
SZIKSZÓ KÖRNYÉKE.

írta: S t r a u s z  L á s z l ó  dr.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendelete alapján 1933 
július 2-től szeptember 17-ig részletes geológiai felvételt végeztem a szik
szói és sajószentpéteri 1:25.000 méretű térképlap területén, az előbbinek 
ÉNy-i, az utóbbinak ÉK-i részén.

A  felvett területen legrégibb képződmény a miocénkori riolittufa. 
Boldva és Ziliz között, a Bódva folyó síkságának keleti szélét alkotó 
meredek dombperemen egykor nagy kőfejtőkben bányászták ezt a puha, 
fehéres vagy szürkés, sok horzsakövet tartalmazó tufát. Azóta a bányá
kat betemették s most csak egy kis folton, Boldva község és a Kistanya 
között kelet felől lefutó rövid völgy fenekén találtam szálban a tufát. 
Mivel itt is körülveszik a régi fejtések hatalmas hányói, a fedőjével való 
érintkezés nem figyelhető meg, kétségtelen azonban, hogy pannóniai 
agyag és homok települnek rá. Ugyanezt a riolittufaréteget Gotthard dr. 
Sajópálfalva mellett találta meg, eddig nem ismert előfordulásban; ott 
azonban már nem a pannóniai, hanem a levantei (?) kavics a fedője.

Következő képződmény területemen egy igen elterjedt, változatos 
agyag és homokból álló vastag rétegcsoport, melyben kövület eddig nem 
agyag és homok települnek rá. Ugyanezt a riolittufaréteget Gotthard dr. 
a Flernádtól keletre levő kövületes pannonnal való kőzettani egyezése 
alapján; egyébként már Böckh János is annak mondta kb. 70 évvel ez
előtt. R o z l o z s n i k  szerint Szikszó környékén hiányzik a pannon alsó 
része, mely a Hernádon túl faunákat tartalmaz (Congeria subglobosa- 
val); a felső pannon a Hernádtól keletre is kövületnélküli. Természete
sen a szintezést ez teljes biztonsággal nem dönti el, hiszen minimális 
fácieskülönbségek következtében hiányozhatik egyik területen az a fauna, 
mely a közelben jól megélt. Másrészt a kövülethiányt utólagosán is okoz
hatják diagenetikus folyamatok. Sokkal jelentősebb az a tény (szintén 
Rozlozsnik Pál megállapítása), hogy a pannonnak a Hernádtól nyu
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gatra feltárt legmélyebb rétegei (a Magyarhegy déli tövénél) mutatnak 
kőzettanilag legnagyobb hasonlóságot a dobszai középső pannonnal; 
eszerint az alsó pannonnak valóban csak azt a felszínre nem jutó, vas
tag rétegcsoportot vehetjük, melyet Szikszón a kútfúrásokban találtak.

A  Szikszó környékén felszínen található legmélyebb pannónniai- 
réteg (az említett magyarhegyi előfordulás) az a lignittelep, mely a zsidó
temető alatt bukkanik elő. A  falu északi szélénél 4 méter mély aknával 
érték el s rövid ideig bányászták is; legnagyobb vastagsága x méter volt. 
Tovább keletre a kórház artézi fúrásában már jelentős mélységben hatol
tak át egy lignites rétegen, amely az előbbinek folytatása lehet —  ez 
keleti dőlésre .vall. A  széntelepet sárgás és szürkés agyag kíséri, míg a 
magasabb szintekben az agyag és a homok egyaránt elterjedt.

A z alsóvadászi völgy K-i oldalát alkotó domblejtőn túlnyomóan 
nyirok takarja a pannont, mely legjobban az Alsóvadásztól keletre levő 
15 méter mély árokban figyelhető meg. Kissé rétegzett itt a homok is, 
az agyag azonban szabályos réteglapokat mutat, az első árok-elágazásnál 
8h3i°, valamivel feljebb 7 270 dőléssel. Területünkön másutt azt tapasz
taltam, hogy a nagyfokú (12—  i5°-ot meghaladó) dőlések, melyeket az 
aknákban mértem, sohasem megbízhatók, mindig álrétegzettek vagy 

egészen lokálisak, atektonikus zavarodások eredményei. Itt Alsóvadász
nál azonban ez az aránylag igen meredek dőlés feltétlenül tektonikus 
eredetű.

A z alsóvadászi völgy keleti oldalán a Bonta dűlőn a pannóniai 
homokban apró-kavicsos részeket is találtam. A  völgytől nyugatra a 
pannon csak a szántóföldek és kertek talajában figyelhető meg a fel
színen, azonban itt is számos aknát készítettem benne, 3— 8 méter 
mélységig. Ezek azt mutatták, hogy az agyag-és homokrétegek elosztá
sában nincs szabályosság; az igen nagy (200— 300 m) vastagságot elérő 
képződmény egyáltalában nem taglalható. A  Kincses-Szibéria völgy—  
Erankhegy vonaltól N y-ra a pannont csak a Diósvölgyben, tovább 
nyugatra, Boldva és Ziliz közelében találjuk meg pár kisebb folton; 
egyebütt nyirok és lösz takarja, sőt e terület nyugati felében kavics is 
ékelődik a pannon és a nyirok közé. Boldva községtől ÉK-re a mere
dek domboldalakon enyhe K-i dőlést mutat a pannon; Ziliztől D-re a 
Seres-parton két árokban yb7° felé dőlnek a világos színű homokos, 
majd felette szürkés és kékes agyagos rétegek. Sajósenye mellett és a 
Máriássy-tanyánál kis folton látható a sárgás és kékes pannóniai agyag, 
rossz feltárásban; aknázni se lehetett benne, mert a talajvíz a felü
letig ért.
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Ziliztől Arnótig (utóbbi már G o t t h a r d  dr. felvételi területén) 
egy igen állandó kavicsréteg húzódik végig a Bódva síkságát kelet 
felől határoló meredek dombszegélyen. A  kavicspad 3— 6 méter vastag; 
kövületet nem találtam benne, de a Kassa-környéki levantei kavicshoz 
való hasonlósága alapján feltételesen levanteinek tarthatjuk. Helyzete 
is megfelel ennek a kornak: fekvője, ahol csak megfigyelhető, mindé' 
nütt a pannóniai agyag, fedője pedig pleisztocén nyirok és lösz. A  ka
vicstakaró legjobb feltárásai, Boldva falutól közvetlen keletre kb. 140 
méter magasságban vannak, innen dél felé igen lassan ereszkedik, észak
kelet felé pedig a Majláth-tanyáig (ez a Bódvától kelet felé levő leg
távolibb előfordulási helye) elég gyorsan emelkedik, kb. 200 méter 
tengerfeletti magasságra. A  kavics anyaga és szemnagysága elég vál
tozatos. Általában kvarc és kristályos paladarabok uralkodnak benne; 
rendesen diónyinál valamivel nagyobb szemű. Kivételesen előfordulnak 
ökölnyinél is nagyobb darabok. A  kavics másodlagos helyen is található, 
néhol a domblejtőkön, esetleg vörös nyirokkal keveredve.

A pleisztocént a nyirok és lösz képviselik. Elterjedtebb az előbbi, 
sőt Szikszó környékén csakis ez fordul elő, lösz nem. A  nyirok rende
sen igen szívós, sötétvörös színű. A  dombok tövében s a lankás olda
lakon, laposabb dombhátakon igen vastag, néhol 8 méter mély akna 
se hatolt át rajta, míg a meredekebb lejtőkön vékony, vagy teljesen 
hiányzik. Itt-ott kissé kavicsos részek is vannak benne, a Magyarhegyen 
pedig elég sok Unió-cserepet tartalmaz. Úgy látszik, hogy a nyirok 
néhol két egymásfeletti keskeny terraszfelszínt borít. Elég világosan 
látható ez a Kerekhegy körül (Aszalótól északra); az alsó terrasznak 
közepes magassága 190 méter körül van, a felső 205 méter felett. 
A kettő között, valamint 185 méter alatt egy-egy meredekebb lejtő
részt találunk, ahol a pannóniai képződmények bukkannak a felszínre. 
Maguk a terraszok sokkal kevésbbé jellemzőek és nehezebben figyelhe
tők meg, mint a közöttük levő nyirokmentes meredek lejtőrészletek. 
Az említett nívóknak északról dél felé való fokozatos süllyedése észre
vehető úgy az aszalai Kerekhegyen, mint a szikszai Magyarhegyen. 
Típusos lösz (löszcsigákkal) nincs területünkön; a nem típusos agyagos 
lösz is csak Dióspuszta körül jelenik meg legkeletebbre s nyugat felé 
ér el nagyobb kiterjedést; Boldva felé a nyirokkal szabálytalanul vál
takozik.

Fiatalabb pleisztocén-korinak vehetjük a Sajó-Bódva és Hernád 
széles völgyeinek kitöltését. Ebben homokos iszap, kavics és kevés 
agyagos homok fordul elő; csak a meredek folyópartokon vannak 
helyenkint feltárásaik.



508 STRAUSZ

A  tektonikai viszonyok tekintetében főleg a pannóniai rétegek 
dőlését kellett vizsgálnom. Minthogy mérhető dőlést csak kevés termé
szetes feltárásban lehetett találni, számos aknát mélyíttettem, amelyek
ben részint a felszíni mállott pannon anyagok, részint a nyirok alatt 
2— 8 méter mélység között számos jól mérhető rétegzést figyelhettem 
meg. A  dőlések többsége 5— io° között volt; 20° körüli dőléseket csak 
felszíni zavarodások okoztak. A  megbízhatónál?: látszó dőlési adatok
ból azonban az következtethető, hogy területünkön a pannon gyúró
dott és pedig elég nagy, enyhe lejtőjű formákban. Szikszótól D N y-ra 
G o t t h a r d  brahiantiklinálist mutatott ki, magam (ettől közvetlen 
északra), a Frank-hegytől az alsóvadászi legelőig szinklinálist (kb. 3 km 
szélességű), ettől északra (Alsóvadásztól DNy-ra) antiklinálist állapít
hattam meg; mindkettőnek tengelye kelet— nyugati irányú. Szikszó és 
Aszaló között pedig egy teknőt (ill. fél brahiszinklinálist) észleltem, 
mely K-re a síkság felé nyitott (törés vágja el). E megfigyelések értéke
lésénél pozitívumnak kell betudnunk a végzett mérések igen nagy szá
mát, negatívumnak a pannon felületén a rétegzés gyakran tapasztalt 
szabálytalanságát. Szénhidrogének kutatásánál e szerkezeteket minden
esetre tekintetbe vehetjük, mint tárolódásra alkalmas helyeket. Vetők 
kimutatásának nehézsége az, hogy a pannóniai rétegek között határozott 
szintek nem állapíthatók meg; nincs tehát módunkban bizonyítani a réte
geknek önmagukkal párhuzamos, horizontális vagy vertikális elmozdu
lásait. A  dombok hirtelen meredek és elég egyenes vonalú elhatárolását 
a Hernád, az alsóvadászi patak és a Bódva felé azonban nyilván nagy 
töréseknek tudhatjuk be.

A tektonikai zavarodások kora feltétlen pannon utáni, de még a 
kavics lerakódása előtti. A kavicstakaró ugyanis csak azt az egyenletes, 
zavartalan lejtést mutatja, melyben keletkezett. Gyűrődéseknek nyoma 
nincs benne. Mivel azonban a kavics levantei kora kétes, a gyűrődésről 
sem mondható teljes biztonsággal, hogy , levantikum előtti, lehet levantei 
kori is. A nagy törések pedig fiatalabbak a gyűrődéseknél, azokat el
vágják, míg a gyűrődések a völgyek egyenes, meredek (törés okozta) 
elhatárolását egyáltalán nem zavarják meg.

Területemen gyakorlatilag felhasználható kőzetanyagok között 
elsősorban a riolittufa említhető, melyet régebben Ziliz és Boldva között 
„boldvai kő“  és „kőporkő“  néven számos bányában fejtettek. A  mállot- 
tabb részek súrolópornak, a szilárdabbak azonban építőkőnek is hasz
nálhatók. Ma már a kőtermelés szünetelőmért a kőzet csak jóval a fel
szín alatt érhető el s ez fejtését drágává teszi. A  pannóniai agyag és 
homokos agyag csupán tégla és cserép égetésére alkalmas. Az alsóvadászt
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Horgasban egy akna a pannóniai agyagban nagymennyiségű, kristályos 
gipszet tárt fel, Szikszó körül pedig a homokok közt gyakoriak a limonit- 
tál cementált sávok; a pleisztocén nyirok helyenként babérces. Mindezek 
az ásványi anyagok azonban jövedelmezően nem aknázhatók ki. A le- 
vantei kavicsot építkezésekhez és útburkolatnak több helyen is bá
nyásszák.

DIE UMGEBUNG VON SZIKSZÓ.

(Auszug des ungarischen Textes.)

Von L. S t r a u s z .

Im Jahre 1933 hat Verfasser die Umgebung von Szikszó und Boldva 
geologisch kartiert. Die ältesten Gesteine dieser Gegend sind die weiss- 
lichgräulichen Riolittuffe, die sich bei Boldva und Ziliz unterhalb des Pan- 
nons befinden und früher als Bausteinmaterial gebrochen wurden. Das 1 jo 
— 2 jo m hohe Hügelland (zwischen den breiten Tälern der Flüsse Bódva. 
und Hernád), wird zum Hauptteil aus pannonischen (pontischen) Ab
lagerungen aufgebaut. Bisher haben sich diese als völlig fossiller erwiesen 
und sie können wahrscheinlich mit den ebenfalls fossillosen mittleren und 
oberen pannonischen Schichten jenseits der Hernád parallelisiert wer
den. Das zuunterst aufgeschlossene Glied der pannonischen Schichtreihe 
enthält ein (max. 1 m dickes) Lignitflöz, darüber folgen aber nur 
Sande und Tone, die miteinander unregelmässig wechseln und strati
grafisch nicht weiter eingeteilt werden können. In der Nähe des Bódva- 
Tales folgt über dem Pannon eine 3— 6 m mächtige Schotterbank, haupt
sächlich aus kristallinem Schiefer und Quarzgeröllen bestehend. Diese La
gerung findet sich bei dem Dorfe Boldva in einer Höhe von 140 m ü. M., 
erhebt sich gegen N O  bis Majláth-psz. auf 200 m, senkt sich aber gegen 
S sehr langsam. Im Westen liegt über dem Schotter, im O aber (näher 
der Hernád) unmittelbar über dem Pannon roter Diluvialton, am schön
sten in zwei Terrassen entwickelt —  die eine cca. 20.5 m, die andere cca. 
19p m hoch ü. M. am Kerek-Berg bei Aszaló. Löss kommt meist mit 

dem roten Ton verbunden vor, weniger verbreitet, als jener. Als' 
Jungpleistozän können die Ablagerungen der breiten, flachen Flusstäler 
(Sand und Lehm) betrachtet werden.

An der Oberfläche der pannonischen Bildungen ist die Schichtung 
meist nicht gut zu beobachten. Darum liess Verfasser eine Anzahl 
Schurftschächte ansetzen, in denen überwiegend Einfallen von 5— io >


