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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
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mát: a petróleum, a földgáz hidrogenizált termékek, tehát redukciós úton 
jöttek létre, (Gondoljunk a mesterséges benzinre, amely barnaszeneknek 
nagy nyomáson történő hidrogénezése útján történik megfelelő katalizátorok 
segélyével.) Nem tudom elképzelni, hogy ugyanakkor, amidőn az organikus 
maradványok redukciós termékekké alakulnak át, jelen lehessen oxidációs 
folyamat is, amelynek terméke a C02 lenne. Még szokatlanabb elképzelés a fe
kete palában jelenlévő pirít oxidációja útján keletkezett kénsavra vezetni vissza 
a. C02 képződést. A  kénsav ugyan elbontja a karbonátokat, de csak ott, ahol 
jelen van. A fekete palákban éppen pirít képződik a jelenlevő vasból és orga
nikus eredetű kénből. Ez is redukciós folyamat, ami szintén kizárja az ugyan
akkor jelenlévő oxidációt. Hátra volna, hogy a talajvízzel jut be oxigén a 
fekete palákba. Ez kizártnak tartható, mert bár az esővízzel kerül be oxigén 
a  feltalajba, ezt azonban részben a növényzet használja fel, részben pedig 
a korhasztó, bomlasztó baktériumok fogyasztják el igen gyorsan, ezért már a 
talaj mélyebb szintjeiben is oxigén hiány van.

Ilyen nagy tömegű C02 csak is azzal magyarázható, hogy a karbonátos 
flis kőzetek az intenzív gyűrődés következtében a mélységbe préselődnek és 
egyrészt a súrlódás által kiváltott hőhatásra, másrészt a föld természetes 
melegének a hatására elvesztik C02-jukat. Ebben már szerepe van az erup- 
tívus kőzeteknek is, mert az eruptívus zónák alatt mindig közel van a peri
fériális magmatűzhely és így a geotermikus gradiens rendesen nagyon ala
csony. Több kölcsönhatás segíti itt egymást. Az erupciók kapcsolatban állanak 
a kéregmozgásokkal, viszont a kéregmozgások friss, még nem metamorfizált 
karbonátokat juttatnak a mezozónába, ahol C02-jukat fokozatosan leadják. 
<Ki kell emelnem azt, hogy a tiszta CaC03 ilyenkor csupán átkristályosodik 
és márvánnyá változik.)

A  feltörő szénsav azután megtámadja a fedő kőzeteket, jelen esetben 
földpátos (arkózás), karbonátos kőzeteket és részben a földpátokból oldja 
ki az alkaliákat, részben magát a kalciumkarbonátot alakítja át kalcium- 
hidrokarbonáttá. így jönnek létre ezek az alkálikus-földfémes-vasas savanyú- 
vizek. A  lithium és bór egyáltalán nem bizonyítják a vulkánikus eredetet. A 
lithium átfutó elem. Ez azt jelenti, hogy mindenütt megtaláljuk. Gondoljunk 
csak arra, hogy a feltörő szénsav érint olyan kőzetet, amely lithiumcsillámot 
tartalmaz. Hasonló a bór jelenléte is. A  világ bortermelésének csaknem teljes 

egésze a nátriumtetrabóraxos bórtavakból kerül ki, már pedig ezek igazán 
nem vulkanikus eredetűek és ahogy a jelenben bór tartalmú a tenger vize és 
vannak besűrűsödő bórtavak, éppen úgy a múltban is voltak.

Miért van az mégis, hogy a szénsavas források a fekete palák csapását 
követik. Ennek egyszerű a magyarázata. A  fekete palák organikus anyaguktól 
eltekintve igen finomszemű agyag-palák és így elsőrendű zárórétegek. A  fel
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szabaduló CO» csak ott tud a felszínre jönni, ahol a fekete palák a felszínit 
metszik és az alattuk felgyülemlő C02 kiszabadulhat. Ennek eklatáns példáját 
Nagyborosnyón láttam, ahol az 1940. nov. 10.-i földrengéskor támadt hasa- 
dékokon exploziószerűen tört elő a C02.

Szerény véleményem szerint ez a legegyszerűbb magyarázata szénsavas; 
forrásaink eredetének és biztos vagyok benne, hogy ez nemcsak" a flisrégiókra 

érvényes, hanem a belső öv forrásaira is.
Bányai János (Székelyudvarhely.): Az ásványvizek eredetére vonatko

zóan azt a kérdést intézi előadóhoz, hogy a bitumenes palákban felfakadó 
kénesvíz milyen természetű, mivel a Hargita környékén többféle típus talál
ható, amely mind másféle eredetű.

Wein Gy.: szerint a kénesvíz fekete palában, míg a C02 tartalmú 
vizek magasabb szintekben jelennek meg. Együtt nem észlelte a két típust..

Bányai J.: erre megjegyzi, hogy szerinte a Hargitában már jól tanulmá
nyozott analógia szerint, nincs semmi okunk arra, hogy úgy a tisztán szén
savas, valamint a szénsavas és kénes forrást ne posztvulkáni hatások ered
ményének tartsuk. A- közeli andezit erupció amúgy is elég támaszpont erre 
vonatkozóan. A  Hargita környéki kénes források eseteit említi meg a fel
szólaló, amelyek szinte iskolapéldái az ásványvizek többféle eredetének.

A  W e i n  dr. által említett szénsavas-kénes vizek jellemzik a Hargita 
főerupciós vonulatát, ahol a kétféle gáz együttesen szárazon is ömlik a 
felszínre.

Egy másik típust a Kárpáti homokkő és a kristályos pala zónájában 
találunk, ahol az elemzési adatok szerint a víz oldott ásványanyag tartalma 
még az 1 g-ot sem éri el s egyedüli jellegzetessége a záptojás szaga, mely 
kénhidrogéntől származik. A  megfigyelések szerint a kénhidrogén nem poszt
vulkáni hatásra képződött, hanem a pirites bomlások eredménye.

Szerves eredetű kénhidrogén kiömlések vannak az Erdélyi medence 
sózónájában, ahol sok záptojás szagú sósforrás található.

Az Erdélyi medence peremén, keleten, közvetlenül a Hargita erupciós 
zónájához csatlakozóan a korond-székelyudvarhelyi vonalon metánnal kevert 
szénoxiszulfid gázömlések vannak, amelyekből a felszínen az oxidációs bom
lással széndioxid és a záptojás szagú kénhidrogén keletkezik. így tehát 
székelyföldi megfigyeléseink szerint a kénhidrogén négyféle eredetű is lehet.

Horusitzky Ferenc: Felhívja a figyelmet a mátrai csevicékre, ahol a kén
hidrogén, szénsav és a bitumenes kőzet is megvan. A  csevicék mindig az 
oligocénből fakadnak, de sohasem az andezitekből, mintha azokhoz semmi 
közük nem lenne. Recskről az irodalom termésként is ismer.

Lóczy Lajos: Kifejti, hogy amíg régebben a bükkszéki cse vicéket a bitu- 
minák indikációjának tekintette, most inkább hajlandó azokat a miklósvölgyi
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■és darnói törések mélyreható sebhelyeivel kapcsolatba hozni, melynek mentén 
■a methán, olaj és a szénsav is felmigrál. Az amerikai példák is azt mutat
ják, hogy a szénsav és hélium előfordulások kivétel nélkül a flistípusu paleozoi
kumhoz kötöttek, ugyanúgy, mint nálunk Balatonkenesén, Balatonföldváron, 
Székesfehérváron vagy Mihályinál. Itt anorganikus eredetű gázokról van szó. 
A  kénhidrogén gázok igen különböző eredetűek lehetnek: posztvulkánikusak, 
organikus eredetűek vagy pirít bomlásából is származhatnak. Az erdélyi bor
vizek tanulmányozása sok fényt fog majd vetni erre a kérdésre.

Gedeon Tihamér: Az előadó úr a szénsavas ásványvíz képződését; a felső 
kréta bitumenes palákban található pirít oxidációjával hozta kapcsolatba. A 
mélyebb rétegekben nincs meg a lehetősége annak, hogy a pirít szabadon 
oxidálódhasson és hogy a piritből képződött kénsav a mészkő réteget elbont
hassa és abból széndioxidot fejleszthessen. Oxigén a rétegekbe csak a csa
padék vízzel kerülhet. Ez pedig olyan kevés, hogy olyan nagy mennyiségű 
■szénsav, mint amennyi ezen ásványvízben van, aligha képződhetett a fenti 

módon. Tekintve azt, hogy a forrás közelében andezit kitörések voltak, kézen
fekvő a szénsavat posztvulkáni működéssel kapcsolatba hozni. Ajánlom az 
előadó úrnak, hogy végezzen számításokat térképezett területen arra vonat
kozólag, hogy a fekete palák leerodálódott felszíne milyen kiterjedésű és ezen 
felszínre 700— 800 mm évi csapadékot föltételezve, melynek egyharmada 
■a rétegekbe beszivároghat, továbbá a csapadékvíznek oxigéntartalma 10 
C°-on 0,054 gr literenként, valamint a forrás vízgyűjtő területének nagysága, 
a forrás vízhozama és a forrással évente felszínre kerülő szénsav mennyi
sége milyen arányban állanak. Amennyiben kiadódna, hogy. a csapadékvízzel a 
-a talajba bemosott oxigén egyenértékű a forrásvízzel felszínre kerülő szénsav 
mennyiségével, akkor elmélete helyes. Ha a számításból az adódna ki, hogy 
a felszínre kerülő szénsav mennyisége magasan fölülmúlja az oxigénnel 
egyenértékű szénsav mennyiségét, akkor a szénsav feltétlenül más módon 
kellett, hogy keletkezzen, mint ahogy azt az előadó úr feltételezi.

Jugovics Lajos: W e i n  dr. a Polena-vidéki szénsavas források posztvul
káni keletkezésének lehetőségét határozottan tagadja, dacára annak, hogy 
a területhez kb. 5— 10 km-re a szarmata korban kitört hatalmas andezittömegek 
települnek. Előadó az ásványvizek C02 tartalmának keletkezését a bitumenes fe- 
ketepalák piriítartalmával, illetve azok mállásával hozza összefüggésbe. A hozzá

szóló szerint a keletkezés kérdését itt óvatosan kell vizsgálni, mert az ásvány

víz kémiai elemzése tekintélyes bórsavat mutat ki. Ha a C02 keletkezését 
a homokkő piritjének mállásával meg is magyarázhatjuk, de a víz magas 
bórsav tartalmát nem lehet. Bórtartalmú ásvány általában kevés van és azok 
Is eruptív kőzetekhez kötődnek, azonkívül nem könnyen málló ásványok. 
Bórsav tehát ezen az úton nem keletkezhetett. Ellenben ismeretes, hogy a
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vulkáni gőzök és gázok között a bárgőzök is szerepelnek. Hozzászóld 
az ásványvíz bórsav tartalmát a közelben települt hatalmas szarmata
kori andezitkitörésekkel hozza összefüggésbe, hiszen a bórgőzök juvenilis 
magmatikus gőzök. Ebben az esetben azonban a C02 keletkezésének kérdését 
sem lehet a posztvulkáni hatásoktól elválasztani és a homokkő pirittartalmának 
mállásával összefüggésbe hozni. A juvenilis magmatikus gázok között a C02- 
nek is jelentékeny szerepe van.

Wein György: A zárószó jogán kifejti, hogy a szénsavat azért származ
tatja a fekete palákból, mert az ismertetett területen semmi olyan törésvonal, 
mélyreható út nincs, melyből a gázokat a mélységből származtatni lehetne, 
G e d e o n  T i h a m é r t ó l  ajánlott számítások nem végezhetők el, mivel 
megfelelő számú megbízható adat nem gyűjthető be. Flisterületen általában kü
lönösen, ha azok az eruptív kőzetektől távol esnek, kézenfekvő, hogy magukból 
a képződményekből vezessük le a gázokat. Külföldi kutatókra utal, akik sok. 
esetben indokolatlannak, sőt elképzelhetetlennek tartják a szénsav keletkezésé
nek utóvulkáni működéssel való magyarázatát. Ideje lenne, hogy mi is új utakat 
próbáljunk ki és a régi kényelmes, de sok esetben tarthatatlan elméleteket 
jobbakkal pótoljuk.


