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A SZENDRŐI-HEGYSÉG PALEOZÓOS KÉPZŐDMÉNYEINEK KORA

írta : M ih á l y  Sándor

A Szendrői-hegység földtani kéjíz ődménveit tárgyaló értekezések kezdetben 
még csak a települési helyzet és a kőzettani hasonlóság alapján, később pedig 
már több-kevesebb ősmaradványra támaszkodva tettek kísérletet a képződ
mények korának meghatározására.

H ochstetter, F. (1856, p. 701) a Szendrőtől É-ra levő kristályos mészkő- 
vonulatot kőzettani hasonlóság alapján a felsőkarbonba, a D-re található 
agyagpala-előfordulásokat pedig a devonba sorolta.

Foetterle, F. (1868, p. 276) szintén kőzettani összetétel szerint osztotta 
három sorozatra a hegység képződményeit, s H afe r , F.-nek (1869) a három 
sorozat felsőkarbon korára vonatkozó megjegyzését sem támasztották még 
alá ősmaradványok.

Böckh J. (1867), V itális I. (1909), V adász E. (1909) és Schréter Z. 
(1929) hasonló véleménye után először Földvári A. (1942) tett befejezetlenül 
maradt kísérletet a hegység alaposabb tanulmányozására. Ennek során az I. 
sz., vagyis a szendrő—meszesi kristályos mészkővonulatot az alsó-, а II. sz., 
vagyis a szendrői homokkőpala és а III. sz., vagyis a Garadna-völgyi ( = szend- 
rőládi) mészkőpala-rétegcsoportot pedig a felsőkarbonba osztotta be. A három 
rétegösszlet érintkezéseit azonban tektonikus jellegűnek minősítette; szerinte 
a felsőkarbon tagok fordított sorrendben, É-i vergenciájú pikkelyekként tolód
tak rá az alsókarbon kristályos mészkőre.

Balogh K. (1949) e három, tektonikus érintkezésű sorozattól D-re még 
egv negyediket is megkülönböztetett, s föltételezte, hogy e IV. ( =  borsodi) 
sorozat az I. sorozattal párhuzamosítható. Balogh K. — a FöLDVÁRi-féle 
Crinoidea-leletek nyomán — а III. sorozatból korallokat gyűjtött, amelyeket 
később moszkvai specialistáknak küldött el; a korkérdésben azonban nem 
nyilatkozott.

R eich L. (1952) a hegység K-i részén az I. sorozatbeli kristályos mészkövek 
közvetlen fedőjében talált krinoideás mészpalarétegekben az I. és а III. 
sorozat Földvári által feltételezett kapcsolódásának bizonyítékát vélte fel
fedezni, s ezért az I. sorozatot is felsőkarbon korúnak ítélte. Az I.-vel szerinte 
tektonikusán érintkező II. sorozat homokkőpaláit egv alsó és egy felső réteg
csoportra bontotta, s ezeket ugyancsak rátolódási síkkal választotta el egy
mástól. А  III. sorozatbeli krinoideás mészpalák itteni hiánya mellett Irota 
környékén egv, a BALOGH-féle IV. sorozattal analóg ,,peremi agyagpala soro
zat'’ -ot ( =  iratai sorozat) különített el. Mindezen rétegtagokat egy egységes 
felsőkarbon— alsóperm üledékképződés termékeinek minősítette.
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Schréter Z. (1952) a bécsiek után az első geológus, aki a hegység egészé
nek ismeretében formált arról véleményt. Az I. sorozatnak — rendkívüli rit
kaságként — Crinoideákat is tartalmazó kristályos mészkövét feltételesen a 
BALOGH-féle IV. sorozattal párhuzamosította. А  II. és III. sorozatot — a 
REiCH-féle ,,irotai sorozat” -tal együtt, K olosváry G. (1951, 1959) korall- 
meghatározásaira, s a bennük előforduló Crinoideákra támaszkodva — eltérő 
fáciesű, de egykorú képződménynek minősítette. Mindhárom tagozatot a 
felsőkarbonba utalta, tektonikai helyzetükről azonban nem nyilatkozott.

V itális I. (1941, 1943), Schréter Z. (1949), Balogh К . (1950), Tregele 
K. (1950), Balogh K .—Pantó G. (1953), Barabás A. (1956), N émeth L. 
(1957), Mach P. (1957), Ozoray Gy . (1959), K leb В. (1962), R adócz Gy . 
(1964, 1969), Jaskó T. (1967), Láng J .— Tregele K. (1966), Szabó D. (1967), 
Papp P. (1967), Bohn P. (1968), Forró D .—D eák L —V incze L. (1969), 
Papp J .—Szarka R. (1969), Nagy E. (1970, 1972), Tóth A. et al. (1971), 
Böjtösné Varrók K. (1973) jelentései sok értékes kőzet- és teleptani vagy 
tektonikai részletmegfigyelést tartalmaznak.

A hegység alapvető kérdéseire Jámbor A. (1961) tért vissza; szerinte 
mindhárom sorozat között folyamatos az átmenet. А III. sorozatot D obro- 
ljubova, T. A., Csudinova, 1.1. és K abakovics, N. V. előzetes korall-megha- 
tározásai alapján középsődevonnak, az ennek fekvőjében levő II. és I. soro
zatot pedig ennél is idősebbnek ítélte.

Szlavin , V. I. (1962; in Balogh K. 1964. p. 280.; in Jaskó T. 1970. pp. 
307 — 308.), Szokolov, B. Sz. és Teszakov, Jtj. I. ősmaradvány-meghatáro
zásaira támaszkodva, а III. sorozatban alsó- és középsődevont lát. А II. 
sorozatot a bulgáriai szilurhoz való hasonlósága alapján szilurnak minősíti, 
noha idetartozását semmilyen ősmaradvánnyal nem tudja alátámasztani. 
Az I. sorozatot pedig — a V ologdin, A. G. által innen meghatározott — állító
lagos Receptaculites, Cribricyathea és Crinoidea maradványok alapján az 
ordoviciumba osztja.

Jaskó T. (1967, 1970) a rakacaszendi Kopasz-hegyen a szilur alapkonglo
merátumát is felfedezni véli, Mihály S. (1971a, 1971d) szerint azonban csupán 
а II. sorozat mélyebb részének palabetelepüléses mészkövéről van szó. Ugyanő 
(1972b) a Szlavin , V. I. által említett Cribricyathea maradványt csigaátmet- 
szetnek minősíti, amit több szovjet szakember (Menner , V. V., R ozanov, A. 
Ju., K rjacskova, Z. T., Butuzova, I. N., K orobkova, I. A.) véleménye is 
megerősít. Alátámasztják ezt azok a Gastropoda-átmetszetek is, melyeket 
W ein Gy . gyűjtött ugyancsak az I. sorozat kristályos mészkövéből (Meszes, 
Nagvsomos-hegy ÉK-i oldala). Mihály S. (1971d) szerint a Cribricyatheák 
jelenléte egyébként is valószínűtlen, mert az összes Archaeocyathea csak az 
alsó- és középsőkambriumban élt. Nem kevésbé elgondolkoztató, hogy az 
Archaeocyatheák világszerte zátonvfáciest alkotva éltek a kambriumban, és 
magános előfordulásuk nem ismert. A Receptaculiteszek pedig faji meghatá
rozás híján nem lévén pontos korjelzők, az I. és II. sorozat ordoviciumi, ill. 
szilur korát nem valószínűsítik, annak ellenére, hogy azt — Szlavin, V. I.-tól 
— több magyar összefoglalás (W ein Gy . 1969, 1972; Nagy  E. 1972) átvette, 
pedig Szlavin határozottan kihangsúlyozza besorolásának feltételes voltát. 
Szepesházy K. (1973. p. 50) is kétesnek tartja az I. sorozat ordoviciumi korát.

1969 — 71. év folyamán Mihály S. és R aincsákné K osáry Zs. számos 
ősmaradványt gyűjtött a hegység három sorozatának felszíni és fúrásokkal 
feltárt képződményeiből. Leggazdagabbnak а III. sorozat bizonyult, s ezt
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Tabulatái [Chaetetes magnus L ecompte, Heliolites porosus (Goldfuss), 
Favosites goldfussi d ’ürbig ny , F. goldfussi goldfussi (d ’Orbigny), F. golcl- 

fussi eifeliensis (Penecke), F. robustus Lecompte, F . antipertusus L ecompte, 
Pachyfavosites polymorphus (Goldfuss), Thamnopora reticulata (Blainville), 
Th. cf. micropora L ecompte, Gracilopora cf. acuta Csudinova, Alveolites 
fornicatus Schlüter, A . minutus Lecompte, A. taenioformis Schlüter, 
Syringopora eifeliensis Schlüter, S. crispa Schlüter], közelebbről meg nem 
határozható Rugosái, Gastropodái (Murchisonia ? sp.), valamint Crinoideái 
[Cupressocrinites gracilis Goldfuss, C. sp., Stylocrinus (  =  Symbathocrinus tabu- 
latus depressus Müller), Tetralobocrinus perplexus D ubatolova)] alapján 
határozottan középsődevon (eifeli—giveti) korúnak kell minősítenünk (Mihály 
S. 1971b, 1972b). Érdekes, hogy ebből az összletből a Brachiopodák, Brvo- 
zoák és Lamellibranchiaták hiányzanak.

Az I. sorozatból és annak а II. sorozatba átvezető rétegeiből csak kevés 
és gyenge megtartású ősmaradvány került elő, és ez óvatosságra int bennünket. 
Az itt talált Crinoidea karízek (brachialia) és nvéltag (columnalia)-átmetszetek 
[Cupressocrinites sp., Stylocrinus tabulatus depressus (Müller)] csak a devonra 
szorítkozó nemzetségekhez tartoznak (Mihály S. 1971c). Ez pedig azt jelenti, 
hogy az I. sorozat (s a belőle üledékfolytonossággal kifejlődő II. sorozat is) még 
inkább a devonba illik [úgy, ahogyan azt a Balogh K .—R ónai A. (1963) által 
szerkesztett miskolci 1:200 000 méretarányú térkép feltünteti], mintsem az or- 
doviciumba (illetve szilurba), amint Szlavin, V. I. (1962) véli.

A szendrői képződmények néhány mintájának Conodontákra történt ered
ménytelen vizsgálata alkalmával H ajós M. az I. sorozatbeli ,,rakacai márvány” 
hangyasavas oldási maradékában 0,56 mm hosszú „Echinoideát” (1971, Taf.
I. Eig. 1 — 2.) vélt felfedezni, noha ez a testecske sem apró mérete, sem a tengeri 
sünökre jellemző morfológiai bélyegek hiánya miatt nem lehet Echinoiclea ma
radvány. Véleményünk szerint а III. sorozatbeli, szendrőládi Remete-domb 
( =  Bük-hegy) kőzetéből kioldott ,,tüske” éppúgy nem lehet Echinoidea-váz- 
elem, mint ahogyan a rakacai márványból kioldott és H ajós M. (1971, Taf.
I. Eig. 9 —14.) által ábrázolt tűk sem haluszony-tüskék (ichthyodorulithok), 
mert ennek mind a halak időbeli elterjedése, mind a ,,tűk” anyaga és főleg 
igen apró mérete ellentmond. Véleményem szerint e meghatározásokat, vala
mint a Szlavin , V. I. és Jaskó T. által említett Cribricyathea és Recepta- 
culida meghatározásokat — a további zavarok elkerülése végett — törölni 
kell a hegység paleozóos ősmaradványainak sorából. Az I. sorozatból Jámbor 
Á. (1961, p. 108) a kristályos mészkőben előfordult korall-eredetű gumókat 
említ. Nem elképzelhetetlen, hogy az eredetileg ősmaradványokat tartalmazó 
mészkőben egy későbbi metamorfizáció a vázakat deformálta, eltüntette, vagy 
amint a számos előkerült maradvány is igazolja, annyira felismerhetetlenné 
tette, hogy a pontos taxonba való tartozás megállapítása nem lehetséges.

Ö s s z e f o g l a l v a  megállapítható, hogy a Szendrői-hegységben csak 
kőzettani vonatkozásban elkülönített,, sor ozat okról” beszélhetünk, mindhárom 
sorozat üledékei folyamatos üledékképződéssel keletkeztek. Egyelőre nem áll 
rendelkezésünkre elég őslénytani bizonyító anyag, mely megnyugtatóan tisz
tázná az I. és II. sorozat pontos korát, bár a felsorolt őslénytani adatok inkább 
valószínűsítik a két sorozat devon, mint ennél idősebb korát. А III. sorozat 
a Tabulaták és Crinoideák alapján minden kétséget kizáróan középsődevon 
korú.
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THE AGE OF THE PALEOZOIC FORMATIONS 
OF THE SZENDRŐ MOUNTAINS, NORTH HUNGARY

by
S. M ih ál y

The Lower Paleozoic sequence of the Szendrő Mountains сап be split up 
intő three formations of southerly dip aligned in a north-south direction. Their 
age was considered differently following the respective authors. Formation I 
occuring north of the Szendrő—Abod—Irota line consists of recrystallized, 
locally marble-like, white to light grey limestones and shales interbedded 
with the upper part o f the former. Its thickness, as shown by both outerops 
and boreholes, is 350 to 400 m. Before the 1960’s it was most assigned to the 
Carboniferous. V. I. Slavin (1962) however, relying on an erroneous determi- 
nation of fossils, considered it to be of Ordovician age.

Formation II lies south of Formation I, along a W —E line it is bounded 
bv the Garadna valley. It is constituted mainly by heavily földed dark grey
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shales, graphitic schists, fine- and coarse-grained sandstones subordinately 
interbedded with grey crystalline limestone layers. Its thickness is unknown.
F. H ochstetter (1856) placed it in the Devonian, subsequent authors in the 
Carboniferous, V. I. Slavin (1962) assigned it, with a question mark, to the 
Silurian.

Again of unknown thickness, Formation III o f southernmost position, 
consists of grey crystalline limestones, laminated-unfossiliferous and laminat- 
ed, crinoidal, Tabulata-bearing limestones with subordinate shales and silt- 
stones. As shown by earlier literature, its age would be Carboniferous, bút
G. K olosváry (1951, 1959), on the basis of erroneous determinations of 
corals, assigned it to the Upper Carboniferous. According to preliminary 
determinations by Soviet specialists as well as to S. Mih ály ’s recent processing 
of the fauna (1972b), Formation III is of undoubtedly Middle Devonian 
(Eifelian-Givetian) age. The Tabulata fauna includes the following:

Chaetetes magnus L ecompte 
Heliolites porosus (Goldfuss)
Favosites goldfussi d ’Or b ig n y  
Favosites goldfussi goldfussi (d ’O r b ig n y)
Favosites goldfussi eifeliensis (Pe n e c k e )
Favosites robustus L ecompte 
Favosites antipertusus L ecompte 
Pachyfavosites polymorphus (Goldfu ss)
Thamnopora reticulata (B l a in v il l e )
Thamnopora cf. micropora L ecompte 
Gracilopora cf. acuta Csu d in o va  
Alveolites fornicatus Schlüter  
Alveolites minutus L ecompte 
Alveolites taenioformis Schlüter  
Syringopora eifeliensis Sch lüter  
Syringopora crispa Schlüter

M. H ajós’s determinations of echinoids (1971) from Formation III should 
be considered erroneous.

The fossil recovered from Formation I and identified, again erroneously, 
with Cribicyathea, is believed by the author and also by Soviet specialists 
to represent sections of deformed Gastropoda. The rests o f Cupressocrinites 
sp., Stylocrinus tabulatus depressus (Müller) deriving from the same formation 
testify, however, to a Devonian age in the case of these deposits as well. Since all 
three formations of the Szendrő Mountains are interconnected by continuous 
Sedimentation (Á. Jámbor 1961), both Formation I  and Formation I I  seem to 
be оf  Devonian age.
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I. Tábla — Plate I

1. Összenyomott Gastropoda sp. hosszmetszete. 1/1
Meszes, Nagysomos-hegy ÉK-i vége. I. sorozatbeli kristályos mészkőből. — Gyűj
tötte: W e in  Gy . 1968. (MAFI Múzeum Paleoz. Gyűjt. D. 256.)

2. Murdiisonia (?) sp. hosszmetszete. 2X
Garadna-völgy, Farkasoldal D-i oldala, a 239-es m. pont mellett. III. sorozatbeli 
szürke, lemezes mészkőből. — Gyűjtötte: M ih á l y  S. 1970. (MÁFI Múzeum Paleoz. 
Gyűjt. D. 249.)

3. Stylocrinus tabulatus depressus (Müller) columnalia keresztmetszete. 7X
Irota, a falu Ny-i oldalán levő nagy kőfejtő. III. sorozatbeli szürke, lemezes mészkő
ből. — Gyűjtötte: M ih á l y  S. 1972. (MÁFI Múzeum Paleoz. Gyűjt. D. 217.)

4. Cupressocrinites gracilis Goldfuss columnalia keresztmetszete. 7 X
Irota, a falu Ny-i oldalán levő nagy kőfejtő. III. sorozatbeli szürke, lemezes mészkő
ből. — Gyűjtötte: M ih á l y  S. 1972. (MÁFI Múzeum Paleoz. Gyűjt. D . 217.)

5. Tetralobocrinus perplexus Dubatolova columnalia keresztmetszete. 10 X
Szendrőlád, Irnak-hegy ENy-i oldala. III. sorozatbeli szürke, krinoideás—tabulatás 
mészkő. — Gyűjtötte: M ih á l y  S. 1970. (MÁFI Múzeum Paleoz. Gyűjt. D . 118.)

6. Cupressocrinites gracilis Goldfuss brachialia-íz és columnalia töredékek. 1 /1
Szendrőlád, Irnak-hegy ENy-i oldala. III. sorozatbeli szürke, krinoideás—tabulatás 
mészkő. — Gyűjtötte: M ih á l y  S. 1972. (MÁFI Múzeum Paleoz. Gyűjt. D . 151.)

* * *

1. Longitudinal section of a deformed (compressed) Gastropoda sp. 1/1.
Meszes, NE end of Nagysomos-hegy. Crystalline limestone from Formation I. — 
Sampled by Gy . W e in  1968.

2. Longitudinal section of Murdiisonia (?) sp. 2X
Garadna valley, Southern side of the Farkasoldal, near the 239 m datum mark. Grey, 
laminated limestone from Formation III. — Sampled by S. M ih á l y  1970.

3. Section of the columnalia of Stylocrinus tabulatus depressus (Müller) 7X
Irota, large quarry on the western side of the viliágé. Grey laminated limestone of 
Formation III. — Sampled by S. M ih á l y  1972.

4. Section of the columnalia of Cupressocrinites gracilis Goldfuss. 7X
Irota, large quarry on the western side of the viliágé. Grey laminated limestone of 
Formation III. — Sampled by S. M ih á l y  1972.

5. Section of the columnalia of Tetralobocrinus perplexus Dubatolova. 10 X
Szendrőlád, NW slope of Irnak-hegy. Grey laminated limestone with crinoids and 
Tabulata. — Sampled by S. M ih á l y  1970.

6. Fragments of Cupressocrinites gracilis Goldfuss, brachialia and columna
lia ossicles. 1/1
Szendrőlád, NW slope o f Irnak-hegy. Grey crinoidea-tabulata-bearing limestone. — 
Sampled by S. M ih á l y  1972.

Fotó: Pellérdy L .-né
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II. Tábla — Plate II

1. Crinoideás mészkő columnalia hosszmetszetekkel.
Szendrőlád, a Kakaskő-kőfejtőtől É-ra 200 m-re levő feltárás a Kakaskő K-i 
oldalában (III. sorozat). — Gyűjtötte: M ih á l y  S. 1970. (MÁFI Múzeum Paleoz. 
Gyűjt. D. 216.)

2—6. Stylocrinus tabulatus depressus (Müller) columnalia felülnézete. 20 X
Rakacaszend, 3. sz. fúrás (254,0 — 256,0 m). I. sorozatbeli, szürke, kristályos 
mészkőből. — Gyűjtötte: N a g y  E l e m é r . 1970. (MÁFI Múzeum. Paleoz. Gyűjt. 
D. 218.)

7. Stylocrinus tabulatus depressus (Müller) columnalia oldalnézete.
Ua. mint 2 — 6.

* * *

1. Crinoidal limestone with longitudinal sections of columnalia.
Szendrőlád, exposure 200 m north of Kakaskő quarry on the Southern slope of 
the Kakaskő (Formation III). — Sampled by S. M ih á l y  1970.

2—6. Top view of the columnalia o f Stylocrinus tabulatus depressus (Müller) 
20 X
Borehole Rakacaszend — 3 (254.0 — 256.0 m). Grey crystalline limestone from 
Formation I. — Sampled by E lem ér  N a g y  1970.

7. Side view of the columnalia o f Stylocrinus tabulatus depressus (Müller)
The same as under 2 to 6.

Fotó: Pe l l é r d y  L .-né
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