
A SZENDRÖI SZIGETHEGYSÉG ÉS A HATÄROS HARMADKORI 
MEDENCE RÉSZ FÖLDTANI VÄZLATA

Irta: S c h r é t e r  Z o ltá n

A Szendrői Szigethegységnek felső-karbon képződményekből felépült, 
gyűrt szerkezetű, lekopott tönkjét fiatal harmadkori üledékekkel feltöltött 
medencék veszik körül. Kisebb felső-karbon alaphegységrögök Izsófalva 
(Disznóshorvát), Kurittyán és Sajógalgóc mellett is felszínre bukkannak, 
ezek szolgálnak összekötő láncszemekül az Upponyi-Szigethegység felé.

E területre vonatkozó észleléseimet most csak röviden vázolom, rész
letesebb leírást később szándékszom adni róla.

A) A Szendrői-Szigcthegvség
A hegység felső-karbon képződményei első ízben valószínűleg a perm 

után gyűrődtek fel; később, a kréta időszak közepe táján újból gyűrődésnek 
és kisebb méretű pikkelyeződésnek voltak alávetve (ausztriai fázis). Az üle
dékek DNy—ÉK-i általános csapásiránya a hegység ÉK-i részében Ny—K-ivé 
válik. A fiatalabb üledékcsoportokat a hegység közepetáján találjuk.

1. Felső-karbon fehér és világosszürke, kristályos-szemcsés mészkő
A hegység legrégibb képződménye, a kristályos-szemcsés mészkő, 

amely északon (Szendrőnél) más kifejlődésü, mint délen (Edelénynél), így 
a két kifejlődés korbeli azonossága nem bizonyos.

Az É-i vonulat mészköve fehér, világos-, vagy sötétebb-szürke, apró- 
kristályos-szemcsés. Néhol muszkovitos vagy szericites, többé-kevésbbé 
rétegezett. Előfordul Szendrő, Meszes, Rakaca környékén és az abodi 
Nagycsákány völgy mentén. Csupán a Nagysomoson és a Kerekhegy alatt 
sikerült benne — rendkívüli ritkaságként — néhány crinoidea-átmetszetet 
lelnünk.

A déli kifejlődést — Szendrőlád és Borsod környékén — fehér, néha kissé 
sárgás, vagy szürkés kristályos-szemcsés mészkő alkotja. Ez rendesen réteg- 
zetlen, többé-kevésbbé likacsos; egyes részei porrá hullanak szét: e tulajdon
ságok feltehetően hidrotermális hatások eredményei. A fehér kristályos 
mészkő helyenként ismételten váltakozik szürke kristályos mészkővel. 
A déli mészkőcsoport több helyen szericites agyagpala-közbetelepüléseket 
is tartalmaz. Az utóbbiakat fehér kvarcerek szeldelik.
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2. Felső-karbon agyagpala és homokkő; sötét mészkő
Ez alatt a cím alatt két üledékcsoportot foglaltam össze, amelyek 

nézetem szerint egykorúak, de eltérő kifejlődésűek és más-más területeken 
fordulnak elő.

a) Agyagpala és homokkő rétegcsoport, sötét mészkő közbetelepülé
sekkel. Sötétszürke, sőt néha fekete agyagpala, barna színű, közepes- vagy 
durvaszemű homokkő tartozik ide. Az agyagpala néha grafitos (Szendrő, 
Gadna). Ezek a kőzetek a Zempléni-Szigethegység felső-karbon képződ
ményeire hasonlítanak. Az ottani kőszéntelepek azonban itt hiányzanak.

Gyakran sötétszínű mészkőrétegek is közbetelepülnek, ezek általában 
csak néhány dm, néha azonban több m vastagságúak. A rétegeket olykor 
fehér kvarcerek járják át.

A mészkőben crinoidea-nyéltagok és korallok találhatók. Szendrőtől 
К -re, a Sütőhegy mészkő közbetelepüléséből K o l o sv á r y  G. szerint ugyanaz 
a korall ( Amplexocarinia sp.) került elő, mint az alább következő rétegcsoport
ból, a szendrőládi mészégető völgyből.

Ez a rétegcsoport az előzőleg leírt kristályos mészkő fedőjében követ
kezik, Büdöskút-puszta táján kezdődik, a Garadna-pusztától ÉK-re első 
dombokban folytatódik Rakacaszend és Rakaca tájára. DK-ebbre még 
három keskenyebb vonulatát tudjuk megkülönböztetni.

b) Sötétszínű mészkő, agyagpala közbetelepülésekkel. A jól rétegzett 
és erősen kihengerelt mészkő sötétszürke színű, sőt gyakran fekete. Egy 
helyütt, Abod közelében, kis darabon elkovásodott (Földvári). Alárendelten 
közbetelepült agyagpala rétegek és homokkövek is előfordulnak. Kövületek 
ebben a rétegcsoportban nem ritkák, ezek megtartási állapota azonban 
az erős kihengereltség miatt gyenge.

Crinoidea nyéltagok és karizek elég gyakoriak; köztük olykor a Pen- 
tacrinus nyéltagok jól felismerhetők. Helyenként korallok vannak benne, 
amelyeket K o l o sv á r y  G. határozott meg.

A kövületes sötétszínű mészkő a szigethegység közepe táján Garadna- 
pusztától Szendrőládig, a Bódva folyó két oldalán fordul elő.

B) A harmadkori medenceüledékek

1. Alsó-miocén, burdigalai-emelet
A paleozói-szigethegység K-i oldalán első ízben F ö l d v á r i A. találta 

meg az alsó-miocén képződményeit. Az abodi szőlőhegyen homokkő, homok 
és konglomerátum fordul elő, Chlamys, Cardium, Venus és Turritella turris 
B a s t , kőbeleivel és lenyomataival, továbbá Balanus sp. vázaival.

Szendrőládtól KDK-re 1 km-re a Crassostrea crassissima L á m . nagy 
példányai találhatók. DNy-abbra a Pecten pseudobeudanti Dép . et R o m . 
és P. hornensis Dép. et R o m . héjtöredékeit találjuk. Kissé Ny-abbra kavics, 
konglomerátum és homokkő foltjait találjuk, amelyben számos Lithotham
nium ramosissimum Rss. gumó fordul elő, de ezen kívül még több kagyló 
és csigafaj is. Ez a rétegcsoport К  felé nagyobb mélységre lehet lesüllyedve. 
Mivel a fentebb felsorolt kövületek részben a sajóvölgyi, részben a salgó-
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tarjánvidéki barnakőszénterületet jellemzik, feltételezhetjük, hogy itt, 
az egykori tengerparttól kissé távolabb, az alsó-miocén széntelepek is jelen 
lehetnek.

2. Felső-miocén, szármádat emelet
a) Kavics, homok, agyag. Borsod községtől É-ra, a Bódva balpartján 

feltárt szürke homok, kavics és murva rétegek, a Derek-hegy és a Varca- 
tető DNy-i oldalán levő agyag- és homok-kibukkanások, továbbá a Boldva 
községtől É-ra és ÉK-re emelkedő dombvonulat alján itt-ott feltárt agyagos 
homokkövek tartozhatnak ide. Kövület nincs ugyan bennük, de a követ
kezőkben leírandó felső riolittufák fekvőjébe esnek, így szármáciai emelet
belieknek tekinthetők.

b) «Felső riolittufa». Az itt előforduló riolittufák a szármáciai vulkáni 
működés termékei. Gyakoriak bennük a horzsakövek és a gömbzárványok is. 
Előfordul Borsodtól Ládbesenyő tájáig és a Boldva-völgy baloldalán lévő 
magas-part tövében Boldva-Ziliz táján, ahol kőbányászat révén nagyobb
részt már lefejtették.

3. Alsó-pannóniai alemelet
Szendrő, Galvács és Abod környékének széntelepes alsó-pannoniai 

képződményeit már régebben leírtam (7.).
A Szigethegység alsó-pannonja más kifejlődésű, mint a К -re és DK-re 

eső tulajdonképpeni medenceterületé. Szendrőlád és Szendrő vidékén a 
paleozói-képződményekre kavics települ. Nem lehet biztosat mondani 
afelől, hogy az alsó-pannoniai alemelet elejének, vagy végének a lerakódásai-e? 
Ormospuszta—Felsőnyárád felé a térszín magasabb részein fordulnak elő, 
míg DK felé (Balajti-hegy, Sziráki-hegy stb.) a kavics a homok-agyag réteg
csoportba telepszik. Limonitkonkréeiók gyakoriak a kavicsok területén, 
de gyakoriak DK-re és К -re az agyagrétegekben is.

Meszes környékén édesvízi mészkő van, közelebbről meg nem határoz
ható Planorbis és Melanopsis kőbeleivel és lenyomataival. A medence belseje 
felé homok- és agyagrétegek jutnak uralomra, amelyek egymással ismételten 
váltakoznak. Jó feltárásuk ritkán van, leginkább a szőlőforgatások hozták 
napfényre rétegeiket. Helyenként kavicsrétegek is közbetelepszenek. Az agyag 
kékesszürke színű s festékföld («budai föld») előállítására alkalmasak. A fehér 
homok esetleg üveggyártásra felhasználható. Ezekben a rétegekben kövület 
nincsen. Az egyetlen kövületlelőhely Hangácstól kissé К-re van. Itt meszes 
homokkőlencséből egyebek mellett Melanopsis (Lyrcaea) fossilis G m . 
( =  M. martiniana F ér.) került elő. A medencebeli pannóniai rétegcsoport 
is tartalmaz vékony barnakőszéntelepeket.

4. Pleisztocén
A Sajó és Bódva mentén a párkánysíkok (néhol kavics nélkül) jól kifej

lődtek. Szendrő és Edelény környékén az alsó párkánysíkok kb. 10 m-re 
fekszenek a mai völgyfenék fölött. Itt néhol az Elephas primigenius 
B l b . csont és fogmaradványait lelték, ami a párkánysíkok fiatalabb pleisz
tocén korát igazolja.
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A nyirok, a lősz és ezek felső része: a vályog, nagyelterjedésű a medence 
területén. Boldvától ÉK-re és К -re a párkánysík kavics fölött 1—2 m vörös 
agyagot és efölött 2—3 m vastag löszt látunk. Az utóbbi bőven tartalmaz 
löszcsigákat.

5. Holocén
Ide tartoznak a Bódva széles árterének képződményei, a kavics, homok 

és iszap, illetve az ártereken lévő agyagos feltalaj, továbbá a mellékpatakok, 
elsősorban a Bakaca hasonló képződményei.
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ESQUISSE GÉOLOGIQUE DU MASSIF DE SZENDRÖ ET DE LA 
PARTIE LIMITROPHE DE DASSIN TERTIAIRE

Par Z. S c h r é t e r

A) Dans le massif de Szendrö, les formations carbonifères supérieures 
se divisent en deux séries: celle de l’ancien calcaire blanc et gris clair, cris
tallin granuleux à Crinoidaea et celle du groupe plus jeune de schiste argileux 
grès et calcaire foncé. Il est probable que les formations de la montagne se 
soient plissées pour la première fois après le Permien. Pendant le Crétacé 
moyen, il suivirent un second plissement et un écaillement moindre.

B) Sédiments de bassin tertiaires. Sur le côté oriental de la montagne 
paléozoïque, il gisent le grès et le conglomérat du Miocène inférieur dont 
la faune est identique avec celle du bassin houiller de la vallée du Sajó. L’on 
peut supposer qu’en ce territoire aussi, plus loin du bord, il se présentent des 
laies de houille. Dans l’étage sarmatien, il s’est formé une série de gravier- 
sable-argile sur laquelle il gît le «tuf rhyolithique supérieur». Celle-ci est 
souvent pumiqueuse et contient des intercalations globulaires. Le groupe 
à lignite du Pannonien inférieur ne se trouve qu’au territoire du massif 
de Szendrő; dans la partie limitrophe de bassin à ГЕ et SE, l’évolution du 
Pannonien inférieur est sableuse-argileuse à concrétions de limonite. Par 
endroits, du calcaire d’eau douce et de la terre colorante gisent dans la série.


