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ELŐZETES JELENTÉS A CSEK EH ÁTI ALAPFŰRÁSOK 
E R E D M É N Y E IR Ő L

í r t a :  R a d ó c z  G y u l a

A Borsodi-medencétől К -re, a Bőd va és a Hernád közötti dombvidéken (I. mel
léklet) — ahol egy-két vízfeltáró fúrástól eltekintve mélyföldtani kutatás még alig 
folyt —  elsősorban a liarmididőszaki képződmények alapszelvényszerű megismerése cél
jából, komplex geofizikai előtanulmányok után, három kutatófúrás mélyült le 
(Alsóvadász 1., Felsőgagy 1. és Lak 1.). E fúrások a neogén harántolása után, a pale- 
ogén képződmények teljes hiányával (1035, 630, ill. 549 m mélységben) ópaleozóos 
képződményeket értek el és abban (184,6, 71,3, ill. 26,6 m előhaladás után) befejezést 
nyertek (II. melléklet).

A medencealjzat képződményei között uralkodó sötétszürke agyagpala (amely 
egyes részleteiben szendrői-hegységi típusú) gyakran tartalmaz kvarc- és piritereket, 
valamint antracitos és gyengén grafitos, valamint kalkopirit indikációs közbetele
püléseket. Ugyanakkor még további vizsgálatot igénylő (a Szendrői-hegységből hi
ányzó) átalakult kvarcporfírszerű közbetelepülések is találhatók benne.

A kutatófúrások alapján a Csereháton — jóllehet a neogén összletnek minden 
emelete képviselve van — egységesen csak a szarmata és a pannon képződménysor 
található meg.

A Szendrői-hegységben csak eróziós foszlányokként mutatkozó burdigalai pec- 
tenes képződményeket mintegy 100 m vastagságban tárta fel a laki fúrás ; a Borsodi
medencei barnakőszéntelepes helvéti összlet megfelelőjét, valamint a részben Tokaji- 
hegységi kifejlődésre utaló tortónai képződményeket viszont az alsóvadászi fúrás 
tárta fel (170—170 m vastagságban). A laki fúrásban a burdigalai és a szarmata 
között elhelyezkedő, 50 m vastagságot meghaladó, néhol agyagos-kőszénnyomos, 
de ma még bizonytalan korú kavics-konglomerátum összletben a folyamatban levő 
vizsgálatokkal a helvéti kőszénösszlet rétegtani megfelelőjét keressük.

A burdigalainak tekintett ún. alsó riolittufa, amely Ny-ra a Borsodi-medencé
ben még szintjelző, a Cserehát fúrásokkal feltárt területrészén már hiányzik. Ugyan
akkor a tortónai ún. középső riolittufa az alsóvadászi fúrásban kétosztatú; 11,5 m 
vastagságú bathysiphonos aleurit betelepülés tagolja ketté. A tortónai képződ
ménysort 28 m vastag, pectenes (néhol tufás) aleurit és homokkő zárja.

A Lak környéki burdigalai az Egercsehi—Ózd vidéki kifejlődésre, míg a pectenes 
tortónai a Tokaji-hegységi kifejlődésre emlékeztet.

A meglepően nagy (a 300, sőt a 450 m-t is meghaladó) vastagságban jelentkező 
szarmata rétegek a felsőgagyi fúrásban az alaphegység felett települő 28 m vastag
ságú szárazföldi, agyagos-kavicsos („miocén” ) bázisképződményen; az alsóvadászi 
fúrásban pedig bázisréteg hiányával, a felsőtorton felett látszólag üledékfolytonosság
gal, finomszemű, törmelékes és agyagos csökkentsósvízi-tengeri rétegekkel tele
pülnek. Az összlet uralkodóan tengeri jellegű alsó szakasza vegyes anyagú kavics-,
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homokkő- és különféle mértékben bontott „felső”  riolittufa-közbetelepüléseket, rit
kábban néhány dm vastagságú agyagos és biogén mészkőlencséket, valamint lignites 
betelepüléseket tartalmaz. Feljebb fokozatos kiédesedésről tanúskodó, néhol lignites 
rétegsor következik. Az összlet felső 100—200 m-nyi vastagságú szakasza már egy
ségesen édesvízi—szárazföldi jellegű, a laki fúrás kivételével nagyobbára tarka- 
agyag-rétegek veszik át a vezető szerepet. Vékony lignittelepecskék mindkét réteg
csoportban előfordulnak.

Mindezen, egyébként nehezen tagolható szarmata üledéksor felett, az egész 
területre kiterjedően, 80—250 m mélységben, 10—40 m vastagságú, laza, száraz
földi („legfelső” ) riolittufa lerakódást harántoltak a fúrások. E riolittufa kiváló 
vezérszintnek látszik s egyben a szarmata—pannon határát jelezheti, miután az É-i 
területrészt kivéve az újabb üledékciklusról tanúskodó, Mollusca-i&xmkval igazolt, 
alsópannóniai rétegek csak 5—10 m-rel e riolittufa felett jelennek meg. Az egykor 
magasabb térszíni helyzetű felsőgagyi területrészen a tufa fekűjében szárazföldi- 
édesvízi, illetve tavi jellegű, egy-két vékony lignitréteget is tartalmazó agyagos üle
dékképződés tovább folytatódik, míg a délebbre eső másik két fúrás esetében a ha
sonló viszonyok tartósan csak a nagyobb sótartalmú vízben képződött molluszkás 
beütések kimaradása után állnak elő. Az alsópannon összletben felfelé agyagos ho
mok- és homok-betelepülések is megjelennek. Az alsóvadászi fúrásban 9 m-rel a fel
szín alatt további vizsgálatot igénylő, újabb ingresszióról tanúskodó nyíltvízi mol
luszkás beütés is jelentkezett. A vonatkozó őslénytani vizsgálatoknál fontos ered
ményt ígér az alsódobszai és a hangácsi kifejlődések ősmaradványaival való össze
hasonlítás.

A korábban térképileg elkülönített felsőpannon képződményeknek az előbbiek
től való különválasztása, illetve a felsőpannon alemelet jelenlétének kimutatása, 
a fúrások rétegsora alapján ez ideig nem volt lehetséges.

A fúrási rétegsorok áttekintése után egyrészt a paleogén képződményeknek és 
az alsó riolittufának a hiányát, a szarmata üledékeknek a vártnál jóval nagyobb 
vastagságát és a felsőpannon bizonytalanságát kívánjuk hangsúlyozni. Másrészt 
feltűnő, hogy a Tokaji-hegység nagy vastagságú vulkáni összlete, amelynek köz
vetlen nyírségi és bükkalji kapcsolata kétségtelen, a Cserehát felé gyorsan el véko
nyodik. A fúrási adatok alapján a szórt vulkáni anyag mennyiségének nagymérvű 
csökkenése mellett szembetűnő, hogy lávakőzet nem jelentkezett a rétegsorban és 
az andezites piroklasztikumok is hiányoznak. Mindezek a Borsodi-medence piro- 
klasztikumainak szempontjából is jelentősek. Szinte teljes bizonyossággal igazolódott, 
hogy a sajóvölgyi andezittufák a tokaji-hegységi vulkanizmustól (de ugyanígy a 
mátraitól is) elkülönült helyi vulkánok termékei.

A fúrási anyagok részletesebb vizsgálata és értékelése a M. All. Földtani Inté
zetben még folyik.

A szóban forgó terület, az anyagvizsgálati eredmények további értékelésével, 
a szomszédos területek vonatkozásában jut egyre nagyobb szerephez. Ez ideig a fen
tiekben ismertetett rétegsorrend vizsgálatokon kívül főleg a laboratóriumi vizsgála
tokra kerülő anyagok kiválasztását végeztük el. Értékeltük az egyes rétegcsoportok 
elterjedését és kifejlődési típusainak makroszkóposán is feltűnő változásait, az ősföld
rajzi kép kiterjesztése és a távlati nyersanyagkutatás lehetőségeinek megítélése 
szempontjából. A részletes vizsgálat eredményeit és adatait később közöljük. Ugyan
csak később kerül sor a hasznosítható ásványos anyagok és elterjedési törvényszerű
ségeik ismertetésére, valamint egyes geofizikai adatok értelmezésére, illetve újra-
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Kréta Szlovákiában (kavics és konglomerátum)
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Triász (mészkő, dolomit, agyagpala és vulkánit)

Paleozoikum (agyagpala, homokkő és mészkő)
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értékelésére is. A hasznosítható ásványos anyagok közül figyelemre méltónak tűn
nek a II. mellékleten feltüntetett barnakőszén-, lignit- és bentonitrétegek. Ugyan
akkor pl. szénhidrogénkutatás szempontjából semmiféle indikáció nem mutatkozott.

A népgazdasági szempontból jelentős értékű területrészek (a Borsodi-medence 
és a Tokaji-hegység) között elhelyezkedő Cserehát mélyföldtani ismeretességi foka 
az eddigi alapfúrásokkal jelentős mértékben előrejutott, azonban még számos föld
tani vonatkozású kérdés vár megoldásra. Ezek körvonalazására, a vizsgálati ered
mények bemutatásával, későbbi közleményünkben fogunk visszatérni.

V O R L Ä U F IG E R  B E R IC H T  Ü B E R  D IE  E R G E B N IS S E  D E R  
C S E R E  H Á T É R  B A S IS B O H R U N G E N

von
Gy . R a d ó c z

Östlich vom Borsod-Becken, im Hügelland zwischen der Bódva und Hernád 
(Beilage I) — wo abgesehen von ein-zwei Wasserschurfbohrungen noch fast keine 
tiefengeologische Forschung betrieben worden ist — wurden nach komplexen
geophysikalischen Vorstudien drei Basisbohrungen zur basisprofilartige Erkundung 
tertiärer Ablagerungen niedergebracht (Beilage II). Diese Bohrungen haben — nach 
Durchquerung des Neogens und Ausbleiben des Paläogens — altpaläozoische Schich
ten angestossen.

Der unter den Gesteinen des Beckenuntergrundes vorherrschende dunkelgraue 
Tonschiefer (in manchen Teilen von Typ Szendrő) enthält oft Quarz- und Pyritgänge, 
sowie Zwischenlagerungen mit antrazitischen und leicht graphitischen, weiterhin 
Chalkopyritspuren führenden Zwischenlagerungen. Ausserdem kommen auch noch 
metamorphisirte quarzporphyrartige Zwischenlagerungen vor (die im Szendröer 
Gebirge fehlen, und noch weitere Untersuchungen benötigen).

Auf Grund der Schürfbohrungen ist nur die Sarmat- und Pannonserie einheitlich 
entwickelt, obwohl alle Stufen des Neogenkomplexes vertreten sind (Beilagen I —II).

Die im Szendröer Gebirge nur durch Erosionsfetzen vertretenen pectenführenden 
Burdigalablagerungen wurden von der Bohrung von Laki in ca. 100 m Mächtigkeit 
erschlossen. Das Äquivalent des braunkohlenführenden Helvetkomplexes des Bor
soder Beckens, sowie die z. T. an die Tokajer Ausbildung deutenden Tortonabla
gerungen wurden dagegen durch die Alsóvadászer Bohrung erschlossen (in je 170 m 
Mächtigkeit). In der Bohrung von Lak, in der mehr als 50 m mächtigen, stellen
weise tonigen und Kohlenspuren führenden Schotter—Konglomerat-Serie, deren 
Alter heute noch nicht vollkommen geklärt ist, wird durch die gegenwärtigen Unter
suchungen das stratigraphische Äquivalent der helvetischen Kohlenserie gesucht.

Der für burdigalisch gehaltene sog. untere Rhyolithtuff, der im W, im Borsoder 
Becken noch einen stratigraphischen Wert hat, kommt in dem durch Bohrungen 
erschlossenen Teil des Cserehát nicht mehr vor. Der tortonische, sog. mittlere Rhy
olithtuff ist in der Alsóvadászer Bohrung zweiteilig. Er wird durch eine 11,5 m 
mächtige Schluffsteinlage mit Bathysiphon in zwei Teile gegliedert. Die Torton- 
Serie wird durch 28 m mächtige, pecten- und isocardienführende (stellenweise tuffige) 
Schluffsteine und Sandsteine abgeschlossen.

Die auffallend mächtigen (300, ja sogar über 450 m) sarmatischen Schichten
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überlagern das Obertorton in der Alsóvadászer Bohrung mit einer Sedimentations
kontinuität, ohne Basisschicht. Uber dem vornehmlich marinen unteren Abschnitt 
des sarmatischen Komplexes folgt eine von allmählichem Süsser-Werden zeugende 
Serie. Der obere 100 bis 200 m mächtige Abschnitt des Komplexes ist bereits von 
einheitlich limnisch-kontinentalem Charakter. Mit Ausnahme der Bohrung von Laki 
übernehmen vornehmlich die Bunttonschichten die Leitrolle. Dünne lignitflözchen 
kommen in den beiden Gliedern vor.

Uber all diesen sarmatischen Sedimenten — die übrigens ziemlich schwer zu 
gliedern sind — wurden auf dem ganzen Gebiet, in 80 bis 250 m Tiefe, lockere, 
terrestrische („oberste” ), Bhyolithtuffablagerungen von 10 bis 40 m Mächtigkeit 
durchgeteuft. Dieser Rhyolithtuff scheint ein ausgezeichneter Leithorizont zu sein, 
der zugleich die Sarmat/Pannon-Grenze markieren kann, denn es ist — mit Ausnahme 
des nördlichen Gebietteiles — erst 5 —10 m über dem Rhyolithtuff, dass durch eine 
Mollusken-Fauna belegte und von einem neuen Sedimentationszyklus zeugende 
unterpannonische Ablagerungen erscheinen. Im Unterpannonkomplex werden die 
bunten Tone nach oben immer häufiger und dann setzen auch tonige Sand- und 
reine Sandlagen ein. In der Alsóvadászer Bohrungen wurde 9 m tief unter der Tages
oberfläche eine, Hochsee-Molluskenführende Zwischenlagerung, die von einer neuen 
Ingression zeugt und zugleich weiterer Untersuchungen bedürftig ist, angetroffen. 
Bei den betreffenden paläontologischen Untersuchungen verspricht der Vergleich 
mit den Fossilien der Alsódobszaer und Hangácser Ausbildungen ein wichtiges 
Ergebnis.

Die Abtrennung der früher auf der Karte unterschiedenen Oberpannon-Abla- 
gerungen von den vorher erwähnten, bzw. der Nachweis des Vorliegens des Ober- 
pannons war auf Grund der Tiefbohrungsprofile bisher nicht möglich.

Nach Übersicht der Bohrprofile will der Verfasser einerseits das Fehlen der 
paläogenen Ablagerungen und des unteren Rhyolithtuffs, die alle Erwartung über
treffende Mächtigkeit der Sarmatablagerungen und die Ungewissheit der Anwesen
heit des Oberpannons unterstreichen. Andererseits ist es auffallend, dass der mäch
tige vulkanische Komplex des Tokajer Gebirges — dessen direkte Beziehung zum 
Nyírség und Bükkalja unbezweifelt ist — sich dem Cserehát zu sehr rasch verjüngt. 
Auf Grund der Bohrungsangaben ist neben der starken Abnahme des Anteils vul
kanischer Auswurfsprodukte sehr auffallend, dass in der Schichtenfolge kein Lava
gestein angetroffen worden ist und auch die Andesitpyroklastite fehlen. All diese 
sind auch vom Gesichtspunkt der Pyroklastite des Borsoder Beckens von grosser 
Bedeutung. Mit fast vollkommener Gewissheit wurde bewiesen, dass die Andesittuffe 
des Sajótales Produkte von denen des Tokajer (aber auch des Mátraer) Raumes get
rennter lokaler, Vulkane darstellen.

Die detailliertere Bearbeitung und Einschätzung des Bohrungsmaterials ist 
in der Ungarischen Geologischen Anstalt noch im Gange.

Der tiefengeologische Untersuchungsgrad des zwischen volk=wirtschaftlich be
deutenden Regionen (Borsoder Becken und Tokajer Gebirge) gelegenen Cserehát ist 
durch die bisherigen Basisbohrungen beträchtlich erhöht worden, doch harren noch 
zahlreiche geologische Fragen ihrer endgültigen Lösung. Hierüber wird Verfasser 
das nächste Mal, im Endergebnisbericht zurückkommen.

Beilage L. Vereinigte geologische Kartenskizze des Cserehát und Umgebung. — Anhand 
geologischer Karten im  Massstab 1:200 000, entworfen v o n  G y . R a d ó c z , 1967.
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1. Pannon (Ton, Schluffstein, Sand und Süsswasserkalk), 2. Sarmat (Ton, Schluffstein^ 
Schotter, Kalkstein und Vulkanite), 3. Torton (Ton, Schluffstein, Vulkánit), 4. Helvet 
(Ton, Schluffstein, Sand und Braunkohle), 5. Burdigal (Schluffstein, Sand, Sandstein, 
schottriger Ton und Rhyolithtuff), 6. Miozän im allgemeinen (Rhyolithtuff, Schotter, Ton), 
7. Eozän in Diósgyőr (Kalkstein, Konglomerat, Sand und Sandstein), 8. Kreide in der 
Slowakei (Schotter und Konglomerat), 9. Jura in der Slowakei (Kalkstein), 10. Trias 
(Kalkstein, Dolomit, Tonschiefer und Vulkánit), 11. Paläozoikum (Tonschiefer, Sand
stein und Kalkstein), 12. neue Basisbohrungen, 13. frühere wichtigere Bohrungen

Beilage H. Übersichtsprofil der Csereháter Basisbohrungen. — Zusammengestellt von 
Gy . R adócz, 19G7

1. Grauer und grünlichgrauer Ton, sandiger Ton und Schluffstein, 2. terrestrischer bräun
lich-bunter Ton, unten mit Gesteinschutt, 3. Sand, Sandstein, 4. Schotter und Konglomerat, 
5. Wechselfolge von tonigen, schottrigen, sandigen und tuffigen Schluffsteinschichten 
und -bändern, 6. dünner Rhyolithtuff: zersetzt (a) und bentonitisiert (b), mehr als 5 m 
mächtiger Bentonit (c), 7. Rhyolithtuff, 8. dünne Braunkohle und Lettenkohle, 9. dünner 
brackisch-mariner Sarmatkalk (a) und Mergel (b), 10. Vorkommen von Makrofauna und 
Makroflora, 11. lichtgraue phyllitartige Lagen in den mit 13 bezeichneten Tonschiefern^ 
12. kristalliner Kalkstein (Altpaläozoikum), 13. dunkelgrauer Tonschiefer mit brekziösen 
Einlagerungen.




