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Cserehát, borsodi Cserehát, vagy Csereháti-dombvidék elnevezés alatt 
földtani és földrajzi értelemben egyaránt az É-i középhegység területén, a 
Bódva és a Hernád között elterülő és D felé elkeskenyedő, háromszög alakú, 
lapos, nagyrészt pannon képződményekkel fedett dombvidéket éltjük. Szoro
sabb értelemben véve nyugaton a Bükk hegységgel érintkező Borsodi-medence, 
a Rudabányai-hegység és ennek csapásvonalában Tornaszentandráson át a 
Bódva bal oldalán előbukkanó észak-borsodi vagy gömöri típusú mészkő
rögök, északon az országhatár mentén a Kanyapta (Komarovcei)-medence, 
keleten a Tokaji—Szalánci-hegység, délen j)edig az említett két folyó talál
kozásánál kialakult széles völgyterület, illetve az alföldi tájjal kapcsolatot 
teremtő ún. Miskolci-kapu határolja. A Cserehát pannon képződményei alól 
kibukkanó idősebb, főként paleozóos képződmények területe Szendrői-hegység 
(vagy Szendrői-szigethegység) néven külön is szerepel a földrajzi és a földtani 
irodalomban.

A Cserehát pannonnal fedett, viszonylag nagy kiterjedésű területének 
mélyföldtani felépítéséről, a paleo—mezozóos aljzat anyagáról, mélységéről, 
valamint a környező területekről ismert harmadidőszaki képződmények itteni 
elterjedéséről és kifejlődési viszonyairól megfelelő kutatófúrás hiányában, az 
utóbbi években mélyült három alapfúrás megvalósításáig, meglehetősen kevés 
adatunk volt (Strausz L. 1939, Schréter Z. 1952b, Reich L. 1952, Radnóty 
E. 1956), s nem érzékeltette eléggé a Cserehát belső területének földtani felépí
tését a borsodi barnakőszéntelepek folytatását kereső 1956. évi damaki és zilizi 
felderítő kutatófúrás sem, amelyek már a Cserehát Ny-i szélén mélyültek 
(Széky F. 1963a, b).

A környező területek (Bükk hegység, Borsodi-medence, Rudabányai- 
hegység, Tokaji-hegység) nagyobb földtani ismeretességi foka, ezek különböző 
földtani felépítése, valamint az ország tájegységeinek átfogó földtani megíté
lésére való időszerű törekvés indokolta alapfúrások tervezését a Cserehát 
pannonnal fedett nagyobb kiterjedésű területére is.

Az alapfúrások kivitelezése előtt komplex geofizikai tanulmányok ké
szültek (Новот J. 1964, Jósa E.—Varga J.-né 1964, K irály E. 1964, Lányi J. 
1964, Mituch E .—Szalai I. 1965, Szabó Z .—Szilárd J. 1965), amelyek szinte 
teljes egészében nyomtatásban is megjelentek (Erkel et cd. 1966, 1967, Lányi
J .—Szalai I. 1966, Szilárd J. 1966). Az 1966—67. évben lemélyült Felsőgagy 
1., Lak 1. és Alsóvadász 1. sz. alapfúrások eredményeiről szóló előzetes földtani
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jelentés (Badócz G y .) a M. All. Fölelt. Int. Évi Jelentésének 1967. évről szóló 
kötetében jelent meg.

Az említett alapfúrások lehetővé tették a harmadidőszaki képződmények 
különféle rétegcsoport jainak t anulmányozását és kisebb-nagyobb mértékben 
bepillantást engedtek a harmadidőszaki medence aljzatának felépítésébe. 
A fúrási anyagoknak a környező területek anyagaival történő összehasonlítása 
lehetővé tette a különféle rétegcsoportok elterjedésének megközelítő térképi 
ábrázolását is. Az alábbiakban, az előzetes jelentéshez kapcsolódva, áttekintő 
földtani metszetet közlünk (1. ábra) és rövid szöveg kíséretében, alulról felfelé 
következő sorrendben bemutatjuk e térképvázlatokat (2—8. ábra). Később 
az anyagvizsgálatok részletesebb eredményeiről is beszámolunk. A térkép- 
sorozat első lapja, amely a harmadidőszaki képződmények aljzatának felszíni 
képét jelzi, szorosabb értelemben véve is mélyföldtani, illetve fedetlen földtani 
térkép, míg a harmadidőszaki képződmények lapjai szorosabb értelemben 
csupán a térképek címeiben említett képződmények elterjedési térképei.

Elterjedési térképeinken — a könnyebb tájékozódás kedvéért — feltün
tettük a paleo—mezozóos képződmények összevont felszíni területeit. így a 
jel nélkül maradt területek harmad- és negyedidőszaki képződményekkel fedett 
különféle korú feküterületek.

A harmadidőszaki medence aljzata (2. ábra)

A Cserehát harmadidőszaki összlete alatt, általában 500—1000 m közötti 
mélységben, főleg paleozóos képződmények települnek. Mindhárom alapfúrás 
a Szendrői-hegység ópaleozóos sorozataira emlékeztető, főleg agyagpala kép
ződményeket tárt fel. Mezozóos, illetve triász képződményeket csak a Cserehát 
déli határának környékén várhatunk, a Bükk hegység földtani felépítése és a 
Sajóhídvég 2. és 3. sz. szénhidrogénkutató mélyfúrás adatai alapján. A két 
összlet érintkezési vonala feltehetően K É K —NyDNy irányú, de ma még 
eléggé tisztázatlan. Erre vonatkozólag a geofizikai mérések eredményei sem 
egyértelműek. Ugyancsak kérdéses a karbon és a perm időszaki képződmények 
jelenléte is a nagy kiterjedésű ópaleozóos és triász tömegek között, illetve azok 
érintkezési sávjában. Északon, az országhatáron túl, felszíni képződményként * 1

1. ábra. A  Cserehát áttekintő földtani metszete Abod és Megyaszó között
1 . Keogén képződmények (összevonva), 2 . szárazföldi—tavi tarkaagyag stb., 3. csökkentsósvízi—tengeri 
aleurit stb., 4. „legfelső riolittufa” (szarmata), 5. tufa—tufit és ezek váltakozása szedimentumokkal (a Cse
reháton csak riolittufa- ill. tufit), 6. riolit, dácit és andezit (helyzetük bizonytalan), 7. Bükki-típusú triász 
képződmények (feltételezett), 8. paleozóos képződmények, főként Szendrői-hegységi típusú agyagpala, 9 .  
bizonytalan anyagú és korú „mágneses ható” a paleozóos összletben, 10 . fontos Molluscum előfordulások. — 

Pli = alsópannon, Ms = szarmata, Mt = törtön, Mh= helvét, Mb = burdigalai

Abb. 1. Geologisches Übersichtsprofil des Cserehát zwischen Abod nnd Megyaszó
1. Xeogene Formationen (zusammengefaßt), 2 . terrestrischer-lakustrischer Buntton usw., 3 . Schluffstein 
(Brack- bis Meereswasserfazies), 4. „oberster Khyolithtuff” (Sarmat), 5. Tuff, Tuffit und deren Abwechslung 
mit Sedimenten (am Cserehát nur khyolithtuff bzw. Tuffit), 6‘. Khyolith, Dazit und Andesit (von unklarer 
Stellung), 7. Triasablagerungen Biikker Typs (hypothetisch), 8. paläozoische Ablagerungen, hauptsächlich 
Tonschiefer Szendroer Typs, 9 . „geomagnetischer Störungsagent” von ungeklärter stofflichen Zusammen
setzung und unbestimmtem Alter im paläozoischen Komplex, 10 . wichtige Molluskenfunde. — Ph = unteres 

Pannon, Ms = Sarmat, Mt = Torton, Mh=Helvet, Mb = Burdigal
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ismeretes júra és kréta üledékfoszlányok minden bizonnyal teljesen hiányoznak 
a Cserehát mélyföldtani felépítéséből.

A paleo—mezozóos aljzat domborzatát és települési mélységét a Csere
háton és környékén ma már kielégítően ismerjük, s ezt a fúrások közötti sza
kaszokon sok helyen a geofizikai méréseknek köszönhetjük. Bizonyos korrek
cióra azonban még szükség lehet, mert éppen az alsóvadászi fúrás helyén, a 
földmágneses maximum hatáskörében, de attól függetlenül, a harmadidőszaki 
medence aljzatának mélységét a geoelektromos és a szeizmikus módszer 
400—700 m eltéréssel jelezte (Lá n y i J .—Szalai I. 1966, E rk el  et al. 1966, 
1967). A fúrás a szeizmikus módszer helyességét igazolta, amikor 1036 m-ben 
elérte a harmadidőszaki összlet aljzatát, de a fúrási anyag megvilágította azt 
is, hogy az elektromos módszer alapján miért lehetett jóval nagyobb mély
ségre következtetni: a paleozóos agyagpala itteni anyaga változó mértékben 
finom eloszlású szerves anyagot (antracitot—grafitot) tartalmaz s mindezek az 
elektromos módszer esetében a laza harmadidőszaki képződményekhez hason
lóan elektromos vezetőként jelentkeztek.

A szeizmikus mérések alapján szerkesztett határsebesség-eloszlási térkép 
pásztái (Erk el  et al. 1967) általában É K —DNy irányúak, azonban ma még 
nem alkalmasak az aljzat kőzet anyagainak konkrét meghatározásához.

Bemutatott medencealjzat térképünk a határsebesség alapján nem különít 
el öveket, azonban a geofizikai adatokat az aljzat mélységének és domborzati 
képének megrajzolásához a fúrások közötti területeken messzemenően figye
lembe vette. A térkép világosan jelzi a Hernád folyóval párhuzamosan, főleg 
a Tokaji-hegység Ny-i szegélye alatt húzódó mintegy 1000 m mélységű (fel
színtől számítva több mint 2000 m mélységű) tektonikai árkot, amelynek a 
Cserehát felé eső törésvonala (a Hernád-törés) igen határozottan mutatkozik. 
Ezenkívül jól szembetűnik a Cserehát legmélyebb pontja Alsóvadásznál, a 
К —Ny irányú miskolci-törésvonal és a csereháti szintvonalak általános le
futása, amennyiben a Hernád-vonaltól NyÉNy felé, a paleo—mezozóos kép
ződmények felszíni kibukkanásáig fokozatos emelkedés látható a hegységek 
kisebb előtérsüllyedéseivel és sok helyen azoknak fel nem tüntetett lehetőségé
vel. A paleozóos és triász képződmények Csereháton belüli érintkezési vonala 
az eddigi adatok alapján csupán feltételezett lehet.

2. ábra. Paleo-mezozóos ,,alaphegy ség”
1. Felsőkréta (?) konglomerátum a felszínen, 2. jura mészkő a felszínen, 3. triász (mészkő, dolomit, agyagpala,, 
vulkánit stb.) a felszínen (a) és a felszín alatt (b), 4. paleozóos agyagpala, mészkő, magmatit stb. a felszínen 
(a) és felszín alatt (b), 5. alaphegységet ért kutatófúrás, 6. alaphegységet nem ért fontosabb kutatófúrás a 
talpmélység (tszfm) feltüntetésével, 7. az alaphegység felszínének tszf. magassága (m); a fúrások közötti terü

leten főleg geofizikai mérések alapján

Abb. 2 . Paläo-mesozoisches „Grundgebirge“
1. Oberkretazisches (?) Konglomerat an der Tagesoberfläche, 2. Jurassischer Kalkstein an der Tagesober
fläche, 3. Trias (Kalkstein, Dolomit, Tonschiefer, Vulkanite usw.) an (a) und unter (b) der Tagesoberfläche, 
4. paläozoischer Tonschiefer, Kalkstein, Magmatit usw. an (a) und unter (b) der Tagesoberfläche, 5. Schürf
bohrung bis zum Grundgebirge, 6. Schürfbohrung ohne Erreichen des Grundgebirges mit Anführung der 
Sohlenteufe (Meereshöhe), 7. Meereshöhe der Oberfläche des Grundgebirges (m); im Zwischenraum der Bohrun

gen vor allem anhand geophysikalischer Daten
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Paleogén képződmények (3. ábra)

A lemélyült alapfúrások paleogén képződményeket nem harántoltak. De 
nem jelez ide sorolható képződményeket a terület D-i határa alatt mélyült 
Sajóhídvég 2. és 3-as sz. szénhidrogénkutató mélyfúrás sem. A Tokaji-hegység 
Ny-i területén még nincs fúrási adat. Ugyanakkor keletebbre a paleogén biz
tosan hiányzik. Térképlapunk területén nagyobb kiterjedésű paleogén képződ
mények csak a Bükk hegység szegélyén régóta ismert felszíni kibúvások köze
lében és a Borsodi-medencében fordulnak elő s a Bódvától К -re már aligha 
van előfordulásuk. A Borsodi-medencében kimutatott 500—600 m vastagságú 
oligocén összlet és a Bükk hegység mentén előforduló eocén képződmények 
a Cserehát felé nagyrészt még bizonytalan helyen határolódnak. A bizonyosra 
vehető szerkezeti határvonalakat a térképen külön is jelöltük. Északon az 
országhatáron túl, a még ma is vitatott korú és kis kiterjedésű somodi (Drie- 
novec-i) barnakőszéntelepes összlet, amely felsőoligocén vagy annál fiatalabb, 
szintén tektonikus helyzetű. Tektonikus helyzetű, esetleg eróziós foszlánynak 
tekinthető eocén és oligocén képződmények természetesen a Csereháton is 
előfordulhatnak, mindezek azonban jelenleg nem indokolnak térképi rögzítést .

A paleogén képződmények egykori elterjedését ma még szintén csak nagy 
bizonytalansággal lehetne megrajzolni.

Neogén képződmények

A paleogén képződményekkel ellentétben a Csereháton — az akvitánt 
kivéve — a neogén összletnek minden emeletét sikerült kimutatni, bár többé
ke vésbé egységes elterjedésről csak a szarmata és a pannon képződmények 
tanúskodnak.

Burdigalai (4. ábra)

A legidősebb neogén képződményt: burdigalai homok, homokkő és pec- 
tenes homokos aleurit képződményeket a Lak 1. sz. fúrás tárta fel mintegy 
100 m vastagságban. Ezzel azonosítható, hasonlóan peremi kifejlődésű homok- 
kőrétegeket a Szendrői-hegység néhány pontján (F öldvári A. 1942, B alogh
K. 1949, Schréter Z. 1952b) és az Ózd vidéki medencéből (Csepreghyn é

3. ábra. Paleogén képződmények
1. Középső- és felsőoligocén, főként agyag, aleurit, homok, homokkő a felszínen (a) és felszín alatt (b), 2 .  
felsőeocén (mészkő, konglomerátum, homok és agyag) felszínen (a) és felszín alatt (b), 3 . paleogén képződ
ményt kapott fúrás, 4. paleogén hiányát jelző fúrás, 5 . az eocén vastagsága (m), 6 . az oligocén vastagsága 

(m), 7. feküterület; a paleo-mezozóos képződmények felszíni területe (b)

Abb. 3. Paläogene Ablagerungen
1. Mittel- und Oberoligozän, hauptsächlich Ton, Schluff, Sand und Sandstein an (a) und unter (b) der Tages- 
oberfiäche, 2. Obereozän (Kalkstein, Konglomerat, Sand und Ton) an (a) und unter (b) der Tagesoberfläche, 
3 .  Bohrung mit Paläogen, 4. Bohrung ohne Paläogen, 5. Mächtigkeit (m) des Eozän, 6*. Mächtigkeit (m) des 

Oligozän, 7. Gebiet ohne Paläogen; Tagesausbisse paläo-mesozoischer Formationen (b)
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M. I. 1959) ismerünk. Települési helyzet alapján ezekkel egykorúnak tartható, 
de kifejlődésében már eltérő, részben parttól távolabbi aleurit, homokos aleurit 
és kisebb mértékben homokrétegekből álló, nagyrészt ősmaradványmentes 
rétegcsoportot ismertünk meg több ponton a Borsodi-medencében is. Mind
ezek a Borsodi-medencében az ún. ,,alsó riolittufa” alatt települnek.

Meglepő volt, hogy az alsó riolittufa a csereháti alapfúrások egyikében 
sem jelentkezett, minden bizonnyal lepusztulás miatt. Az összlet egykori 
elterjedését ma még nehéz megrajzolni, de az a tény, hogy e tufa az alsó vadászi 
fúrás helvét összlete alól is hiányzott, azt is jelentheti, hogy a tufa lerakódása 
után itt azonnal erőteljes lepusztulás történt. A Borsodi-medencei példák 
alapján a Csereháton is előfordulhat, hogy a távolra történő elszállítás mellett 
egyes alacsonyabb helyzetű területrészeken megmaradt, sőt összemosódás 
miatt az eredetinél jelentősen nagyobb vastagságban is mutatkozhat az alsó 
riolittufa. Feltételezhető, hogy a Cserehát déli részén, így a részletesebb fel
dolgozást igénylő Sajóhídvég 2. és 3. sz. mélyfúrásban is, az átlagosnál na
gyobb vastagságban szerepelnek az ide sorolható piroklasztikumok.

Helvét (5. ábra)

A Borsodi-medence barnakőszéntelepes helvét összlet ét (amely a Csere- 
hát szomszédságában a 350 m vastagságot is meghaladja) az alapfúrások közül 
csak az alsóvadászi mutatta ki, a borsodihoz hasonlóan főleg aleuritrétegekkel, 
mintegy 170 m vastagságban. Kifejlődése alapján megerősíthetjük azt a ko
rábbi feltételezést, hogy a Cserehát belsejében a helvét összlet műre való telepei 
kimaradnak. A fúrás alapján, az 1030 m-ben mutatkozott erősen tagolt alap- 
telep fölött, újabb barnakőszén-képződésre már nem nyílott lehetőség. Itt 
szinte állandóan csökkent sós vízi és a lápképződést kizáró nyíltvízi üledék
képződés történt. Fenntartással helvétnek is tekinthetjük a Lak 1. sz. fúrás
ban 385—440 m között átharántolt 45 m vastag, helyzetét tekintve burcligalai 
és szarmata rétegek között helyet foglaló, de ma még bizonytalan korú, vegyes 
anyagú folyóvízi jellegű kavics és laza konglomerátum összletet is, amelynek 
tarkaagyag és szénnyomos agyag közbetelepüléséből ez ideig csupán jellegtelen 
pollen fajok kerültek elő.

A Cserehát E-i területrészén a felsőgagyi fúrásban, a szarmata és a paleo- 
zóos aljzat között kimutatott 28 m vastag szárazföldi kavicsos agyag már 
egyértelműen jelzi a borsodi típusú helvét összlet hiányát. Továbbra is kér-

4. ábra. Burdigalai emelet
1. Az „alsó riolittufa” a felszínen (a) és felszín alatt (b), 2. az alsó riolittufa alatti tengeri és szárazföldi agyag, 
aleurit, homok, homokkő és kavics a felszínen (a) és felszín alatt (b), 3. burdigalai képződményt kapott fúrás, 
4 . burdigalai hiányát jelző fúrás, 5. a riolittufa összvastagsága (m), 6 . a szediment anyag összvastagsága (m), 

7. feküterület; a paleo-mezozóos képződmények felszíni területe (b)

Abb. 4. Burdigal
1 . Der „untere Rhyolithtuff” an (a) und unter (b) der Tagesoberfläche, 2. unter dem unteren Hhyolithtuff 
lagernder mariner und terrestrischer Ton, Schluff, Sand, Sandstein und Schotter an (a) und unter (b) der 
Tagesoberfläche, 3. Bohrung mit Burdigal, 4. Bohrung ohne Burdigal, 5. Mächtigkeit des Rhyolithtuffs (m), 
6 .  Gesamtmächtigkeit des Sedimentmateriales (m), 7. Gebiet ohne Burdigal; Tagesausbisse paläo-mesozoischer

Formationen (b)
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déses a borsodi típusú helvét összletnek a Tokaji-hegység vulkánitjai alatt 
történő előfordulása, illetve a Tokaji-hegység irányában történő leharántolása, 
de ugyanígy bizonytalan a sajóhídvégi mélyfúrások alapján a Miskolci-kapuban 
történő kimaradása is. Mindezek a mélyföldtani viszonyok vizsgálatának to
vábbi szükségességét is felvetik.

Torion (6. ábra)

A Borsodi-medence és a Tokaji-hegység területén ismeretes és több vonat
kozásban is eltérő felépítésű tortónai képződmények a Cserehát területén kap
csolódnak, azonban csak az alsóvadászi fúrás tárta fel e köztes helyzetű 
rétegsort. Az É-i területrészen, a felsőgagyi és a laki fúrás területén hiányzik, 
illetve legfeljebb a szarmata alatt települő szárazföldi és folyóvízi kavicsos 
rétegcsoportban kereshető a nyoma a tortónai képződményeknek.

Az alsóvadászi fúrás 142 m vastag tortónai rétegsorának érdekessége, 
hogy a csökkentsósvízi helvét rétegcsoporton mintegy 5 m vastag szárazföldi 
jellegű tarkaagyaggal indul. Ilyen helyzetű tarkaagyagot ezidáig a környező 
területről nem ismertünk. E fölött két szintben települő, közel 100 m vastag 
,,középső” riolittufa következik, középen 11,5 m vastag bathysiphonos aleurit- 
tal. A tortont Tokaji-hegységi (kovácsvágási) típusú, néhol tufás, pectenes 
aleurit zárja. Az említett vulkánit összvastagsága több mint kétszerese az 
itteni egyéb üledékes kőzetekének. A rétegsor andezitet és andezittufát nem 
tartalmaz.

A térképen feltüntetett Tokaji-hegységi fúrások (pedig a tortónai képződ
ményeket még át sem fúrták) a fentieknél sokkal nagyobb vulkánitvastag
ságról tesznek tanúságot (Gyarmati P. 1966, Székyné Fux V. 1965, Perlaki 
E. 1968). Térképünkön mindkét kőzetcsoport összevont vastagságát feltün
tettük. A nagy vastagságú Tokaji-hegységi vulkánit a Cserehát felé minden 
bizonnyal az említett Hernád-töréssel határolódik, illetve a meg-megújuló 
Hernád-törésnek kétségtelenül jelentős szerepe volt a vastagságcsökkenésben 
és talán az andezites vulkanizmus csereháti kimaradásában is.

Szarmata (7. ábra)

A szarmata képződmények mind a Csereháton, mind annak környékén 
lényeges kifejlődési különbségeket tartalmaznak, de általános elterjedésűek. 
Szárazföldi és tavi üledékek, valamint riolittufa képződmények mindenütt elő
fordulnak, a Cserehát belső területén azonban csak felszín alatt ismeretesek. * 1

5. ábra. Helvéti emelet
1 . Aleurit, agyag, homok, homokkő, kavics és barnakőszéntelep a felszínen (a) és felszín alatt (b), 2 . helvéti 
képződményt kapott fúrás, 3 . helvéti hiányát jelző fúrás, 4 . a helvéti összlet vastagsága (m), ő . feküterület; 

a paleo-mezozóos képződmények felszíni területe (b)

Abb. 5. Helvet
1 . Schluff, Ton, Sand, Sandstein, Schotter und Braunkohlenflöz an (a) und unter (b) der Tagesoberfläche, 2 . 
Bohrung mit Helvet, 3 . Bohrung ohne Helvet, 4 . Mächtigkeit der Helvetserie (m), 5 . Gebiet ohne Helvet; 

Tagesausbisse paläo-mesozoischer Formationen (b)
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Jellegzetes, ősmaradványokkal kísért tengeri (csokkentsósvizi) rétegek a 
Borsodi-medencétől К -re, illetve a Borsodi-medence K-i szélén jelennek meg 
és a Csereháton, valamint a Tokaji-hegységben általános elterjedésűek. 
Andezit anyagú vulkánit a csereháti szarmata rétegsorokból ugyanúgy 
hiányzik, mint a fúrások tortónai anyagából.

A csereháti szarmata üledékeknek (a tufák kivételével) a 400 m-t is meg
haladó ossz vastagsága a magyarországi szarmata eddig feltárt legnagyobb 
üledékvastagságát jelenti. Egyébként a terület K-i és D-i szomszédságában 
már ismeretes volt a 300—350 m vastag szarmata szedimentum (Körössy L. 
1956, Erhardt G y . 1964). Általános képe a csereháti szarmata összletnek, 
hogy alsó felét vékony riolittufarétegekkel megszakított, nagyobbára tengeri 
agyag, agyagmárga, aleurit és kavicsos rétegek alkotják, majd fokozatos ki- 
édesedés következik. A szarmatát az erre következő („legfelső” ) szárazföldi 
riolittufa összlettel zárjuk (Badócz G y . 1969). Ez, mint a szarmata emelet 
egészét kitöltő rétegsor, mindhárom alapfúrásban egyértelműen megállapít
ható volt.

Pannon (8. ábra)

Térképlapunkon a pannon képződményeknek fő elterjedési területe a 
Cserehát. A Borsodi-medencében és a Tokaji-hegységben szinte teljes egészében 
hiányzik s csupán egy-két helyen találjuk kétségtelen nyomát. Ősföldrajzi 
meggondolások alapján bizonyosra vehető, hogy a pannon beltó üledékeinek 
mai elterjedésénél jóval nagyobb részen borította a környező területet s az is 
bizonyos, hogy az alsópannon üledékgyűjtő a Miskolci-kapun át a Cserehátra is 
kiterjedt. Ez utóbbiakat az alsóvadászi és a laki fúrások csökkentsósvízi 
ősmaradványai, valamint az ismert alsódobszai partfal (Bartha F. 1965, 
Sümeghy J. 1939 stb.) ősmaradványai meggyőzően bizonyítják. A laki és az 
alsóvadászi alapfúrásban a szarmata zárótagjának tekintett legfelső riolittufa 
fölött néhány méterrel jelentkezett a faunás alsópannon, amelyre üledékfoly
tonossággal ősmaradványmentes szárazföldi—tavi tarkaagyagok következnek 
s csupán az alsóvadászi fúrás felszínközeli részében jelentkezett újabb faunás 
beütés, amelynek rossz megtartású Mollusca faunája azonban kellően nem 
értékelhető. Ez utóbbiak a felsőpannon kérdésben nem döntőek, azonban 
kétségtelenül jelzik egy fiatalabb ingresszió megjelenését a pannon összletben, 
amelynek az alsódobszai szelvénnyel történő, még bizonyításra váró azonossága 
a legfeljebb 250—300 m vastag csereháti pannon egészét az alsójiannonba

6. ábra. Tortónai emelet
7. Riolit, andezit és tufáik, valamint homokkő, aleurit és agyag—agyagmárga a felszínen (a) és felszín alatt 
(b), 2 . tortónai képződményt kapott fúrás, 3 . tortónai hiányát jelző fúrás, 4 . a tortónai vulkánitok összvas- 
tagsága (m), 5 . a szediment anyag összvastagsága (m), 6 . feküterület; a paleo-mezozóos képződmények felszíni

területe (b)

Abb. 6. Törtön
1 . Rhyolith, Andesit und deren Tuffe, sowie Sandstein, Schluff und Ton-Tonmergel an (a) und unter Cb) der 
Tagesoberfläche, 2 . Bohrung mit Torton, 3 . Bohrung ohne Torton, 4 . Gesamtmächtigkeit tortonischer Vulka- 
nite (m), 5 . Gesamtmächtigkeit des Sedimentmateriales (m), 6 . Gebiet ohne Torton; Tagesausbisse paläome-

sozoiseher Formationen (b)

15 M Á F I Évi Jelentés 1969. évről
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utalja. Természetesen még így is lehetséges, hogy a terület felszínének a mé
lyebben települőknél homokosabb (ősmaradványmentes) rétegei a korábbi 
megállapításoknak megfelelően nagyrészt már a felsŐ£>annont képviselik.

A terület É-i részén további nehézségek adódnak, mert mint a felsőgagyi 
fúrásban is, a legfelső riolittufa fölött nem jelentkezett felhasználható ősma
radvány, de még a faimás rudabányai pannon vonatkozásában is megoszlanak 
a vélemények. Annak ellenére, hogy a terület É-i részén (főleg Rudabányán) 
újabban a felsőpannon besorolás látszik bizonyítottnak (Bautha F. 1955, 
Panto G. 1956, Nagy L.-né—Pálfalvy I. 1961), nem zárhatjuk ki az alsó
pannon lehetőségét az É-i területrészen sem. Bizonyosra vehető, hogy a dé
lebbre eső csökkentsósvízi faunás alsópannon rétegek helyét É felé sok helyen 
egyidejű, édesvízi—tavi, gyakran faunamentes lerakódások foglalják el. A be
sorolási nehézségek miatt a szomszédos szlovák területen ,,osztatlan pliocén” - 
ről beszélnek. * 1

7. ábra. Szarmata emelet
1. Biolit, dácit, andezit és tufáik, valamint agyag, aleurit, homok, kovaföld és nemesagyag a felszínen (a) és 
felszín alatt (b), 2 . szarmata képződményt kapott fúrás, 3 . szarmata hiányát jelző fúrás, 4 . a szarmata vulká
nitok összvastagsága (m), 5 . a szarmata szediment anyag összvastagsága (m), 6 . feküterület; a paleo-mezozóos

képződmények felszíni területe (b)

Abb. 7. Sarmat
1 . Rhyolith, Dazit, Andesit und deren Tuffe, sowie Ton, Schluff, Sand, Kieselgur und Edelton an (a) und 
unter (b) der Tagesoberfläche, 2 . Bohrung mit Sarmat, 3 . Bohrung ohne Sarmat, 4 . Gesamtmächtigkeit sar- 
matischer Vulkanite (m), 5 . Gesamtmächtigkeit sarmatischer Sedimente (m), 6. Gebiet ohne Sarmat; Tages

ausbisse paläo-mesozoischer Formationen (b)
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TIEFENGEOLOGISCHER BAU DES MIT PANNON BEDECKTEN 
GEBIETES VON CSEREHÁT (NW-UNGARN)

von
Gy . R adócz

Wegen Mangels an entsprechenden Schürfbohrungen lagen bis zum Nieder
bringen der in den letzten Jahren abgeteuften drei Basisbohrungen ziemlich 
wenige Angaben über den tiefengeologischen Bau des Pannon-Gebietes des 
Cserehát, über die Lithologie und Tiefe des paläo-mesozoischen Grundgebirges, 
sowie über die hiesige Verbreitung und Ausbildung der in den benachbarten
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Gebieten bekannten Tertiärablagerungen vor (L. St r a u s z  1939, Z. S c h r é te r  
1952b, L. R e ic h  1952, E. R a d n ó t y  1956). Auch die in 1956 zur Erkundung 
der Fortsetzung der Borsoder Braunkohlenflöze im Westteil des Cserehát 
niedergebrachten Schürfbohrungen von Damak und Ziliz waren nicht ein
leuchtend genug hinsichtlich des geologischen Baues des inneren Raumes des 
Cserehát.

Der größere geologische Erkundungsgrad der benachbarten Gebiete 
(Bükk-Gebirge, Borsoder Becken, Rudabánya-Gebirge, Tokajer Gebirge), 
deren unterschiedlicher geologischer Bau sowie die Bestrebung zu einer um- 
faßenden, einheitlichen geologischen Einschätzung der Landschaftseinheiten 
Ungarns haben berechtigt, Basisbohrungen auch für den mit Pannon bedeck
ten, größeren Teil des Cserehát vorzusehen.

Vor der Durchführung der Basisbohrungen wurden komplexe geojihysi- 
kalischen Untersuchungen vorgenommen (J. H o bo t  1964, E. V a r g a -Jósa  
1964, E. K ir á l y  1964, J. L á n y i  1964, E. M it u c h — I. Sz a l a i 1965, Z. Sz a b ó —
J. Szil á r d  1965), deren Ergebnisse fast vollständig publiziert wurden (E r k e l  
et al. 1966, 1967, J. L á n y i — I. S z a l a i 1966, J. Szil á r d  1966). Über die Ergeb
nisse der in 1966-67 niedergebrachten Basisbohrungen Felsogagy-1, Lak-1 
und Alsóvadász-1 wurde vom Verfasser ein vorläufiger geologischer Bericht 
in den Jahresberichten der Ungarischen Geologischen Anstalt für das Jahr 1967 
veröffentlicht.

Die erwähnten Basisbohrungen ermöglichten das Studium der verschie
denen Schichtengruppen des Tertiärs und gestatteten einen größeren oder 
kleineren Einblick in den Bau des Untergrundes des Tertiärbeckens zu ge
winnen. Außerdem ermöglichte der Vergleich der Bohrproben mit den Bohr
materialien der benachbarten Gebiete auch die annähernde kartographische 
Darstellung der Verbreitung verschiedenen Schichtengruppen. Anschließend 
an den obenerwähnten vorläufigen Bericht wird hiermit (Abb. 1) ein geolo
gisches Übersichtsprofil und in Begleitung eines kurzen Textes werden die 
Kartenskizzen von unten nach oben (Abb. 2-8) vorgelegt. Später wird es auch 
über die ausführlicheren Ergebnisse der Substanzprüfungen berichtet werden. 
Das erste, das Oberflächenbild des Untergrundes der Tertiärablagerungen 
darstellende Blatt des Kartenwerkes ist eine tiefengeologische bzw. abge
deckte geologische Karte selbst im engeren Sinne, während die Blätter der 
Tertiärablagerungen eigentlich nur Verbreitungskarten der in ihren Titeln 
angegebenen Formationen sind.

Der leichteren Orientierung halber wurden die vereinigten Tagesausbisse- 
Flächen paläo-mesozoisclier Formationen auch mit angeführt, so daß die 
ohne Zeichen gebliebenen Flächen mit Tertiär und Quartär bedeckte For
mationen verschiedenen Alters darstellen.


