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A M. Áll. Földtani Intézet a jelen Geologica Hungarica kötet közreadásával a hazai paleozóos 
képződményekre vonatkozó újabb adatok, ismeretek közkinccsé tételét, a további kutatómunka 
során történő hasznosítást kívánja szolgálni. A kötet közreadásra történő előkészítésekor a Szendrői- 
hegység szerkezetére vonatkozó szintetizáló dolgozat élénk szakmai vitát keltett.

A Szendrői-hegység sajátos földtani helyzeténél fogva — ez a hegység ugyanis a legészakkeletibb 
É K —DNy-i csapású tagja a magyar középhegységnek — F oetterle első bejárása óta ismételten 
felkeltette a szakemberek érdeklődését. Annál is inkább, mert a hegység felépítését a kicsiny és 
elszórt feltárások, továbbá a faunaszegénység miatt csak az optimálisnál több elméleti pótlással 
lehetett nagyobb keretekbe beilleszteni. Kezdetben még a rétegtani helyzet is csak „paleozóos” 
szintig volt biztos, s csak Schréter  Z., majd B alogh  K. Szendrőlád környéki korall leleteinek meg
határozásai (D obroljltbova, majd Mih ály  S.) rögzítették a lemezes fekete mészkő devon időszakban 
való keletkezését.

A F öldvári A. által kialakított tektonikai kép éppen úgy, mint az azt követők (Schréter  Z., 
Balogh  K ., Jámbor Ä ., N agy  E lem ér , R aincsákné  K osáry  Z s . munkája) elsősorban azt bizonyít
ják, hogy a képződményegyüttesek (formációk) elkülönítése, kijelölése terén az évtizedek során a 
különböző kutatók között túl nagy különbségek nem voltak, s kőzettani jellemzésük egyre magasabb 
színvonalat ért el. Ezek tehát ma is tényként kezelhetők. A szerkezeti kép azonban szerzőről szerzőre 
még mindig nagyon változik. F ö ld vári A. azon elképzelése, hogy a kristályos mészkőre az agyag
pala—homokkő sorozat rátolódott, a később felismert rétegváltakozásos kapcsolat feltárása miatt 
valószínűtlenné vált, de az egyetlen, 12 000 m vastag, geoszinklinális kifejlődésű rétegsor (Jám bor  Á.) 
is túlzottan különlegesnek látszik az egyéb európai szelvények ismeretében. R aincsákné  K osáry  Z s . 
antiklinális rekonstrukciójával B alogh  K. lektori véleményében ma is a sorozatok lényegében DK-i 
monoklinális dőlését állítja szembe, míg W ein  Gy . lektori véleményében a rekonstrukciót fontos új 
eredményként üdvözli.

Szerkesztő bizottságunk a dolgozatban foglalt új vizsgálati adatok, ismeretek közlését a hegység 
szerkezetéről vallott kép vitatott volta ellenére is indokoltnak tartja. Meggyőződésünk, hogy a sok 
tekintetben ellentétes szerkezeti elképzeléseknek egymáshoz és a valósághoz való további közelítését 
a hegység mélyfúrásos feltárásától várhatjuk. Reméljük, hogy a kötet közreadásával e további kuta
tótevékenységet is segítjük.
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