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Abstract: The published Hungarian speleological studies do not mention any such caves where straw dripstones 
(very thin walled, hollow inside) or similar formations would appear as a result of water moving upwards. (We 
suggest to call this phenomenon “gas bubble duct”.) Such formations in Hungary were found on the lowest level 
of the mine in Recsk. (The mine was shut down, before it was even put into production. We only have access to ma-
terial collected on previous collection trips.) Currently similar formations are appearing continuously in Eger-
szalók’s thermal water on the recent sinter cone. The carbon-dioxide necessary to keep the calcite material in a 
dissolved form originates from the depths in Recsk, but in Egerszalók a local biogenic formation shows up as well. 
In both cases the emanation is very rapid. As the gas bubble duct was discovered recently in Egerszalók we are 
given an opportunity to study a procedure that cannot be examined anymore in its originally discovered location.  
 
Bevezetés 
 
Az 1980-as évek végétől többször jártunk a tervezett, de termelés nélkül az-
óta bezárt Recski Ércbánya mélyszinti (a felszín alatt 700 és 900 m mélyen 
lévő) részeiben, ahol bámulatos cseppkőgazdagságot tapasztaltunk. (A 
„cseppkő” kifejezést itt morfológiai értelemben, mint formaegyüttest hasz-
náljuk, de tudjuk azt is, hogy e bányabeli „cseppkő jellegű képződmények” 
kalcium-karbonát tartalma döntő mértékű.) Mivel ott ezek a kiválások a fel-
táró és állagmegóvó munkákat gátolták, eltávolításuk szükséges volt, amibe 
többször is sikerült „besegítenünk” (BALLÁNÉ 1989).  

Az eddigi ismereteinkhez képest több olyan „barlangi jellegű” kivá-
lást is láttunk, ill. gyűjtöttünk, amelyekhez hasonlókat eddig máshol, bar-
langokban nem láttunk. (Kiemelendő, hogy barlangokból a kiválások gyűj-
tése általában nem engedett, a tudományos vizsgálatok számára is csak na-
gyon indokolt esetben végezhető. Ily módon a recski „barlangi képződmé-
nyek” felszínre hozatali lehetősége kiemelt jelentőségű volt.) Ezek egyike a 
2007. évi, szombathelyi ”Karsztfejlődés” konferencián megfogalmazott 
„gázbuborék-csöveknek” elnevezni javasolt képződmény. (Az eddig szá-
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0munkra ismert egyetlen irodalmi feldolgozás-csomag (FÜGEDI-NÁDOR-
SÁSDI, 1990a, 1990b, 1990c, 1991, 1993) „csövek”-ként írja le ezeket. De 
mivel szerintünk a folyamatok lényegét a mi általunk is elfogadott meghatá-
rozás jobban megközelíti, így a „gázbuborék-csövek” elnevezés használatát 
javasoljuk. Sajnálatos, hogy a recski mélyszinti képződményekből csak el-
vétve lehet látni gyűjtőknél, ill. kutatóknál; valamint az is, hogy amikor a 
recski bánya még bejárható volt, annak barlangtani szempontú feldolgozása 
nem történt meg. 

Az eredeti, általunk készített bányabeli fényképeink egy része sajnos 
ma már nem lelhető fel, ezért az egyetemi polcomon lévő darabokat fotóz-
tuk le, s azokat közöljük. (Tudjuk, hogy másoknál azért vannak és lehetnek 
még nem publikált fotók – hátha éppen e cikk hatására azokból is előkerül 
valami a szakmai közönség számára.) 

A meg sem nyitott, de már be is zárt bányában látott „gázbuborék-
csövek”-et teljesen váratlanul az egerszalóki mésztufakúp folyamatos vizs-
gálata, ill. képi dokumentálása során fedeztük fel 2005 szeptember 21-i fo-
tózásunk során a mésztufakúp („sódomb”) peremén, igen erősen növényese-
dett vízben. Ezt követően 2006 október 8-án – véletlenül – tetarátákban, a 
talajszint felett több dm-el is felfedeztünk néhány „gázbuborék-csövet”. (A 
„sódomb” meggyökeresedett helyi elnevezés, a földtani-vízföldtani szakiro-
dalom ritkán használja, ezért azt zárójelben használjuk.) 

Ezen két utunk után már „célzottan” mentünk fotózni az egerszalóki 
mésztufadombhoz 2007. március 30-án s április 27-én. A két túra alatt ké-
szített több száz digitális fénykép alapján próbáljuk meg összefoglalni kuta-
tásunk pillanatnyi eredményét e cikk keretében. (Megjegyzendő, hogy az 
1982-től rendelkezésünkre álló, több ezerre rúgó képi anyagban sok képen 
egyértelműen felfedezni véljük a most leírt képződményeket, de mivel eze-
ket akkor nem vettük észre – nem vette észre a többi fotós sem – ezért most 
azokat még nem értékeljük.) 
 
A kutatási terület vázlatos földtani-vízföldtani ismertetése 

 
A vizsgálati területünk a Bükk DNy-i és a Mátra ÉK-i részén található (1. 
ábra).  

Recsken a terület legidősebb ismert kőzetei felső-triász kvarcitok, 
agyagpala csíkos mészkövek, jura agyagpalák (PELIKÁN, 2005). Ezt diorit-
porfitit törte át, a mészkövek szkarnosodtak s kialakultak a réz és cink-
telepek, melynek kitermelésére mélyítették a bányát. Egy viszonylag jó víz-
tározó képződmény (alaphegységi üledékes kőzet) foglal magába egy repe-
dezett, de rossz víztározó szubvulkáni kőzettömeget. A víz egyes vélemé-
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nyek szerint a Mátrából származik, de nem zárható ki a Darnó-zónán túli, 
bükki utánpótlódás sem. Hőmérséklete 35-45 °C (FÜGEDI-NÁDOR-SÁSDI 
1990a, SOMODY-LÉNÁRT 2002). A bányában fakadó vízmennyiség kb. 70 
%-a nátrium- hidrogénkarbonát típusú, míg a szulfátos vizek kb. 20 %, a 
kloridos vizek pedig 10 %-os arányt képviseltek az általános vízkémiai 
vizsgálatok alapján, igen jelentős kalcium és magnézium tartalommal. A 
légakna szelvényét, a földtani szelvényt és a vízfakadások mértékét a 2. áb-
rán adjuk meg (SOMODY-LÉNÁRT 2004, SOMODY 2005). A „gázbubo-
rék-csövek” egyetlen előfordulási helye a legalsó, a - 891 mBf-i szint. 

 

 
1. ábra: A vizsgált terület földtani-vízföldtani térképe [Lexa et al 2000 térképét felhasználva Lénárt 2007] 

Jelmagyarázat: 1. hideg-langyos karsztvíz (10-16oC), 2. meleg-langyos karsztvíz (16-25 oC), 3. meleg karsztvíz 
(25-37 oC), 4. forró karsztvíz (>37 oC)  

Fig. 1: Geological and hydrogeologycal map of the pilot area 
 [Lénárt 2007, based on Lexa et al 2000 map] 

Legend: 1. cold-lukewarm karst water (10-16oC), 2. warm-lukevarm karst water (16-25 oC), 3. warm karst water 
(25-37 oC), 4. hot karst water (>37 oC)  

 
Egerszalók-Demjén környezetében a triász-eocén mészkő felett víz-

záró összlet (oligocén agyagmárga, ezen pedig miocén riolittufa) található, 
amit a 3. ábrán mutatunk be. A mészkőben létrejött tört-gyűrt zónákban, ill. 
a karsztosodott részekben alulról felfelé mozgó karsztvíz Egerszalókon a 
De-42 és De-42/a, valamint a Demjénben a Hegyeskői-kúton keresztül 
emelkedik a felszínre. (Ez utóbbinak még csak a próbaüzeme folyik.) A már 
említett mésztufadombot a De-42 kút engedély nélkül kifolyatott vize építet-
te fel 1961 óta. 1989-ben melléfúrásos kútfelújításként lefúrták a De-42/a 
kutat. (Az egerszalóki területen mélyült kutaknak tévedésből adtak demjéni 
nevet, számot.) 2001-ben a vízügyi hatóság a De-42 kútból 200 l/p vízho-
zamnak a mésztufadombra való vezetését a közben kialakult természeti ér-
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ték fenntartására, ugyanekkor a De-42/a kút fürdési, gyógyítási célú vízfel-
használását engedélyezte 2200 m3/nap vízhozammal. (A beruházás csúszása 
miatt a tanulmány írása idején mindkét kút vize a mésztufadombra folyt, de 
néhány hónap múlva vélhetően csak a De-42 fogja táplálni azt.) A kutak vi-
ze kalcium-magnézium-nátrium-hidrogén-karbonátos, kénes ásványvíz. 
1961-2007 között mintegy 23 millió m3 víz emelkedett a felszínre, melyből 
a kb. 2100 t (kb. 2300 m3) „mésztufa” vált ki. Ennek felülete mintegy 2500 
m2. Vastagsága erősen változó, helyenként több m, maximálisan mintegy 8 
m. (A lerakódásból sokat elhordtak fürdősónak, valamint az egykori 
mésztufadombok egy részét ma már benőtte a növényzet s emiatt nem lát-
szanak.) A kivált anyag (Ca 39.37, Mg 8.90, CO3 49.84 %) sósavban jól ol-
dódik, száraz sűrűsége 0.94 t/m3, s ez a kőzettömeg hozta létre a csodálatos 
szépségű „Kis Pamukkale”-t (LÉNÁRT 2002, 2004, 2005). 

 
 

 
2. ábra: A Recski Mélyszinti Bányaüzem légaknája, földtani szelvénye, vízfakadásai (SOMODY 2005) 

Fig. 2: The air shaft of the Recsk Deep level Mine. Geological section, water sources (SOMODY 2005) 
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3. ábra: Az Egerszalók-Demjén környéki termálkarsztrendszer vázlata  

(SCHEUER, 1974, IZÁPY-SÁRVÁRY, 1992 UTÁN LÉNÁRT, 2007) 
Jelmagyarázat: 1. vízvezető és víztároló kőzetek, 2. vízzáró kőzetek 

Fig. 3: Draft of Egerszalók-Demjén and area thermal karst water system  
(LÉNÁRT 2007 FOLLOWING SCHEUER 1974, IZÁPY-SÁRVÁRI, 1992) 

Legend: 1. permeable rocks, 2. impermeable rocks 
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4. ábra: Az egerszalóki mésztufadomb metszete (LÉNÁRD, 2006) 

Fig. 4: Section of sinter cone of Egerszalók (LÉNÁRD 2006) 
 

A mésztufadombot felépítő termálkarsztvíz a riolittufán lévő agyag-
ra, ill. az annak a tetején lévő talajosodott agyagra folyt ki, s azon építette 
fel a már többször említett mésztufadombot („sódomb”-ot). A földtani fel-
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építését a LÉNÁRD-GEOTECHNIKA Kft. (2006) munkája alapján mutatjuk 
be a 4. ábrán. A mésztufadomb egy részlete az 1. képen látható. 
 

 

 
1. kép: Az egerszalóki mésztufadomb a védő kerítéssel, háttérben az épülő gyógyfürdővel (LÉNÁRT) 

Picture 1: Sinter cone of Egerszalók with the protection rails. In the background the construction of the medicine 
bath (LÉNÁRT) 

 
A recski képződmények vázlatos ismertetése 
 

 

 
2. kép: Összenőtt gázbuborék csövek a cseppkőkéreg peremén (LÉNÁRT) 

Picture 2: Gas bubble ducts merged together in the brim of a dripstone crust (LÉNÁRT) 
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3. kép: Cseppkő kéreggel cementált gázbuborék csövek a Recski Ércbányából (LÉNÁRT) 
Picture 3: Gas bubble ducts cemented in the dripstone crust Recsk Ore Mine (LÉNÁRT) 

 
A recski „gázbuborék-csövek” hossza 1-8 cm. Egy részük lazán he-

lyezkedik el egymás mellett (címlapfotó), más részük szorosan összenőtt (2. 
kép). Sok esetben a csövek kristályosodási középpontként működnek, ily 
módon azok vastagabb falúakká is válnak, ill. „kristálygallért” kapnak (3. 
kép). Átmérőjük 2-4 mm, a csőfalak vastagság 0,5-2 mm. A zömük egy, a 
csorga alján kialakult vízszintes kéregből indul, arra nőtt fel, de van olyan 
is, amely mintha egy lyukas oszlopból kilépő csövekből állna. (Ez vélhető-
leg a csorga oldalán képződhetett. A csorga bányajárat talpán lévő vízössze-
gyűjtő, vízvezető árok, melyben a víz a gyűjtőpont felé áramlik. Amikor a 
vízkőkiválásokkal eltömődik és a funkcióját nem tudja teljesíteni, akkor on-
nan a kiválásokat fizikai munkával eltávolítják.) 

Színük általában fehér, de halványkék árnyalatút is láttunk. Ez utób-
binak a falvastagsága az 1 mm-t nem éri el, emiatt rendkívül törékeny. Akad 
„emeletes” is, azaz a „gázbuborék-csövek” tetejére kisebb-nagyobb kalcit-
lemez került (süllyedt), ez hozzácementálódott az alant lévő csövek tetejé-
hez. Az oldott anyagban gazdag víz folyamatos feláramlásának, ill. a bánya-
térnek a víznél alacsonyabb széndioxid tartalma hatására a túltelített oldat-
ból újabb csöves kiválások indultak meg. A csöveket felépítő gyűrűk hossza 
változatos, az 1-2 mm-től a cm-t elérőkig minden méret előfordul. Formájuk 
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sok esetben szabályos, máskor valamelyik irányba torzult, esetenként oldási 
csatornák, sokszor megvastagodások láthatók rajtuk. 

A helyi dolgozók elmondása szerint a csorgában található összes 
képződmény növekedési sebessége igen gyors volt, a csorgát folyamatosan 
tisztítani kellett, hogy a bányatáró alján mozgó vizet a zsompba tudják ve-
zetni. A bányavíz kiemelése a zsompból (az akna legalján lévő átmeneti víz-
tárolóból) történt, melynek talpát és falait vastag cseppkőkéreg vonta be. 
 
Az egerszalóki képződmények vázlatos ismertetése 
 
Az egerszalóki képződmények kialakulásához az oldott anyagban gazdag 
víz széndioxid tartalma vélhetően két helyről származik.  

A több mint 400 m-ről a felszínre emelkedő vízben jelentős a szabad 
szénsav tartalom. (Megemlítendő még a metántartalom is, de az csak a bu-
borékok képződésénél veendő számításba, a kiválásoknál nem.) A kutakból 
kilépő víz a mésztufadomb felületére érkezve, azon, ill. abban halad a 
„sódomb” lábánál lévő patak felé. A vízből a gáz eltávozása a légköri viszo-
nyoknak megfelelően gyors és gyakorlatilag csaknem folyamatos, így a 
„gázbuborék-csövek” képződése is gyors, valamint folyamatos akkor, ha 
vízutánpótlást kap (4. kép). De mivel a kiválás nagyon intenzív (néhány nap 
alatt 1 mm), az egyéb kiválások (elsősorban a tetarátákban a kristályok) a 
gázcsövek képződését „felülírhatják”. 

Az oldott anyag oldatban tartásához szükséges széndioxid másik for-
rása a mésztufadomb peremén és a legalján lévő növényzet. Ez egyrészt be-
leépül a mésztufába (pontosabban a mészanyag bekérgezi a víz útjába kerü-
lő növény- és állat maradványokat) (5. kép), s ott a bomlása során széndi-
oxidot termel. Ez képes lesz újabb helyi oldásra képes víz létrehozására. Ez 
az oldóképes víz oldhatja a már kivált mésztufát (az igen kis sűrűség kiala-
kulásának részben ez is lehet oka), majd alulról részben felfelé mozogva, 
széndioxid tartalmát – vagy annak egy részét – leadva körgyűrűként lerakja 
az oldott mészanyagát, mely csövecskékké áll össze (6. kép). Az élő nö-
vényzet széndioxid elvonásával – fotoszintézissel – is serkenti a peremi ki-
válásokat. A növényzet oxigén és esetleg metán termelése csak a buborékok 
megjelenésében fontos, a kiválásokra nem gyakorol hatást (7. kép). 
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4. kép: Gázbuborék csövek az egerszalóki mésztufadomb tetarátájában (LÉNÁRT) 

Picture 4: Gas bubble ducts in the Egerszalók sinter cone (LÉNÁRT) 
 
 

 
5. kép: Mésztufa bevonat fadarabokon az egerszalóki mésztufadombon (LÉNÁRT) 
Picture 5: Sinter covered wood branches in the Egerszalók sinter cone (LÉNÁRT) 
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6. kép: Gázbuborék csövek az egerszalóki mésztufadomb peremén (LÉNÁRT) 

Picture 6: Gas bubble ducts in the brim of the Egerszalók sinter cone (LÉNÁRT) 
 
 

 
7. kép: Gáztermelő sárga és zöld moszatok az egerszalóki mésztufadombon (LÉNÁRT) 

Picture 7: Gas producing green and yellow algae on the Egerszalók sinter cone (LÉNÁRT) 
 



 297 

 

 
8. kép: Élő és becseppkövesedett növényzet, szabályos, vízáramlás torzította, valamint vastagodó falú gázbuborék 

csövek az egerszalóki mésztufadomb tetarátájában (LÉNÁRT) 
Picture 8: Living and dripstone covered plants; orderly gas bubble ducts, deformed by water flow, with thickening 

walls in the Egerszalók sinter cone tetarata (LÉNÁRT) 
 

A csövecskék átmérője 3-5 mm, zömük kör keresztmetszetű. (A víz-
áramlás hatására előfordulnak egy irányban megnyúlt formák, ezek csopor-
tosan fordulnak elő, jól kijelölve a helyi vízáramlásokat.) A falvastagságuk 
0,5-2 mm, a tartósan álló, vagy nagyon kis vízmozgású részekben a falvas-
tagság a kívül és belül kirakódó mész (valószínűleg kalcit) kristályok miatt 
ennél is nagyobb lehet. (Adott esetben a csövek teljesen záródhatnak is.) 
Hosszuk a felülről történő szemrevételezés, ill. néhány csövecske fűszálak-
kal történő „megszondázása” alapján néhány mm, de tényleges, pontos, 
részletes helyszíni meghatározására még nem került sor. A tetarátákban lévő 
„gázbuborék-csövek” színe fehér, vagy sárgás-barnás árnyalatú. (A kép-
ződmények színe valószínűleg a vízutánpótlódás mennyiségével lehet össze-
függésben, de ez a feltételezés még pontosításra szorul.) A mésztufadomb 
peremén lévő képződmények színe rendkívül változatos, a világossárgától a 
sötétbarnán keresztül a sötétzöldig minden árnyalat előfordul, a környezeté-
ben lévő növényzettől függően. 

A kiválás sebességét még eddig senki sem mérte, de a többi, helyi, 
igen gyors folyamathoz hasonlóan a „gázbuborék-csövek” esetében is nagy 
képződési sebességeket gondolunk. (A meglévő fotók alapján megpróbálko-
zunk a növekedési sebesség meghatározásával a következőkben. Segíthet a 
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vizsgálatban az, hogy jelenleg betonteknő készül új sódombok kialakítására. 
Mivel itt más környezeti feltételek lesznek – a víz nem talajra érkezik, ill. a 
peremen a növényzet jelenléte vélhetően alárendeltebb lesz, valamint a víz 
betonon mozog – így újabb, más peremfeltételekkel bíró összehasonlító 
vizsgálatokra lesz lehetőség.) 

 

 
9. kép: Bekristályosodott gázbuborék csövek az egerszalóki mésztufadomb tetarátájában  

(LÉNÁRT) 
Picture 9: Gas bubble ducts crystallized over in the Egerszalók sinter cone tetarata (LÉNÁRT) 

 
A biogén folyamatokat esetenként a mésztufakúp egyes részeiből ap-

ró forrásokként kilépő vízfolyások is jelentősen befolyásolhatják. Ha ennek 
erőssége nem olyan nagy, hogy a gáztartalmú víz felszivárgását, ill. kiválást 
megakadályozza, de elég erős ahhoz, hogy az alakját deformálja, akkor a 8. 
ábrán bemutatott formák jönnek létre. (Ugyanitt megemlítendő, hogy ha az 
oldott anyagban gazdag víz utánpótlása jelentős, akkor a csövecskék – első-
sorban kívülről – növekedni kezdenek vízszintesen is, mivel kristályok kap-
csolódnak a meglévő „gázbuborék-csövek”-hez, mint kristályosodási kö-
zéppontokhoz. Ennek a végső szakasza a (9. képen) jól látható: a tetaráták 
belsejében csaknem teljesen bekristályosodott, ill. ténylegesen bekristályo-
sodott csövecskék láthatók. 

A biogén folyamatokat – jelen esetben – az ember erősen befolyásol-
ja. A fürdési minőségű víz biztosítása érdekében végzett vízkormányzás 
esetenként azt jelenti, hogy a mésztufadomb, ill. a lábának (peremének) egy 
része vagy teljes egésze (10. kép) vízborítás nélkül marad. Ez a kiválás 
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megszűnését, a mésztufa fakulását, morzsalékosabbá válását okozza, ill. a 
víz nélkül elhalt növényzet a mederfenékre rászárad. (Számunkra érdekes 
bomlása akkor történik, amikor ezt majd mészanyag vonja be s megindul a 
széndioxid termelés, majd az oldás, végül a kiválás folyamata.) 

 
 

 
10. kép: A víz elvezetése miatt megszűnt növekedésű gázbuborék csövek az egerszalóki mésztufadomb peremén, el-

halt moszatokkal (LÉNÁRT) 
Picture 10: Due to water detour the gas bubble ducts stopped growing on the brim of Egerszalók sinter cone; with 

dead algae (LÉNÁRT) 
 
Következtetés 
 
A két terület kiválásainak elemzéséből egyértelmű, hogy a recens mészkivá-
lási folyamatok eltérő természeti feltételek mellett is hozhatnak létre igen 
hasonló képződményeket. 

Alapvető, hogy a jelentős gáztartalmú, kis sűrűségű termális karszt-
víz – ha erre fizikailag lehetősége van – elsősorban felfelé mozog mindkét 
helyen. Az alulról felfelé mozgó vízből történő mészkiválás oka minden-
esetben (a recski bányában, az egerszalóki mésztufadomb peremén és 
tetarátáiban) azonos – széndioxid vesztés – , de az oldatban mozgó oldott 
anyag oldatban tartásához szükséges széndioxid származása eltérő.  
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Recsk esetében a széndioxid egyértelműen és kizárólagosan mélysé-
gi eredetű. (A jelen volt metánnak a mészoldásban nincs szerepe.) 
Egerszalók esetében a széndioxid részben a termális karsztvízzel érkezik a 
mélyből, de másik része a helyszínen lévő, a mésztufába belekerült növény-
zet – és esetleg alacsonyabb rendű állat maradványainak – bomlásából ke-
letkezik. (A mértékét vizsgálatok hiányában nehéz megbecsülni, de valószí-
nű, hogy a mésztufakúp mindig éppen „aktív” peremi részein ez lehet a je-
lentősebb. Az ugyanitt a bomlásból keletkező metán és a növényzet által lét-
rehozott oxigén csak a buborékok képződésében jelentős, mészoldó, mész 
oldatban tartó szerepük nincs.) 

A vizsgálat szempontjából fontos megjegyezni, hogy a recski kiválá-
sok ma már a helyszínen nem tanulmányozhatók – több száz m vastag víz-
oszlop van felettük – így a termálkarsztvízből történő, recens kiválások 
módjára, dinamikájára, jellegére vonatkozó összehasonlítható ismereteket 
csak máshonnan, jelen esetben az egerszalóki mésztufadombon szerezhetjük 
be. 
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