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Abstract: The mining establishments of uranium mines in Pécs area exert a depressive effect of local extension in 
the underlying sandstone of Karstic limestone. This is also extending also to the Karstic water in the karstic 
limestone area, in the vicinity of one of the exhaust shaft sunk in the limestone area. A moderate water conductiv-
ity is characteristic for the ore – bearing sandstone. By the sinking of two shafts even two shafts however water 
inflow of significant rate occurred. Having the mining abandoned, the deepest mine excavation of country are 
gradually filing up with contaminated water of abandoned working, and two to the preventive measures, the 
Karstic water takes over its original level. 
 
Bevezetés 
 
A téma részletes feldolgozását társszerzővel egy bővebb dolgozatban 
RÓNAKI - ÁDÁM (2006) bányászati szaklapban kívánjuk publikálni, melyet 
megelőzve szűkített terjedelemmel már közzé tettünk RÓNAKI - ÁDÁM 
(2007). Itt egyrészt ezektől eltérő adatközléssel csak a legszükségesebb is-
mereteket rögzítem, másrészt újabb ismereteket kívánok közzé tenni az em-
lített társzerző adataira hivatkozással (ÁDÁM 1987a, 1987b, 1987c.). Az 
uránércbánya vízföldtani helyzetét áttekintő munkák az érdeklődők számára 
a megjelent anyagokból ismeretesek, így ezek tárgyalása itt szükségtelen 
KOCH (1984, 1997) NÉMETH (1964a). A Nyugat-mecseki karszt∗ elterje-
dését bemutató térképen a témában érintett egy-egy bányalétesítmény is 
látható az általánosan használt akna és táró jellel (1. ábra).  

A Bakonya 10 000 méretarányú térképhez készült idealizált (É-D-i 
irányú) hidrogeológiai szelvény megtalálható. RÓNAKI (1972b), továbbá a 
Mecsek környékének hidrogeológiai áttekintéséről az érdeklődők bő tájé-
koztatást kaphatnak RÓNAKI (1984) munkájában. 
                                                 
∗ A Nyugati Mecsek karsztos képződményei alatt a Középső-Triász Anizusi és Ladini eme-
letek mészkő és dolomit képződményeit értjük, melyek dolgozatunkban és az ábrákon több 
esetben a régi elnevezésekkel szerepelnek. A MÁFI honlapján egyébként megtalálhatók a 
régi és új litosztratigráfiai elnevezések. Pl: a Misinai Formációcsoport, valamint a Lapisi és 
Zuhányai Mészkő Formáció karbonátos képződményei. Itt kell megjegyezni, hogy az iroda-
lomjegyzékben hivatkozott korábbi munkákban természetesen a régebbi elnevezések talál-
hatók, ezért is ragaszkodtunk a régi használatához, azonban esetenként utalunk a Magyar 
Rétegtani Bizottság által meghatározott – de folyamatosan változó – litosztratigráfiai elne-
vezésekre is. 
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1. ábra: A Ny-mecseki karsztot alkotó anizuszi mészkő felszíni elterjedése. 

Fig. 1: Surface spread of Anizus limestone in Western Mecsek Karstic Region 
 
 A Jakab-hegy D-i lejtőin a permi homokkőben (az új meghatározás 
szerint helyesen: a Kővágószőlősi Homokkő Formációban) az I. sz. bánya-
üzemmel megindult a bányászkodás. A műrevaló érctelepeket követve egyre 
mélyebbre hatolva a bányaterek túljutottak a hegy gerincén. A kutatás egyre 
inkább kiterjedt attól K-re a Pécs-Deindolok területére is. Utóbbi már a 
Tettye-forrás vízgyűjtő területétével határos. Ennek megfelelően a bányaha-
tár Hetvehely - Abaliget - Orfű - Pécs Ny, továbbá a még távlati feltáráshoz 
megkutatott Magyarürög - Patacs területein került kijelölésre. 

Mindezek során kiderül, hogy a Ny-mecseki karszt területnek nagy 
része érintett. Nem véletlen tehát, hogy a MÉV Kutató-Mélyfúró Üzemének 
Hidrogeológiai Csoportja évtizedek során vizsgálat tárgyaként kezelte a 
karsztot. Elsősorban a víznyomjelzésekkel lehatárolt vízgyűjtő területek 
meghatározása (RÓNAKI 1968a, 1972b, 1973b) volt fontos, majd a karszt-
vizek, illetve annak feküjét alkotó kampili lemezes mészkő összlet (új elne-
vezéssel a Viganvári Mészkő Formáció) vizeinek hidrokémiai és radiológiai 
vizsgálata is megtörtént. Az uránércből a víz által mobilizált fém urán és 
bomlástermékeinek a karsztos környezetre gyakorolt megjelenési koncent-
rációiról külön publikációk készültek (RÓNAKI 1968b, 1972b, 2006). Itt 
ezek ismertetésének mellőzésével csak a legszükségesebb, a bányászattal 
kapcsolatos szűk terület vizsgálatára szorítkozunk. 

A karszt közvetlen feküjét a határdolomit réteg (új nevén Rókahegyi 
Dolomit Formáció) alatt lévő – a karszttól izolált, a karsztvíz szintjénél ma-
gasabb helyzetű – régi elnevezéssel kampili lemezes mészkő repedésvizes 
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összlete alkotja. Vagyis a karsztos mészkőtől merőben eltérő tulajdonságok-
kal rendelkező karbonátos rétegről van szó, melynek vize csak vegyi össze-
tételében hasonlít a karsztvízéhez (RÓNAKI 2006). Ez alatt vízzárónak mi-
nősített gipszes és aleurolit (iszapból képződött finomszemű homokkő) ré-
tegsorok találhatók a Jakabhegyi Homokkő fedőjeként. Korábban a mecseki 
permi homokkőként ismert formáció kővágószőlősi antiklinálisának É-i 
szárnya alkotja a Jakabhegy (+602 m) kiemelkedő tömegét. Ennek D-i szár-
nyát képező kibúvásban találták meg az országban elsőként a műrevaló 
uránércet. Kitermelésére 1955-2000 között bányaüzemek működtek. Ennek 
során nem csak a legmélyebb függőaknák mélyültek, de az ország legmé-
lyebb bányaterét is itt alakították ki. Ez utóbbi a „13/23-as centrális vakak-
na” zsomp volt, ahol a kőzet hőmérséklete elérte az 58 ºC-ot. (Ugyanis a 
geotermikus gradiens e területen átlagosan 26,5 m/°C-nak bizonyult).  

A IV. sz. bányaüzem É-i irányban mélyülő érclencséinek kitermelése 
a bánya bezárásig a kampili összlet alá jutott. A depressziótól alakított víz-
szint a korábban perminek nevezett kőzetekben K-Ny-i törésvonalakkal 
meghatározott ovalitással a legmélyebb vízkiemelések felé közelített. A 
homokkő összletben folytatott bányaműveletek annak repedésvizeit csapol-
va a felszíni forrásokra is hatással voltak. Ezek a hegy É-i és D-i lejtőjén 
részben teljesen elapadtak Érdekes módon a vízmegfigyelő fúrásainkban 
észlelve „lebegő vízként” helyenként a fejtési terek fölött maradt víztükörrel 
találkoztunk. (A 2. ábránkon ennek ábrázolásától eltekintettünk.) 
 Megállapíthattuk tehát, hogy a homokkőnél is megfigyelhető a loká-
lis zónákban a karsztnál korábbról ismert u.n. „lebegő-karszt”-hoz hasonló 
jelenség (RÓNAKI 1972a), mely a Jakab-hegy hajdani kolostoránál lévő kút 
és tó változatlanságával a depresszió fölött szembetűnő volt. A karsztnál 
megfigyelt vízzárónak bizonyult rétegcsoportokhoz hasonló módon a ho-
mokkőben előforduló aleurolitok is esetenként elkülönülő repedésvizes „le-
begő” szinteket képeztek∗∗.  

A IV. szállító akna mélyítése közben (1964) a korábbi évek tapaszta-
latai szerint igen mérsékelt vízáteresztő képességű homokkőből a területen 
rendkívül nagynak számító vízbetörés volt. Okát a bányamérnökök a közeli 
karszttal, illetve az abban tárolt karsztvízzel vélték magyarázni. Ezzel szem-
ben a hidrogeológiai viszonyok ismerete a karsztvíz megjelenését nemcsak 
kétségbe vonta, hanem azt a kapcsolat tisztázását célzó víznyomjelzések 
                                                 
∗∗ A Mecsekben lebegő karsztként ismert a Gubacsos-forrás időszakos megjelenése, továb-
bá a Büdöskút-forrás – itt nem részletezett – bonyolult tektonikai helyzete, vagy annak 
közelében mélyített Orfű-24. sz. MÉV fúrás sekély vízszint adata. Ugyanis e két objektum 
között feltárt Spirál-zsombolyban sokkal mélyebben, 100 m-en megismert patakos barlang 
jelzi az általános karsztvízszintet! 



 256 

eredményei is kizárták. E víznyomjelzések részletezésére alább még kité-
rünk. Egy másik akna (az V. üzemi légakna) mélyítése viszont már a karsz-
tosodott triász anizuszi mészkőterületen mélyült az 1979-80-as években. 
Ennek hatása a karsztvízszintre – annak ellenére, hogy kizárására mindent 
elkövettek – már kimutatható depressziót eredményezett. 

A bányaműveletek a permi homokkő repedésvizeit megcsapolva a 
hegységben nagy kiterjedésű vízszintcsökkenést okoztak. Mindezek mellett 
– mint arra már utaltunk – a bányaterek fölött a víz számára „át nem eresz-
tőnek” bizonyult rétegek előfordulása miatt lokális lebegő vízszinteket mér-
tünk a mélyfúrásokban.  
 
Az északi területen létesült bányaüzemek és azoknak a karszt közeli 
aknái 
 
Az első karszt közeli aknát a IV.sz. bányaüzem kialakítása során mélyítették 
a Kővágószőlősi Homokkő fedőjéből (a Jakabhegyi Homokkőből) indítva. 
Magyarországon ez az eddig mélyített legmélyebb függőakna 1146 m-rel. 

Az akna 290-430 m mélységben egy rendkívül hosszan (140 m!) 
harántolt tektonikus zúzott övbe jutott, melyben a kezdeti kisebb hozamú 
vízmegjelenést követően 1966. VI. 21-én percenként 2683 liternek mért 
maximális hozamú vízbetörés jelentkezett. Természetesen tamponálási 
technológiával igyekeztek a mélyítést gátló vizeket kizárni, melynek részle-
tezése egy másik dolgozatunkban (RÓNAKI-ÁDÁM 2006) megtalálható.  

Mivel az aknamélyítők a karsztvízre gyanakodtak, így annak festés-
sel történt vizsgálatát igényelték. Felkérték elképzelésük festéssel történő 
bizonyítására a MÉV főgeológusát, melyről engem kérdezve azt szakmai 
megfontolásból elleneztem. Azonban nem sikerült meggyőzni a bányászok 
vezetőit ennek hidrogeológiai lehetetlenségéről. Ezért az Aknamélyítő Vál-
lalat főmérnöke a Megyei Tanács Vízügyi Osztályának vezetőjét és a Me-
cseki Szénbányászati Tröszt főgeológusát bevonva a Nyáras-patak aktív 
víznyelőjét megfestették, de – mint azt előre jeleztük – a karsztvízzel való 
kapcsolatot ezúton nem lehetett bizonyítani. (Ez a 17. sorszámú nyomjelzés 
volt, mely az 5. ábrán szerepel és részletes leírása dolgozatunk végén olvas-
ható.) 

A másik aknát a karszt közelben, – sőt már kimondottan a karsztos 
kőzetösszletben – mélyítették, mely az V. sz. légakna elnevezést kapta. Ez 
az akna a Bakonya - Abaliget közel É-D-i vonalának felénél helyezkedett el. 
Az V. sz. légaknát Abaligettől DNy-ra 2 km távolságban, az Abaligeti-
barlang vízgyűjtő területén kívüli karsztterületen, 1979-ben (V. 15.-én) 
kezdték mélyíteni. Ezt megelőzte a 2197-es sz. un. Aknatengely-fúrás kivi-
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telezése, ami 1053 m talpmélységgel megtörtént. Így a mélyítés vízveszé-
lyes voltáról a tervezők már előzetesen meggyőződhettek. Két szakaszon 
volt a fúrás mélyítése során hidrogeológiai vizsgálat, több leszívási szintű 
vízkiemeléssel és nyeletéssel. Ez főleg az után kapott nyomatékot, hogy 
még – mint már ismertettük – a IV. szállító-akna mélyítése során egy 
nagyhozamú vízbetörés elhárítására került sor.  

A hidrogeológiai vizsgálatokból nyert víz-áteresztőképességi (szi-
várgási tényező, vagy „k” tényező ) adatokról több publikáció jelent meg 
(NÉMETH 1964b, RÓNAKI 1968, 1973a, KOCH 1997). Mellőzve a részle-
teket, csak a lényeges különbséget érzékeltetve megjegyezzük, hogy a perm-
időszaki homokkövek legintenzívebb vízmozgást biztosító öveiben a víz 
áteresztőképességi együttható 10-3 cm/sec-nak adódik, míg a karsztnál a 10-1 

értéket is meghaladhatja. Ezen túl még arra kívánunk rámutatni, hogy az 
antiklinális felszín közeli húzott és az alsó övében viszont nyomott zónájá-
nak megfelelően a mélység függvényében a k tényező fokozatosan csökken. 
(Ez egyébként látványosan érvényesül a 2. ábrán szemlélhető „Bodai 
aleurolit” elhelyezkedéséből fakadóan, mely a jelen témánktól minden vo-
natkozásban távol esik). A mészkő karsztosodottságát jellemzi egyrészt a 
felszíni karsztformák (elsősorban dolinák) sűrűsége, másrészt a kutatófúrá-
sok során az öblítőkör megszakadást okozó üregharántolások számos elő-
fordulása. (Példának egy, a Vízfő vízgyűjtőjén, attól 1,4 km-re, illetve a IV. 
aknától 3,5 km-re, a MÉV 4325 sz. fúrásának mélyítésekor történt megfi-
gyelést említhetjük, ahol 1982-ben az alábbi mélységekben harántoltak bar-
lang üregeket: kezdetben részleges öblítőkör kimaradást okozó repedések 
voltak, majd 67-70,5 m között kisebb szerszám megszaladásokat észleltek. 
A 112-116,3 m, és 125-127 m közötti szakaszon viszont már jelentős méretű 
nyitott üregharántolások okoztak teljes iszapveszteséget. Ezek után sikeres 
víznyomjelzést végeztünk XXXI (31.) sorszámmal (RÓNAKI 2005). 

Az V. légakna 5,5 m belső átmérővel (+285,15 m Afm. terepszinttől 
indítva és -779,85 m absz. magasságú talpmélységgel) 1982.-ben 1065 fm. 
kihajtással befejezve készült el. Közelében a 13. szintről mélyített „un” 
13/23-as centrális vakakna talpát képező zsomp -1032,33 m Afm.-ban, 1446 
méterrel (relatív értelemben) az ország legmélyebb bányatereként tartható 
számon, a legmagasabb térszínen indított IV. szállító akna tengerszint feletti 
magasságát figyelembe véve. (A közelebbi, de alacsonyabb térszínen indí-
tott V. szállító aknához viszonyított mélység 90 méterrel kevesebb. Az 
uránércbánya legmélyebben kialakított – de még feltárás előtt felhagyott – 
23. szintje az adriai magassághoz viszonyítva -1011,23 m. (NÉMETH 
1995). 
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 A légaknával harántolt – régi elnevezés szerint – középső triász 
anizuszi mészkő a 10 m termőtalaj és a további miocén agyagos törmeléket 
követően 44 m-től 232 m-ig volt észlelhető. A miocén rétegekből az akná-
ban percenként 50 liter fakadó vizet mértünk. A karsztosodott összlet a mé-
lyítés során kezdetben percenként 15-130 liter, majd tartósan 120 l/p vízbe-
folyást adott. (92 m talpmélységnél 32 l/p). A felső kampili lemezes mészkő 
harántolásakor a vízhozam elérte a 182 l/p értéket. A homokkőben viszont 
935 m-nél 144 l/p, míg a 1065 m befejező mélységnél 197 l/p vízhozam volt 
mérhető. 
 A légaknával feltárt és az aknafal mögötti cement-injektálások elle-
nére befolyó karsztvíz az eredeti +260 m absz. magasságú karsztvízszintet 
észlelhetően csökkentette, de a létrejött depresszió nem terjedt ki az 
Abaligeti-barlang vízgyűjtő területére. Az aknától 230-670 m távolságra 
lévő ellenőrző fúrásokban 37-53 m vízszint csökkenést okozott 4 év alatt, 
majd a megcsapolás mérséklésével az eredeti vízszint alatt 35-37 m-el mé-
lyebben stabilizálódott a karsztvíz szintje.  
 A bányaüzemek leállításával (bezárásával) 1999. október végén a 
vízkiemelés is végleg megszűnt. Ezzel megkezdődött a bányaterek öregségi 
vízzel való természetes feltelése, valamint a karsztvíz eredeti szintet közelítő 
visszatöltődése. 
 Mindezt megelőzte a légakna tömedékelése és a karsztot harántolt 
szakaszának utólag végrehajtott további szakszerű cementálása, hogy ké-
sőbb a karsztvíz az uránnal is szennyezett öregségi bányavízzel ne érintkez-
hessen. Még akkor sem történhet ilyen helyzet, ha a lecsapolásra hivatott É-i 
táró valami oknál fogva (esetleg bekövetkező omlás miatti elzáródás) nem 
tudja szerepét maradéktalanul betölteni. Ez esetben ugyanis a Kővágó-
szőlősi Homokkő (permi) összlet hasadékvizének nyomása révén a bánya-
beli öregségi víz a karsztvízszintnél magasabb helyzetet elfoglalva a hibás 
tamponáláson átszivároghatna. Ez a víz egyébként a számítások szerint leg-
feljebb csak a 2015-ös évre éri el a „0”-szintnek is nevezett táró-szintet, 
amikor majd növekedni fog a Kővágószőlős-Cserkút között létesített III. sz. 
bányaüzem É-i táróján jelenleg is kifolyó bányabeli csorgalékvizek hozama 
(TURI 2004). 
 
A bányaműveletek karsztra gyakorolt hatása 
 
A Jakab-hegy (+602 m) és a Vörös-hegy (+491 m) kiemelt térszínek alatt, 
azoktól északra elterülő bányamezők a IV. és V. sz. bányaüzemekkel meg-
közelítően a karsztos összlet alá hatoltak (2, 3. ábra). A terület szerencsés 
vízföldtani helyzetben van, ugyanis az É-i irányban mélyülő érctelepes u.n. 
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„Kővágószőlősi Homokkő” fedőjét képező kőzetek vízáteresztő képessége 
minimális. Ebből adódóan az uránbánya művelt terében a bányák bezárásáig 
vízbetörésekre nem kellett számítani. 
 

 
2. ábra: Vízföldtani szelvény a III-IV. bányaüzemen át a Vízfő-forrásig. 

Fig. 2: Water geological section through Mining Works III-IV.to Vízfő spring 
 
Az érces zóna és a karsztosodott mészkő között a Rókahegyi Dolo-

mit (határdolomit) néhány méter vastag rétegcsoportja alatt a Viganvári 
Mészkő Formáció (kampili) lemezes mészkő különálló víztárolója helyez-
kedik el. Ennek vízrendszere a kaszttól határozottan elkülönülve, az alatt, a 
karsztvízszintnél magasabb helyzetet mutató nyomás alatti (piezometrikus) 
vízszintet alkot. Ennél fogva ott, ahol tektonika töri meg a rétegek folyto-
nosságát, lokálisan elvileg feláramolhat a víz a karsztos mészkövek tározó 
terébe. (Ennek egyértelmű vizsgálatára a tervezettek ellenére nem került 
sor). 

E két karbonátos – elkülönülő – vízrendszer alatt vastag gipszes-
anhidrites rétegek, majd hasonlóan vastag aleurolitok (finomszemű homok-
kő-agyagkő) vízzáró képződményeit (Hetvehelyi és Patacsi Formáció) talál-
juk a Jakabhegyi Homokkő durva rétegeinek közvetlen fedőjeként. 

A homokkövek repedéseit kitöltő víz a karszt terület alatt ugyancsak 
egy önálló nyomás alatti tároló, melynek piezometrikus szintje a karsztvíz 
és a kampili víz szintjei fölé emelkedett ott, ahol a bánya depressziós hatása 
még nem jelentkezett. 
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3. ábra: Szelvény a MÉV V-IV. sz. bányaüzem és az É-i táró között. 
Fig. 3: Section between MÉV IV-V. mining works and northern adit 

 
E három elkülönülő vízrendszer izohipszás ábrázolása révén azok 

áramlási iránya jól látható. Ilyen térképek különböző évek állapotát ellenőr-
zendően már 1970 előtt is készültek. Így a kialakuló depresszió és az egyes 
víztartók esetleges hidraulikus kapcsolata bármikor szembetűnhet. Egy ilyen 
térképrészletet – csak a karsztvízre vonatkozóan – be is mutatunk (4. ábra). 
A 2003. évi állapotot rögzítő izohipszás térképen a permi összletben jelölt 
legmélyebb vízszint a IV. bányaüzemben -100 m, míg az V. üzemben -250 
m alatt volt. A fölötte települő Viganvári Mészkő izolált vize (korábban 
használt elnevezéssel a kampili mészkő réteges repedés vize) a IV. üzem 
közelében a legmélyebb helyzetben +230 m absz. értékűnek adódott. A fö-
lötte lévő karsztvíz szintje mindkét üzem környékén +280 m-ben volt meg-
figyelhető. 

Mint már utaltunk rá, szinte valamennyi kutatófúrás mélyítése során 
elvégzett hidrogeológiai vizsgálat értékes információkkal szolgált, majd 
ezek közül a fúrások közül többet a vízrendszerek későbbi megfigyelését 
szolgáló észlelő kútként alakítottak ki. 

A MÉV Abaliget-14 sz. (A-14) fúrásában észlelt maximális karszt-
vízszint csökkenés 49,24 m volt. Az A-10 sz. fúrásban 53,26 m csökkenést 
mértünk, míg a 2177/a fúrásban 37,71 m-el süllyedt a karsztvízszint. E tér-
ség az V. sz. bányaüzemmel határos, de az Abaligeti-barlang karsztos víz-
gyűjtőjén kívül van (4. ábra). 
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4. ábra: Az abaligeti karszton mélyített MÉV V. sz. bányaüzemi létesítmények és a karsztvíz helyzete 1976 ban. 
Fig. 4: Position of karstic waters and MÉV mining works constructions no. V. deepened at Abaliget Karst in 1976 

 
A IV. sz. bányaüzemmel határos terület már egyrészt az Abaligeti-

barlang vízgyűjtőjéhez, másrészt a Vízfő-forrásbarlang vízgyűjtőjéhez tarto-
zik (1. ábra). E területen ugyancsak vizsgálat tárgyát képezte (illetve to-
vábbra is képezi az előzőekhez hasonlóan) néhány észlelő fúrás mért adatso-
ra. 

A karsztos képződmények közelében, az alatt, a mélyben elhelyez-
kedő homokkő összletben folytatott bányászat depressziós hatásának távoli 
területekre is kiható mértékére utaló adatként a Tettye-forrás vízgyűjtő terü-
lete alatt észlelt vízszint csökkenésre kell rámutatnunk. Ugyanis az V. és IV. 
sz. bányaüzemektől 5 km-nél nagyobb távolságban a Tubes magaslatán mé-
lyített egyik kutatófúrást vízszint észlelőként képeztük ki. Ez alkalmassá 
vált a karsztosodott és a repedésvizes (kampili) rétegcsoportok feküjében 
lévő Jakabhegyi Homokkő hasadékvizének megfigyelésére. Meglepetésként 
vettük tudomásul, hogy a mérsékelt áteresztőképesség és a nagy távolság 
dacára már jelentős vízszint csökkenést okozott a bánya depressziós hatása. 

Külön vizsgálatot érdemelne a felszakadó kőzetmozgás távlati hatá-
sa, ha a bányaműveletek leállítása még a karsztot megközelítő fejtési üregek 
létrejötte előtt meg nem történt volna. Itt szükséges rámutatnunk e témát 
esetleg jelentősen érintő új információra, mely a helyi napilapban (CSERI 
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2006) látott napvilágot, hogy az urán árának világpiaci emelkedése (2003-
2006 évek során: 10-ről 40 dollár) folyamatos, ami miatt ausztrál vállalko-
zók tervezik újranyitni a bányát. A napilapban közölt ábrán látható az 
„Abaliget környéki érclelőhely” lehatárolása is, mely az Abaligeti-barlang, a 
Vízfő- és a Tettye-forrás vízgyűjtő területét magába foglalja, illetve érinti. 

A már említett III. üzemi É-i tárón kivezetett, a IV és V. bányaüze-
mekből korábban kiemelt bányavíz az uránmentesítő telepen át jutott az 
üzemi ipari víz felhasználást követően a felszíni vízfolyásokba. A bánya 
bezárás óta megszűnt mélységi vízemelés miatt jelenleg csak a „0” szint 
fölötti felhagyott bányaterekben fakadó öregségi víz távozik (a hozamre-
gisztráló ellenőrzés mellett) az É-i tárón át. Ennek hozama a 2005 évi átlag 
szerint napi 1600 m³ volt. Mint már utaltunk rá, az aknák feltelésével –
várhatóan tíz év múlva - ez a hozam még emelkedni fog (TURI 2004). 
 
Víznyomjelzésekkel történt vizsgálatok 
 
A IV. üzemi problémák során részletezett előzményekkel már említett első 
víznyomjelzés a Nyáras-patak aktív víznyelőjében (nov. 28.-án) 0,9 kg 
fluorescein festékkel történt. A víznyelő az aknától ÉÉNy-ra, 1480 m (az 5. 
ábrán kerekítve 1500 m) távolságban van. Mivel korábban ennek az 
Abaligeti-barlanggal fennálló kapcsolatát már bizonyítottuk és az általunk 
nem javasolt festés tényét a kivitelezők jelezték, így csak annak figyelésé-
ben és a festék koncentráció idősorban történt mérésében vettem részt. Ez a 
víznyomjelzés a nálunk nyilvántartottak között a 17. sorszámot kapta 
(RÓNAKI 2006). Részletes ismertetésére eddig nem került sor.  

Az aknában a nyomjelzés megtörténte után 4 óránként két helyről 
(az u.n. Kis zsompból és az akna talpi fúrásból) összesen 51 vízmintavétel 
történt. Ezzel a szivattyú kezelő volt megbízva. Az alábbiakban dr. Pólai 
Györgytől kapott, és számára készült, 2 lapból álló, nem hivatalos és nem 
publikált vegyelemzések eredményeit adom itt közre, (ez ezért nem szerepel 
az irodalomjegyzékben).  
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5. ábra: Elvi földtani szelvény a IV. szállító akna mélyítésekor történt vízbetörés eredetének nyomjelzéses vizsgála-

tához. 
Fig. 5: Principle geological section to the study of water tracing to the 4th transporter shaft when water inflow 

was happened 
 
A mintákat a Mecseki Szénbányászati Tröszt komlói 

Minőségellenőzés laborban Fehér Béláné laborvezető vizsgálta. Két minta 
teljes vegyelemzése mellett jelentésük szerint, mint az olvasható „…. a 32-
50 sorszámú mintákban igen gyenge fluorescein nyomokat észleltünk, a víz-
ben lévő lebegőanyag által adszorbeálva” Sajnos ezen írásban nem közölték 
a vizsgálat módját és az érzékenységét, így később a részükről történt érté-
kelés a festék észlelésének helytállóságát megkérdőjelezte. A bizonytalan 
adatszolgáltatásból visszakövetkeztetve a 32. minta a festés után a 6. napon 
volt és a szivattyúkezelő állítólag másnap éjszaka a zsompban „zöldesnek” 
vélte. Személyesen vizsgálva, vizuálisan csak a víz természetes zöldes ár-
nyalatát érzékeltük (R.L. XII.13.), ez azonban szerintünk nem a festéktől 
származott.  

Az Abaligeti-barlang patakjában (általunk várhatóan) dec. 1-én 2 
órakor jelent meg a festék, majd a közben bekövetkezett csapadék hatására 
emelkedő – regisztráló műszerrel ellenőrzött – vízhozam mellett 12 óra el-
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teltével bekövetkező koncentráció csúcs 480 gammának (µg) adódott. Köz-
ben a vízhozam percenként a 3000 litert meghaladta. Számításunk szerint a 
beadott 0,9 kg festékből legalább 2876 mg mennyiség, vagyis a lecsengésig 
(XII.8.) az árhullám zavaró hatása mellett több mint 3%-a megjelent. A víz-
hozam az induló 2000-ről az emelkedést követően 3-án meredek zuhanással 
1350 l/p-re csökkent. 

Ezek után bemutatjuk az 5. ábrán feltűntetett méretarány nélküli víz-
földtani szelvényt, melyen a dőlés-menti réteg-ábrázolásra az akna és a ké-
sőbbi 18. sz. nyomjelzésünkhöz felhasznált mélyfúrás helyét bevetítve jelöl-
tük. Az ábrán látható régi elnevezéssel szereplő kampili lemezes mészkő 
réteges repedésvize a karsztvíznél magasabb szintet mutat. E tényre már 
korábbi dolgozatainkban felhívtuk a figyelmet (RÓNAKI 1967, 1968.). En-
nek fekü képződményei mint vízzáró rétegek helyezkednek el a homokkő 
fedőjeként. Utóbbi homokkő összletben észlelt nagy kiterjedésű zúzott zóna 
viszont áttörhette a vízzáró képződményeket, és ezzel a kémiailag karsztvíz 
jellegű réteges repedésvíznek utat nyithatott. Az ábrán jól látható, hogy a 
víznyelőbe juttatott festék (a 17. sorszámú nyomjelzés) a nagyobb nyomású 
fekü rezervoáron keresztül, majd a vastag vízzáró réteg miatt semmi esetre 
sem juthatott el a IV. sz. szállító-aknába. E megállapításunk tehát kizárja az 
akna zsompból eredő vízminta elemzések során jelzett „gyenge fluorescein 
nyomok” elfogadhatóságát.  

A kampili rétegekbe juttatott későbbi, (e területen másodiknak szá-
mító, valójában a 18. sorszámú) nyomjelzés 1,5 kg fluorescein felhasználás-
sal történt. A korábbi nyomjelzésnél használt festék mennyiség jelentős nö-
velése ellenére ez a kísérlet is eredménytelennek bizonyult. Talán a hígulás-
nak és a bányavíz zavarosságának tudható be hogy nem észleltük az akna-
zsomp vizében, noha ennek megjelenése – szemben az előzővel – a festék 
mennyiség és a vízföldtani helyzet, továbbá a jelentős szintkülönbség foly-
tán nem volt kizárható. A MÉV 4295 sz. kutatófúrásával feltárt – már a bá-
nya depressziójától megzavart – kampili rétegek vízének szintjét a megfes-
tett nyelőtől még mindig 15 méterrel magasabb helyzetben találta. A mélyí-
tés alatt lévő aknában észlelt nagy vízbetörés szintjétől pedig egy évvel ké-
sőbb is 170 m-el magasabban észleltük a kampili lemezes mészkőben tárolt 
víz szintjét. 

 A bemutatott 5. ábra és a korábbi ismereteink alapján egyértelműen 
kizárható a karsztvíz-betörés lehetősége a karszt terület közelében telepített 
IV. szállító aknában. Viszont a kampili rétegösszlet vízének megjelenését – 
annak nagy valószínűsége ellenére – nem sikerült ez úton bizonyítani. Ese-
tünkben is meg kell állapítani, hogy a nem észlelt festék még nem kizáró ok 
a két pont közötti kapcsolat létezésére. Vagyis véleményünk szerint a vízbe-
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törés a fedő összletet átharántoló igen jelentős tektonika folytán a Viganvári 
Mészkőben (kampili) tárolt és áramló vízből eredt. 
 
Összefoglalás 
 
A karszttal határos bányaművelet depressziós hatása a vízzáró képződmé-
nyek és az aknamélyítések közben történt tamponálások ellenére vízszint-
csökkenést okozott nemcsak a karsztterület közeli, hanem annak távolabbi 
területen is. Ez az időközben stabilizálódott karsztvíznívó a bánya leállítá-
sával már fokozatosan emelkedve visszaáll eredeti szintjére. 
 A dolgozatban képet adtunk a vizsgált képződmények szivárgási 
viszonyairól, az országban egyedülálló bányászati tevékenység rendkívüli 
mélységű bányatereiről, valamint az itt tapasztalt geotermikus grádiensről.  
 A karszton már korábbról ismert különös hidrogeológiai jelenség a 
„lebegő karsztvíz”, melyhez hasonlót tapasztalhattunk homokkőben a bánya 
depresszió hatása alatt lévő Kővágószőlősi Homokkő repedésvízének szintje 
fölött. 
 Újdonságként részleteiben ismertettünk két víznyomjelzést, melyek a 
területen rendkívüli nagynak számító vízbetörés eredetét voltak hivatva 
vizsgálni. 
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