük (1. ábra). A kőzetek vízadőképesség szerint három csoport
ba oszthatók:

1. mészkövek és kvarcitok,
2. szkarn-zónák,
3. intermedier magmatitok.

A mészkő repedezettségének hézagtérfogata 0,1—0,5%, ritkán 1%, szemben a dunántúli 
karsztterületek 1—3%-os értékével.

A bánya fenntartásához 1,5—2,0 m3/perc összhozamü vizet kell a felszínre juttatni, ami 
komoly vízszintsüllyedést idézhet elő Mátraderecskén, ahol a hévízfeltáró fúrás elapadását, a 
gyógyfürdő végóráit jelentheti. Bükkszéken a várható 2,5 m vízszintcsökkenés hatása alig len
ne észlelhető. A víz egyes vélemények szerint a Mátrából származik, de nem zárható ki a Dar- 
nó-zónán túli, bükki utánpótlódás sem.

A bánya vizei uraíkodóan nátrium-hidrogénkarbonátos-kloridosak. A szulfáttartalom az 
ércesedett zónákban nő meg. Az oldottanyag-tartalom 10—15 g/1, a 18 g/l-t csak néhány fú
rásban éri el. Utóbbiak döntően kalcium-klorid tartalmú vizek. Származásuk bizonytalan, 
esetleg szénhidrogén-telepek szegélyvizeivel állhatnak összefüggésben.

A gáztartalom 95—98% -a szén-dioxid, 1—5% pedig metán, ami a vulkánitokból szár
mazó gázokban 50% -ra is felszaporodhat. Kénhidrogén nyomokban fordul csak elő.

Hasonló összetételű vizeket tártak fel Parádfürdőn (Sándor-rét), Mátraderecskén és 
Bükkszéken. Feltételezhető, hogy ezek egy tározóhoz tartoznak.
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1. á b ra . Vázlatos földtani szelvény Recsk É-i környezetében (F öldessy J . - né és Z elenka T.
nyomán)

Oligocén: I. agyagmárga. — Felső-eocén: 2. andezit, 3. diorit-porfirit, kvarc-diorit-porfirit szubvulkáni test. — Felső-iriász—jura: 
4. agyagpala, 5. kvarcit és kovapala, 6. mészkő. — 7. Törésvonal. 8. bányavágat

F ig. 1 Geological section through the N Mine Region of Recsk (after Mrs. F öldessy and
T. Z elenka)

Oligocène: I claymarl. — Upper Eocene: 2 andesite, 3 diorite-porphyrite, quartzite-diorite-porphyrite subvolcanic body. — Upper 
Triassic—Jurassic: 4 shale, 5 quartzite and flint slate, 6 limestone. — 7 Fault, 8 mine gallery

A vízkőkiválások makroszkópos/morfológiai ismertetése

A képződmények többsége a trópusi karszt tufacseppköveihez hasonlóan porózus, mor- 
zsalékos. Felszínre hozva, a szárazabb levegőn könnyen porlanak. Általában tejfehérek, zava
rosan áttetszőek, a vasvegyületek időnként barnásvörösre színezik. Találhatók zöldes és hal
ványkék példányok is.

Kiss János és munkatársai szerint ásványi összetevőik alapján a honi mineralógia egyik 
legérdekesebb színfoltjának tekinthetők.

A bányából származó vízkőminták ásványtani összetétele a —690-es és a —890-es szinte
ken alapvetően eltérő:

—690-es szint -* kalcit>aragonit>  gipsz > >  kősó>nesquehonit > >  rombos 
kén>  northupit> dypingit;

—890-es szint -► nesquehonit>dypingit>aragonit > >  kősó>kalcit > >  northu- 
p it> g ipsz>  rombos kén.

Itt jellemző az egyes Mg-filloszilikátok (paligorszkit, stevensit) megjelenése is.
Mindkét szinten előfordul az asztrakanit és a thenardit, továbbá számos más víztartalmú 

szulfát és karbonát.
Feltűnő a Mg-ásványok nagy gyakorisága, illetve túlsúlya a —890-es szinten. Ez vélemé

nyünk szerint az alaphegységi mészkő—kvarcit kontaktuson kifejlődött dolomitok jelenlété
nek tudható be.



A formák gazdagsága és a képződés sebessége döntően az alaphegység karbonátos jelle
gének és a nagy mélységnek köszönhető. A  repedésekben szivárgó, komoly vízoszlop nyomá
sának kitett víz sok szén-dioxidot és így sok Na-ot, Ca-ot és Mg-ot tart oldatban. A  fúrólyukak
ba, a kőzetcsavarok furataiba és a vágatoldali repedésekbe jutva a terhelés megszűnik, gyors 
gáztalanodás indul meg. A  tömeges buborékképződés hatására erősen túltelítődő víz néhol va
lósággal kispriccel a lyukakból. Fontos a kb. 4 m vágatmagasság szerepe is: a lehulló cseppek a 
talpra érkezve valósággal szétporlanak. A fröccskiválások egyes csöpögési helyek körül több 
négyzetméter területet is elbonthatnak.

Az alábbi — kissé merev — morfológiai csoportosítás a kényszer szülötte. Egyes képződ
mények több csoportba is beilleszthetők, a másod- és harmadlagos, módosító tényezők átfedé
seket eredményeznek. Elkülönítettünk:

— csepegő vízből fejlődő,
— fröccs- és aeroszol eredetű,
— szivárgó vízből keletkező,
— áramló vízből kicsapódó,
— stagnáló vízből kiváló,
— feltörő vízből képződő,
— felszabaduló gázbuborékok megjelenésével kapcsolatos vízköveket.

Csepegő vízből fejlődő vízkövek
C s e p p k ö v e k
A  szalmacseppkövek (I. tábla, 1.) kb. 3 mm átmérőjű, legfeljebb 1 m hosszú, vékonyfalú 

csövek. Önsúlyuk alatt töredeznek.

A heliktitek (I. tábla, 1.) a szalmacseppkövek módosult, ágas-bogas változatai: ha a 
csövecske valamely ok miatt elzárul, oldalirányú növekedés indul meg. Más esetekben az ol- 

• dalágak gyöngyfüzérszerűen ferdén fölfelé húzódnak. Ez a vízvezető csatorna belsejében vég
bemenő gáztalanodás eredménye; a buborékok fölfelé igyekeznek kiszabadulni. Megrekedt 
buborékokra utaló kivastagodások a függőleges szakaszokon is jelentkeznek. Gyakorta ezek az 
elágazások kezdőpontjai, mivel a buborék elzárja a szivárgó víz útját. A huzat irányában kifej
lődő vízszintes szakaszok gyakoribbak és egyenként is hosszabbak a többinél. így ehhez meg
felelően lépcsős szerkezet alakul ki, amit további elágazások bonyolítanak.

A szalmacseppkövek és a heliktitek kis csepegésintenzitású helyeken keletkeznek: a vul
kánitokban és kvarcitokban kihajtott vágatszakaszok képződményei. Legszebbek a —690-es 
szint kloridos vízből kiváló kősóheliktitjei.

A  sztalaktitok (I. tábla, 2.) általában intenzív csöpögésű-csorgású helyeken alakulnak ki. 
Hosszuk az 1—1,5 m-t, átmérőjük az 50 cm-t is elérheti. Közöttük anyósnyelvek, cseppkő
zászlók, többcsúcsú tufafüggönyök és retek alakú példányok is fellelhetők. A huzat hatására 
gyakran ferde és/vagy csavarodott növésűek. A kábelekre és csövekre hulló vízből „mezo- 
cseppkövek” keletkeznek: a sztalagmit lefelé sztalaktitba nő át.

Előzetes vizsgálataink alapján három fő változatuk különböztethető meg:

— teljes egészében mésztufaszerű anyagból áll, uralkodóan kalcit-aragonitos összetételű;
— kívül mésztufa jellegű, belseje zöldes árnyalatú, rostos-szálas megjelenésű (gipsz- 

anhidrit);
— kívül mésztufa jellegű, belül tágas, opálszerű anyaggal bevont falú vízvezető üregeket 

tartalmaz.

Valamennyi típus felületén gyakoriak a northupitdypingit kristálypamacsok.



Az állócseppkövek (II. tábla, 1.) általában harang alakúak. Felső részük esetenként sima, 
kéregszerű, lefelé tetaraták bontják őket. A legnagyobb példány több mint 1,2 m magas, átmé
rője meghaladjad 80 cm-t.

Az úgynevezett „ b á n y a  t o j á s o k  ” koncentrikus héjakból felépülő göbecsek, me
lyek közepén gyakran idegen anyagú szemcse foglal helyet (II. tábla, 2.)

Olyan helyeken keletkeznek, ahol a talpon szétterülő vízben a szemcsékre hulló cseppek 
rezgésben tartják a kisebb ooidokat, így azok nem nőnek bele a vágattalpat bontó „vízkőplató
ba” (III. tábla, 1.).

Ahogy a plató vastagodik, a golyócskák hamarosan egy-egy csésze alakú homorulatban 
találják magukat. Növekedésük során azonban kiemelkednek a csésze aljáról, annak feneke és 
a tojás között piciny „másodlagos”, víz alatt képződő pizolitok kiválása indul meg.

Ha a csepegési pontok ritkásan helyezkednek el, a vízszint alacsony vagy nem is mérhető, 
és a tojások sokáig megőrzik különállásukat. Ilyenkor az 5—8 cm átmérőt is elérhetik. Maga
sabb vízállás esetén ellaposodnak. Ha a képződési sebesség a vízszint fölött nagyobb, mint alat
ta, kifejlődik a sajátos „kalapos tojás” forma. Mikor a tojás túlhízik, megül a fenéken, összenő 
az alatta kifejlődött másodlagos ooidokkal, majd a platóba ágyazódik. Különösen látványos ez 
a folyamat, mikor a rozsdálló sínek és gépalkatrészek a vágattalpon szétfolyó vizet és így a tojá
sok alsó részét is barnásvörösre színezik.

Ha a vízmozgás lassú, turbulenciák csak a szórványos csepegési helyeken alakulhatnak ki 
és a tojások fejlődésével, ahogy a cseppek már nem a vízfelszínre, hanem kizárólag a kiálló felü
letekre hullanak, az örvénykék meg is szűnnek. A tojás a vízszinten kiváló mészhártyából 
körgallért növeszt, kialakul a sajátos „UFO”-forma.

Sűrű csepegés esetén nincs elég hely az egyedek szabad növekedéséhez és egymásba nyo
módó formák jönnek létre. A horpadások ellenére többé-kevésbé gömb alakú golyócskák leg
feljebb 3—4 cm-esek. A közöttük fennmaradó, gömbháromszög alakú hézagokban áll a víz, és 
a kiváló ásványi anyag léphez hasonló sejtfalakat képez a szomszédos csészék között. Az egy
másnak feszülő tojások kiékelik egymást, tehát rezgésük viszonylag hamar megszűnik, és a 
szomszédos tojások összenövésével primitív szobrokra emlékeztető, lapos, de dudoros formák 
jönnek létre, majd ezek új platószintbe nőnek össze.

Fröccs- és aeroszol eredetű vízkövek
A spricc-bórsókövek csak részben hasonlítanak a hévizes barlangok borsóköveihez — in

kább bibircsókszerűen rendeződnek el. A lecseppenő és szétfröccsenő magnézium-kalcium- 
karbonáttartalmú vízből keletkeznek. Valódi, víz alatt képződő borsókövet a bányából ez idáig 
nem ismerünk.

Kristálypamacsok. A szétspriccelő víz sótartalma az első lecseppenés helye körül kikris
tályosodva gyakran zónás elrendeződésű, ágas-bogas kristályhalmazokat hoz létre. A zónák 
alakját a huzat elliptikussá módosíthatja.

Bekérgezett kristálypamacsok. A pamacsokon kiváló egyéb ásványok kéreggel vonják be 
azokat, majd megvastagodva korallhoz hasonló elágazásokat hoznak létre.

Szivárgó vízből keletkező vízkövek
A lefolyásokul, tábla, 2.) függőleges vagy meredek, esetenként aláhajló felületeken kép

ződnek, igen kis vízhozam mellett. Nagyobb hozamok esetén tetaraták alakulnak ki.
Bekérgezések gyakorlatilag bármin kifejlődhetnek, de a leglátványosabbak kétségkívül a 

kábelek és csövek bevonatai. Koncentrikus rétegekből épülnek fel, vastagságuk több cm is le
het, bár időről időre letakarítják őket. Felületüket gyakran fröccs- és aeroszol-kiválások bo
rítják.



Áramló vízből kicsapódó vízkövek
A tetaraták (IV. tábla, 1.) álló cseppkövek oldalán és környezetében, forráskúpokon, a vá

gattalpon, kábeleken és csöveken, sőt, a nagyobb bányatojások vízszint feletti részén is fellelhe
tők. Függőleges és aláhajló felületeken is megjelennek. Nagyságuk 1—2 mm2-től több dm2-ig 
teljed. Anyaguk nagy felületen, vékony rétegben, gyorsan áramló vízből csapódik ki.

Az áramlási fodrok a csorgásokban, igen gyors áramlási viszonyok esetén válnak ki. A ke- 
mogén típus felülete jellegzetesen örvénymintás, a biogén típus legyezőként szétterülő 
rostkötegekből áll (IV. tábla, 2.).

A tömeges vízkőkiválások is a csorgák képződményei: egyidejűleg fejlődnek azok fene
kén és oldalfalain. A bányafenntartás—állagmegóvás során az egyik lényegi tevékenység a 
csorgák takarítása, a tömeges kiválások ugyanis egy-két hónap alatt képesek azokat teljes szel
vényben feltölteni.

Kellő mennyiségű vízutánpótlás esetén egybefüggő platók teszik használhatatlanná a 
csillepályát. Többnyire a bekérgezésekhez hasonlóan finomrétegesek, máskor összenőtt bá
nyatojásokból állnak.

A II. akna alján képződő mésztufa laza, porózus. Vastagabb fehér és vékonyabb bar
násvörös rétegei körülnövik a bányatojásokat.

Stagnáló vízből kiváló vízkövek

A mészhártyák a víz felszínén csapódnak ki. Vastagságuk az 1 mm-t sem éri el, a felületi 
feszültség tartja fenn őket. Gyakran (főleg emberi beavatkozásra) lemezkékre töredeznek, le
süllyednek és cementálódnak. Általában a csorgákból, egyedi esetben forráskúp és a fúrófülke 
sarka közötti tavacskából ismerjük. Az eltömődő csorgákban a vízszint folyamatosan emelke
dik, ezért néhol több rétegben is fellelhetők.

A csövek kialakulása nem teljesen tisztázott. Mindössze egy helyen fejlődnek, ahol a lefa
lazott 2201-es vágatból szivárgó víz a 22-es vágat csorgájába ömlik. Á mészkiválásokon és a le
süllyedt mészhártyatöredékeken nőnek felfelé, az áramlás irányával megegyező dőléssel. Át
mérőjük 2—3 mm, hosszuk 3—4 cm. Van, ahol 4—5 cm-enként, másutt szorosan egymás. 
mellett találhatók. A szomszédos kezdemények néha közös csőben egyesülnek.

Kiválásuk nagy valószínűséggel a megülő buborékokból indul meg. A buborék egy bizo
nyos méretet elérve felszáll és vékony gyűrűt hagy egykori helyén. Ez az újabb buborékok meg- 
tapadására különösen kedvező hely. Az egymásra rakódó gyűrűk adják a cső alapját. Az egyre 
nagyobb buborékok kitöltik a teljes csőszakaszt. Felületükön belső lezáródások alakulhatnak 
ki, csövenként akár több is. Az áramlási viszonyok megváltozása tömeges lefedésükhöz ve
zethet.

A gömbkiválások is stagnáló vizekben, többségükben a csövekkel együtt fordulnak elő. 
A buborékok a csorga fenekére vagy a lemezek aljára tapadnak, és a fázishatáron megindul az 
ásványkiválás. A falvastagság a tizedmillimétert sem éri el. A csövek külső falán több réteget is 
alkothatnak.

Feltörő vízből képződő vízkövek ^

A forráskúpok anyagát a lefelé mélyített fúrásokból feltörő víz rakja le (IV. tábla, 1). Ma
gasságuk helyenként már 30 cm-nél is több. Fölső részük meredeken lejt, lefelé lankás tetarata- 
lépcsők sorává szelídül. Bennük a valódi gejzírekhez hasonló, időszakos víz-gáz kitöréseket fi
gyelhetünk meg. Az elegy egy része a főkúp oldalában, szökevény forrásokon jut ki.

A  kisebb hozamú fúrólyukak körül csak néhány laposan szétterülő tetarata-lépcső fi
gyelhető meg. Ezek gátolják el a lyuk szájánál a pár dm átmérőjű „krátertavat”, ahol a mélyben 
oxidálódó szulfidérceknek és a béléscsövek lassan oldódó vastartalmának köszönhetően 
mélyvörös zagykiválások találhatók.



Gázbuborékok megjelenésével kapcsolatos vízkövek
A buborékkiválásoki\td\sban a szalmacseppkövek zónájában fordulnak elő. Amint a szi

várgó víz a bánya légterébe jut, gáztartalma elillan. A  tömény oldatból vékony hártya csa
pódik ki a buborék felszínén. A hártya felületét a víz folyamatosan nedvesíti, és az fokozatosan 
egy gömbfelszínen elhelyezkedő, hálózatos kristálycsoporttá alakul.

A „puffancsok” átlag 2—5 cm átmérőjű hólyaghalmazok. Általában a vágattalp és az ol
dalfal érintkezésénél, a lefalazott vágatok vasban és rézben gazdag kifolyó vizei mentén, vagy 
intenzív csöpögési helyekén alakulnak ki. Anyaguk gyakran nagy víztartalmú, barnászöld, ill. 
kékeszöld vas-rézszulfát. A folyamatos víz- és gázvesztés hatására belülről felfúvódnak, így 
alakul ki jellegzetes, egymásba érő gömbcikkelyekből álló felületük.

A bánya élővilága

Bár a vágatok csak mintegy másfél évtizede léteznek, egyes élőlények máris alkalmazkod
tak a mélyszint körülményeihez. A leglátványosabbak az algák, melyek egyes képződménytí
pusok kialakulásában is meghatározó szerepet játszanak. Gyakoriak a sztalaktitokról csorgó 
vízben szakállszerűen lengedező algaszálak. Fölső részük elmeszesedik, elhal, a cseppkő 
benövi, rostos szerkezetük azonban átöröklődik. Hasonló folyamat alakítja ki az áramlási fod
rok leggyakoribb változatát, az ún. „legyezőket” (IV. tábla, 2.) is. Az algák létfeltételeik hatá
rán vegetálnak. Ha növekedésük gyorsasága meghaladja meszesedésük ütemét, a kialakult 
„legyezők” a 40—50 cm hosszt is elérhetik.

A bentlakó állatvilág legjellemzőbb képviselői a tücskök (a beszállított szalmával és fával 
jutottak a bányába). Helyenként olyan tömegesen fordulnak elő, hogy egyértelmű — nem csak 
a bányászok uzsonnájából élnek, kell, hogy legyen valami természetes táplálékuk is. Színük fel
színi rokonaikénál fakóbb: megkezdődött egy sajátos, mélységi alfaj kialakulása.

Énekesmadarak is lejutnak időnként akár a —890-es szintre is, ahol hetekig, sőt, egy-két 
hónapig is kitarthatnak. Máig hálával emlegetnek egy fecskét, amely az I. akna közelében egy 
óra alatt 26 tücsköt szedett össze. A mélyben repülőképességük azonban fokozatosan csökken. 
A bányászok több példányt befogtak és a felszínre vittek, a madarak azonban pár méteres repü
lés után lehullottak és kiszenvedtek.

Következtetések

A felszínre kerülő víz alig különbözik a világszerte ismert bükkszéki Salvus gyógyvíztől 
(gyomorfekély, posztoperatív fekély, húgyúti betegségek, hurutos légúti betegségek kúrája). 
Éz alapját képezheti — a bánya üzemeltetése esetén is — egy, a felszínen létesítendő gyógyfür
dőnek, mint ahogy ez a most alakuló közös vállalat célkitűzéseiben is szerepel.

A leszállás és a több mint 1 km-rel a föld felszíne alatt pompázó, több km hosszú „termé
szetes ásványkiállítás” bejárása életre szóló élményt jelent. Egyszerre láthatjuk — keletkezésük 
folyamatában — a hévizes- és cseppkőbarlangok legjellemzőbb képződményeit. E szemet 
gyönyörködtető formák többségét a bányászkodás érdekében persze meg kell semmisíteni. A 
leművelt bányatérségekben azonban természetvédelmi területek is kialakíthatók lennének. 
Ilyen helyeken — hála kivételesen gyors növekedésüknek — már egy-két év elteltével újra teljes 
szépségükben viríthatnának.
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In order to maintain mining activity, in the lower level of the ore mine of Recsk, a consider
able amount of water is pumped out. This is thermal water of 35—45 °C with 10—18 g/1 dis
solved material. Precipitation from these waters is very intensive as a result of degasification 
producing a unique richness of the forms. Authors group these precipitations by their origin. 
They compare the agents contributing to precipitations in caves and surface tufa deposits, 
which intensity in the mine exceeds 12 000 times that of cave dripstone formation. They suggest 
the utilisation of thermal waters as well.



I. tábla — Plate I

1. Görbe szalmacseppkő, illetve heliktit a —690 m-es szinten. — Curved soda and helictit at 
the —690 m level.

2. Sztalaktit csoport a —690 m,-es szinten. — Group of stalactites at the —690 m level.
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II. tábla — Plate II

1. Sztalagmit dóm egy fűrófülkében. — Stalagmite in a drilling box.
2. Bányatojás-metszetek. — Sections of mine eggs.
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III. tábla — Plate III

1. Bányatojások a vágattalpon. — Mine eggs on the floor.
2. Lefolyások a vágat oldalán. — Encrustments on the wall.





IV. tábla — Plate IV

1. Kis forráskúp tetarata-medencékkel. — Little spring cone with tetarata basins.
2. Elmeszesedett algákból kialakult „áramlási legyező”.— Current ripple formed from calcre- 

ted algae.
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