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W E I N  G Y Ö R G Y  DR.

POLENA ÉS SZOLYVA KÖRNYÉKÉNEK GYÓGYVIZEI 
ÉS AZOK KELETKEZÉSE.

1777-ben C r a l i t z  (17) összefoglaló munkájában már fel
sorolja a Polena-Szolyva környéki ásványvizek legnagyobb részéi. 
Az alkalikus savanyúvizek gyógy és élvezeti célokra való felhasz
nálása, akárcsak az erdélyi borvizeké valószínűleg visszanyúlik az 
ősember világába (18). Crant z -nak az »Osztrák-Magyar Monar
chia gyógyvizei -nek összefoglaló munkájáig, hasonló mű nem je
lent meg. Azóta számos munka ismerteti Magyarország gyógyhelyeit 
és gyógyvizeit, melyekben a Potena környéki alkalikus :savanyú- 
vizeket (ég vé nyes savanyúvizek) mindenütt megemlítik (1, 2, 3, 1, 
5, 6, 7, 8, 10, 22, 37) és azok kiváló Igyógyhatását balneológiái 
szempontokból tárgyalják.

I l o s v a y  L. (20), T o b o r f f y  B. (21), P o s e w i t z  T. (15) 
és P a p p  F. (39) foglalkoznak részletesebben a savanyúvizek ké
miai és genetikai problémáival. I l o s v a y  L. az oldott anyagok 
időszakos változására mutat reá. P o s e w i t z  T. már észreveszi, hogy 
a »vasas savanyúvizek a feketepalák csapásával párhuzamosan 
ÉNY—DK-i irányban helyezkednek el. Keletkezésükkel tudtommal 
egyedül S c h a f a r z i k  F foglalkozott részletesen, nyomtatásban meg 
nem jelent szakvéleményében, melyhez nem tudtam hozzájutni. 
P a p p  F. (39) poszlvulkáni eredetűnek veszi a Szolyva—Potena 
(környéki savanyúvizek C02 tartalmát. K a m p e  R. említi (11, 184 
o.), hogy a morvaországi és a flis Kárpátok savanyú vizei (Luhat- 
schovic, Krynica slb.) az andezit erupciók törésvonalát követik és. 
poszlvulkáni eredetűek. Ezt a téves felfogást P a p i e r k o w s k i  J. 
(13) megcáfolja, amennyiben a lengyel, flis Kárpátok szénsavas, 
és kénes vizeit mind organikus eredetűnek minősíti. Valószínűleg 
K a m p e  fenti megállapításának és a német liidrológusok hasonló 

felfogásának tulajdonítható, hogy a magyarországi szénsavas vizek
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keletkezését eddig majdnem kizárólag utóvulkáni működés hatásának’ 
tulajdonították. Az erdélyi borvizek keletkezését ill. B á n y a i  J. is 
hasonló véleményen van, habár ő már hajlandó a flis területén 
felszínre törő savanyúvizek C02 tartalmát és a kénes vizek H2S 
tartalmát bitumenes, feketepalákból is származtatni (23, 24, 25.).

A szénsav eredetét illetőleg lényegileg két vélemény uralkodik. 
K e i l h a c k  K. (27, 33), K a m p e  R. (14) a savanyúvizek és 
szénsavkiáramlások (mofetta) C02 tartalmát posztvulkáni eredetű
nek tartják, tehát Sue ss  értelmezése szerint juvenilisnek. L e p s i u s  
R. (31) vulkáni hatás vagy tektonikai okok következtében létrejött 
süllyedés okozta hőnek mészkőre gyakorolt hatásával magyarázza 
a C02 keletkezését. Sok helyen ezzel az elmélettel tudjuk legjob
ban megmagyarázni a nagymennyiségű C02 keletkezését. K u 1 h a y  
Gy. (26) is így magyarázza a kovásznai pokolsár szénsavkiáram
lásainak keletkezését. Másrészről számos elmélet van, melynek a 
szénsav keletkezését a kihűlő magmától független kémiai folyamia
tokkal magyarázzák.

D e l k c s k a m p  R. (29) a pirit bomlásánál keletkező kénsav 
mészkőre kifejteit hatásával magyarázza a C02 keletkezését 
(Ca COs -j- Ho S04 = C 0 3-j-Ca S04 + H 20). B l u m e r  E. (30), habár 
elfogadja, hogy a C02 tartalmú vizek többsége juvenilis eredetű'* 
de azok keletkezését olyan helyeken, ahol azok organikus eredete 
kézenfekvő (olajvidékek, stb.) és ahol sokszor, mint az olaj kí
sérője jelennek meg, a szénhidrogének szulfátokra gyakorolt redu
káló hatásával magyarázza (RSO^-j- CH4=RS-f-C02-{- 2H20). Szulfá
tok oldatba kerülhetnek sótelepekkel kapcsolatos gipsz rétegekből, 
ahogy a német sóvidéken látjuk (11), vagy a pirit, markazit bom
lása alkalmával keletkezeti kénsav mész re kifejtett hatása követ
keztében. V e r n a d s k y  W. J. (38) is organikus eredetűnek tartja 
az olajelőfordulásokkal kapcsolatos ásványvizek CO» tartalmát.

Még egy sereg elmélet igyekszik megmagyarázni az ásványvizek 
leggyakoribb és legfontosabb gázának a C02-nak keletkezését. Mi
után a legfontosabbakat ismertettem K a m p e  R. (14) és K e i l h a c k  
K. (33) összefoglaló munkáira utalok, ahol a részletkérdésekre 
felvilágosítást kaphatunk. A fent felsorolt elméletek közűi való
színűleg mindegyik alkalmazható a megfelelő helyen. A Vezúv szén
savgázai nem keletkezhettek bitumenes palákból, viszont a lengyel 
Kárpátok és a kárpátaljai flis savanyúvizeinek gazdag C,02 tartalmát
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sem kell posztvulkáni működésnek tulajdonítani, mikor sokkal ké
zenfekvőbb és számos bizonyítékokkal alátámasztható azoknak or
ganikus eredete.

A kénesvizek szénoxiszulfid illetőleg kénhidrogén tartalma is 
lehet juvenilis vagy organikus. Olajvidékeken még szembetűnőbb 
az olajelőfordulásokhoz való kapcsolódásuk. B l u m e r  E. (30), 
B ö c k h  H. (32), i f j .  L ó c z y  L. fontos olajindikációknak veszik 
a büdös, kénhidrogénes forrásokat. M e s t w e r d t  A. (11) a liász, 
pirites-bitumenes, posidoniás palákból származtatja a würtlembergi 
kénes vizeket. A pirít kénsavvá bomlik és a jelenlévő mésszel gipsszé 
álakul. Ebből a szénhidrogének redukáló hatására H 2S keletkezik. 
A szénsav és kénhidrogén képződés sokszor együtt jár. Az eredeti 
szénoxiszulfid a forrásgázban csak a levegőre jutva alakul át kén- 
hidrogénné. Keletkezési körülményeik hasonlósága következtében 
(gyakran együtt jelennek meg a savanyú és kénes vizek, melyek tu
lajdonképen egy helyről kapják gáztartalmukat.

Vizsgáljuk meg a Polena környéki alkalikus savanyúvizek ösz- 
szetételét. Vájjon a szénsavon és kénhidrogénen kívül tartalmaznak-e 
olyan anyagokat, melyek juvenilis eredetre vallanának? Illetőleg hon
nan származtathatjuk az egyes alkotórészeket?

A Cseh Állami Geológiai Intézet kémiai laboratóriumában Dr. 
V e s e l y  V. tanácsos által 1937-ben a szolyvai »Margit;: forrás vizé
ből készült analízist veszem alapul. (22) Az analízist M e r m e l -  
s t e i n  a szolvvai-luhi és polenai források bérlője volt olyan kedves 
rendelkezésemre bocsájtani. Úgy hiszem ezt az értékes adatot indo
kolt ismertetnem, habár erre vonatkozólag a szerző engedélyét nem 
tudtam megszerezni, mivel a zavaros politikai helyzet, lehetetlenné 
tette azt, h ogy  vele érintkezésbe léphessek.

A szolyvai »Margit forrás« kémiai vizsgálata.*

A forrásból frissen vett víz teljesen tiszta; üvegben, való rázásnál pe
zseg és szénsav válik szabaddá. A víz reakciója alkalikus, P1I=7,2.

* A cseh eredetiből magyarra fordított szöveg. A vegyelemzés készült: 
a Csehszlovák Állami Geológiai Intézet Kémiai Laboratóriumában, Prága, 
1937. Vn. 9. (.Ikt. sz. 1122—131/37.)
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A víz hőmérséklete: 7.9° C.
A víz fajsúlya: 4° C hőmérsékletű vízre vonatkoztatva, 1.00265-nek 

találtatott 15° C hőmérsékletnél.
A kémiai vegyelemzés eredménye a következő Ion-táblázatban és só

táblázatban van összeállítva.

a) Ionokra kiszámítva:

1  kg ásványvízben van:

K a t i o n o k :  öramm
Kalium-ion K’ ......................... 0.04033
Natrium-ion Na’ .........................1.124
Lithium-ion Li’ ......................... 0.000909
Ammonium-ion NHj ’....................  0.002669
Kalcium-ion Ca’ .........................0.1273
Strontium-ion Sr” .....................  0.000799
Magnesium-ion Mg'’ ..................0.01364
Ferro-ion Fe” .........................  0.007811
Mangano-ion Mn” .....................  0.000514

A n i o n o k :
Nitrat-ion N(V . . . . . . . . .  0.00168
Chlor-ion Cl’ ......................0.06719
Brom-lon Br’ .........................  0.000092
Jod-ion I’ ............................  0.000085
Sulfat-ion Sói” .........................0.00101
Hydrophosphat-ion HPO4” . . . .  0.000041 
Hydrokarbonat-ion H C O 3 ”  . . . .  3.4190

4.807
Bórsav (méta) HB02 .................  0.04024
Kovasav (méta) H9SÍO3 .............. ,0.03447

4.882
Szabad szénsav C02 .................. 2.275

7.157

Azonkívül Barium-ion és Aluminium-ion nyomok. Nitrit-iont nem tar
talmaz.
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b) Sókra kiszámítva:
A szolyvai Margit forrás ásványvize összetételében kb. egy oly 

oldatnak felel meg, amely 1 kg-ban tartalmaz:
Grarrm

Kaliumnitrat KNO?.............. . . 0.002741
Kaliumchlorid K C L .................. 0.07489
Natriumchlorid NaCl.................. 0.04341
Natriumbromid NaBr..................  0.000118
Natriumjodid N a I.....................  0.00010
Natriumsulfat Na2S04 ..................0.00149
Natriumhydrokarbonat NaHCOs . . . 4.042 
Litbiumhydrokarbonat LiHC03 . . . 0.008901
Ammoniumchlorid NH4C1 ..............  0.007917
Kalciumhydrophosphat CaHP04 . . . 0.000057 
Kalciumhydrokarbonat Ca/HC03/2 . . 0.5148 
Strontiumhydrokarbonat Sr/HC03/2 . 0.001912 
Magnesiumhydrokarbonat Mg/HC03/2 0.08210
Ferrohydrokarbonat Fe/HC03/2 . . . 0.02489 
Manganohydrokarbonat Mn/HC03/3 . . 0.001654
Bórsav (méta) HB02 .................. 0.04024
Kovasav (méta) H2Si03 ..............  0.03447

4.882
Szabad szénsav C02 .................. 2.275

7.157

e) A Margit forrás jellege.
A lefolytatott kémiai vegyelemzés szerint a szolyvai Margit forrásnál 

az oldott szilárd alkotórészek össszege 4,88 g 1 kilogrammban. Ezen al
kotórészek közül Nátrium- és Hydrokarbonat-ionok erősen kitűnnek. A só
számítás Natriumhydrokarbonátot eredményez mint fő alkotórészt. Szabad 
szénsav tartalma 2,275 g 1 kilogrammban.

Ezek szerint a szolyvai Margit forrás alkalikus savanyúvíznek te
kintendő.

Ennek következtében alulírott a Margit forrás ásványvízét különböző 
ivókúráknál a balneológiában mint nagyon jó vizet ajánlja.

DR. VESELY VÁCLAV
P H

A Prágai Á  l ami Geológiai Intézet 
tanácsosa.

Az alkatrészek közül a C02-on kívül a Li, a nagymennyiségű 
NaH C03 és a metabórsav (H B 02) lehetnek juvenilis eredetűek is, 
áll. olyan kőzetekből származlalhatók, melyek a flisben nincsenek meg.
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A L i tekintve, hogy úgy ebben, mint a többi forrás vizében kis 
mennyiségben fordul elő, származtatható az üledékes kőzetekből. L i 
tartalmú szervezetek éltek a tengerekben és, L i tartalmú szilikátokből 
is kioldhatta azt az agresszív szénsavas víz. A magas nátriumhidro- 
karbonát tartalmat nem szükséges az andezitek plagioklászából szár-1 
mazlatni. Számos vékonycsiszolalból, melyeket F ö l d v á r i  A. volt 
olyan kedves megvizsgálni, lötünt, hogy a homokkövek, melyekből a 
szénsavas vizek alkatrészeiket kioldják, tartalmaznak kisebb-nag\obb 
mennyiségű káli és nátronföldpátot. Már a cseh irodalom is megem
líti Szolyva környékéről flis arkózás homokköveket (16). A bór
sav tartalmat, melyről I l o s v a y  L. (20) írja, hogy éppen a »Mar- 

;git« forrás bórsav tartalma időnkint 0-ra csökken, szintén nehéz ju- 
venilis eredetűnek venni. Ezt a jelenséget avval magyarázza, hogy á 
kőzeteken áthaladó víz kioldotta az útjába kerülő bórsav tartalmú ás
ványokat és csak, miután újból ilyenekre akadt, tartalmaz oldatában 

bórsavat. Ha juvenilis lenne a bórsav, úgy annak állandó értékűnek 
kellene lenni. Végül a nagy mennyiségű szénsav tartalmat a bitume- 
nes-pirites felsőkréta feketepalákból származtathatjuk B l u m e r  re
dukciós magyarázatával. A NaCl, Br, J tartalom organikus, ill. a 
nyersolajat kísérő sósvizekkel azonos, genezisre utal. Ezeket az anya
gokat a szénsavas víz a bitumenes feketepala anyakőzetből oldhatta ki.

Polena és Szolyva környékét a következő képződmények építik 
fel. Az utóbbi területet S z a l a i  T. (34) térképezte és rendelkeziér 
sem re bocsáj tolta a dolgozatom tárgyát érintő adatokat. A Szinyák- 
hegység ÉK-i lejtőjén a Vk. Pinye-patak iránya tükrözi vissza a 
terület hegyszerkezeti irányát ÉNy—DK-i, majd Polenától K-re, 
D-re hajló, Szolvvánál újból az eredeti csapásban húzódnak az egy
mással párhuzamos flis redők, melyek tengelyében bukkannak fel
színre a legidősebb képződmények. A Polena környéki flis a Mia- 
gura-csoport fiatal andezit hegységgel érintkező D-i legbelső zónájába 
esik. A legidősebb rétegeket Szoly válói K-re S z a l a i  T. által ismer
tetett jura szirtek alkotják. (34). A flisben, helyenkint pedig az an
dezitben jelennek meg a gyökérnélküli szirtek, melyeknek helyzete 
még ma sincsen tisztázva. Kis foltban megtalálhatók a szenón korú 
puchowi márgák, melyek a szirlburkot alkotják. Az összefüggő ré
tegsor legmélyebb tagja a tarka agyag-hieroglif ás homokkő csoport. 
■Jelenlegi ismereteink alapján (mikrofauna, analógiák) felső kréta 
korúnak vehető. Erre települnek konkordánsan az ugyancsak felső 
krétának vehető fekete palák. A COa és H2S tartalmú vizek genezise 
szempontjából ezeknek bitumen, pirit tartalma igen fontos. Az eocén
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és esetleg még az oligoeén kort képviselnék a váltakozó márga-ho
mokkő csoport, valamint a legfelső homokkő (magúra homokkő) cso
port, mely rétegek ugyancsak konkordánsaa települnek a fekű sötét 
palákra. D-en a Szinyák és Borló—Gvil hegység felső szarmata- 
posztszarmata korú andezit takarója diszkordánsan fedi az erősen 
gyűrt flisL.

A C02 és H2S keletkezése szempontjából a fekete pala csoport 
fontos. Ebben és a felette települő márgákban és arkózás homoki- 
kövekben jelen vannak mindazon anyagok, melyek a C02 és 
HsS keletkezéséhez, valamint az oldott sók származtatásához szüksé
gesek. A fekete pala pirít és bitumen tartalma a szénsav és kénhid
rogén keletkezéséhez szükséges anyagokat szolgáltatják. A homok
kövekben található nátronföldpát pedig a nagymennyiségű nátrium- 
hidrokarbonát keletkezését magyarázza meg. A fekete palákban ke
letkező C02 tartalmú vizek, repedések mentén (diaklázis rendszerek, 
melyeket én is észleltem, felfelé haladva kioldják az útjukba eső 
ásványok sóit oly mértékben, ahogy azoknak oldhatósága és meny- 
nyisége megengedi.

A  források elhelyezkedése feltűnően hozzáidomul a vidék tek
tonikai szerkezeiéhez. Erre különben már P o s e w i t z  T. is reámu
tatott (15). Az ÉK-re átbuktatott egymással párhuzamos antikliná- 
lisok tarka anyag és fekete pala magjait a magasabb márgás-homok- 
köves és homokkő csoport tagjai borítják. A C02 és H2S tartalmú 
vizek mindenütt az antiklináliisok száraiban vagy azoknak tetején, 
mégpedig a felső homokkőcsoport és márga határáról vagy a homok
kőből törnek a felszínre. Seholsem észleltem, hogy áttolódási vonal 
vagy törésvonal mentén helyezkedtek volna el a szénsavas források. 
Az utóvulkáni működéssel kapcsolatos mélyből feltörő juvenilis 
vizek vagy a mélyben hőhatásra keletkezett C02 mind mélyre le
nyúló törésrendszerek mentén jutnak a felszínre és amennyiben 
nem keverednek túl nagy mértékben a hideg talaj és rétegvizekkel, 
löbbé-kevésbbé melegek is. Természetesen »motetták« esetében és az 
ilyen eredetű szénsavval telített vizek talajhőmérsékletnek lesznek.

Megjelenési formájukat ill. tulajdonképen rélegforrásokkal van 
dolgunk, melyek vizét a felszabaduló nagymennyiségű szénsav fel
hajtja. A mélyebb, agyagosabb szintekben, valamint a fekete pala
csoport fekű rétegeiben nem törnek fel C02 tartalmú források. A 
H2S tartalmúakra ez a megállapítás nem vonatkozik. Ez a jelenség 
egyrészt avval magyarázható, hogy a fekete palák alatt nem képző
dik C02, másrészt avval, hogy itt porózus rétegek alárendelt mennyi
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sédben szerepelnek és ezért bennük kevés talajvíz mozog, amit a C02 
telíthetne. A felső homokkő csoport durva és porózus homokkövei 
igen alkalmas vízgyűjtő rétegek, melyeket lefelé agyagos márgás víz
záró rétegek rekesztenek el. A savanyúvizek zöme ezen á határon 
tör fel. Helyenkint, ugyancsak a homokkő csoporlban az antiklináli- 
sok tengelye körül bukkannak felszínre. Az előzőekhez tartoznak 
leghíresebb és gázban-vízben leggazdagabb források (szolyvai három 
forrás a tüzérségi laktanya alalt, a »Luhi Margit víz* forrásai, a há
rom polenai forrás, két ploszkói és végül az olenyovai is). Anti ki ma
lisokon törnek fel a szolocsinai vizek és a Medvedoa alatt folyó patak 
két gyenge forrása.

Az uzsoki vasas savanyúvizek, (7, 8, 36), melyeket H o r n -  
s i t z k y  F.-el tanulmányoztam 1939-ben folyhatott földtani felvéte
lünk alkalmából, hasonló körülmények között keletkeztek és jelennek 
meg. Az ÉK-nek gyengén átbuktatott redő tetején az alsó krosznói 
(k. oligocén korú) tömeges homokkövekben helyezkednek el az: 
ugyancsak értékes és régebben jól ismert gyógyfürdői vizét szolgáltató 
források. Itt 40 km távolságban az alföldperemi vulkánikus hegységtől 
nagyon erőltetett lenne posztvulkáni működésnek tulajdonítani a sa
vanyúvizek C02 tartalmát. Viszont a fekü rétegekben itt is megtalál
juk a bitumenes eocén tarka anyagokat és az alsó oligocén menüit 
palákat, melyek pirít és szénhidrogén tartalma megmagyarázza a 
C03 keletkezését. Hasoiüó összetételű alkalikus savanyúvizek seregét 
ismerteti P a p i e r k o w k y  J. (13) Lengyelország flis területeiről. 
Ö is organikus eredetűnek veszi úgy a savanyú, mint a kénes vizeket.

Kivéve a szinyáki (Kékesfüred) jelenleg is üzemben lévő für
dőt, a Polena környéki kénes vizek igen kis vízhozamúak. Az Ukli|na 
patakban és a Medvedca patakban a fekete pala repedéseiből szivá
rog ki a büdös kénhidrogén szagú víz. A Tesanik patak felső folyá
sánál és Paszikánál az andezit és flis határán fakad fel. Szinyáknál 
pedig már mélyen bent az andezittakaróban fakadnak fel a kénes, 
vizek. A kénes vizeket nemcsak szaguk és ízük, hanemj a bennük 
található fehér szakálas megjelenésű kénbaktérium tenyészet is jel
lemzi. Keletkezésüket a fekete pala piritjének bomlásából és a 
szénhidrogének redukáló hatásával magyarázhatjuk.

A szinyáki kénesvíz jelenlétéből arra következtethetünk, hogy itt 
az andezittakaró alalt megemelt helyzetben jelen van a fekete pala. 
Ugyancsak erre' utalnak a Tesanik pataki és paszikai kénes vizek. 
Ezek a következtetések, ha figyelem bevesszük a források megjelenési 
helye és a hegyszerkezet közt fennálló összefüggést, nem is olyan
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merészek. B ö c k h H. az egyes brahiantiklinálisok nyomozásánál 
igen fontos szerepet szánt a kénes vizek jelenlétének.

Ügy tudományos, mint gyakorlati szempontból igen fontos he
lyesen értelmeznünk az ásványvizek keletkezési körülményeit. Nőm 
szabad minden területen ugyanazzal a teóriával magyaráznunk az 
ásványvizek keletkezését. Szem előtt kell tartani a vizek kémiai és 
fizikai tulajdonságain kivül a rétegtani és hegyszerkezeti viszonyokat 
is, mely adatok együttes értékelése adja meg a helyes választ. A 
gyógyvizek kutatásánál és feltárásánál is fontos tudnunk a keletkezési 
körülményeket. Jelen esetben a további kutatások menete sok tekin
tetben attól függ, hogy organikus eredetű rétegvizeknek vagy poszt
vulkáni működéssel kapcsolatos törésrendszerrel összefüggő juvenilis 
vizeknek minősítjük azokat.

A terület hidrológiai vonatkozású begyszerkezeti tépképei és 
szelvényei a m. kir. Földtani Intézet 1939. és 1940. évi jelentéseiben 
jelennek meg (36, 34, 35).
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HOZZÁSZÓLÁSOK:

Kulhay Gyula: Nem tudja elképzelni, hogy a szolyvai, luhi és általában 
a  flisből feltörő C02 a fekete palákból származzék. Tulajdonképen csak egv 
alkatrész származását kell eldöntenünk, hogy a savanyú vizek kérdése meg
oldáshoz jusson. Ez az alkatrész a széndioxid. Ha a széndioxid eredete isme
retes, akkor* a többi alkatrész kérdése igen egyszerűvé válik. E z a C 0 2 nem  
s z á r m a z h a t  a m a g m á b ó l ,  mert 1. elképzelhetetlen, hogy az andezit

vulkánosság utóhatásai még ma is olyan intenzívek lehessenek, hogy ily nagy 
■tömegű C02-t szolgáltassanak; ily esetben más utóvulkáni hatásoknak is kísér
niük kellene a szénsav exhalációkat, 2. beleértve Erdélyt is csak azokon a 
helyeken ismerünk szénsavas forrásokat, illetve C02 ömléseket, ahol flis van, 
még bent a vulkánikus kőzetek belterületén is előjön a flis egy-egy kis foltja 
a  CCL-os források mellett. (Lásd: Tusnád). 3. Legfontosabb bizonyítéknak 
tartom azonban azt, hogy az üde állapotban lévő, magmatikus eredetű kőzetek 
Hegyen az eruptívus, vagy intruzívus) semmi C02-t nem tartalmaznak, pedig 
abban az esetben, hia a kihűlő magma, vagy láva C02-ot adna le, ismernünk 
kellene olyan üde kőzet is, amelyben még van primer C02; ellenkezőleg 
azt tapasztaljuk, hogy a magmatikus eredetű kőzetek sem abszorbeált C02-ot 
nem tartalmaznak, sem kémiailag kötött C02 nincs az ásványos alkatrészek
ben. Ha a magmatikus kőzet C02-t tartalmaz, akkor már többé-kevésbbé mál- 
lott darabbal van dolgunk aszerint, hogy mennyi1 a C02 tartalom.

Nem származhat a C02 fekete palákból sem. A  fekete palák, legyenek 
azok barrém- vagy oligocén-korúak, szerves eredetű anyaggal vannak telítve, 
lapjaikon növényi rostok ismerhetők fel, anyaguk pedig bitumennel van át
itatva. A  szerves maradványoknak elszenesedése kimondottan redukciós folya


