A HERHÁ j MAGASPARTI CSÚSZÁSOK PERE-IELSŐDOBSZA KÖZÖTTI SZAKA
SZÁNAK BEMUTATÁSA
Szlabóczky Pál +
Mottó: " A Hernád mellől
jöttem ón
Kol minden-minden költemény"
(Urrlda)

1. ELŐZMÉNYEK
Ellentétben Magyarország többi "magas partjával " a 60 km ha
zai hosszúságú Hernád magaspart regionális földcsúszásain ezideig nem volt műszaki-földtani vizsgálat, csupán geomorfoló
giai nomenklatúra szerinti kataszterezós, és néhány ilyen jel
legű részvizsgálat, pedig egyik legérdekesebb és jól tanulmá
nyozható mozgdovonal húzódik a Hemádvölgy K-i oldalán, 80 100 m völgyfeletti magassággal, Gesztely községtől kezdődve,
szinte folyamatosan az ország határáig, ill. azon túl is, öszszesen kb- 80 km hosszúságban.
A legalább másfél évezredes raozgásmechanizmus okozóisszubdukciós kéregmozgások, ezzel kapcsolatos tektonika és szeizmicitás, kőzet rétegződés, hidrogeológiai viszonyok, folyómeder
vándorlás, parti erózió, csapadékosabb időszakok, emberi műve
letek. Mivel ezek hatását az egész mozgásvonal mentén még alig
vizsgáltuk, itt csak egy kis területről, spontán összegyűjtött
adatokat ismertetek.
2. A GEOLÓGIAI HAGY SZERKEZET HATÁSA
Általánosan ismert, hogy a Hem á d v ö l g y vagy (és) a Szerencs
patak völgye mentén egy nagyszerkezeti törószóna húzódik
( l.ábra , szubdukciós jellegét Balla Zoltán vizsgálta). A kéregbillenést igazolja a Bódvavölgy - Hemádvölgy közötti K Hy-i csapású szelvény, amely mentén :
a./ A Bódva (Sajó) völgy szélén a csereháti gömbzárványos
"legfelső" riolittufa (Radócz Gyula) még a völgytalp fe
lett található, K felé haladva viszont egyre mélyebben, a
Hemádvölgyében már 150-200 m-rel mélyebben.
+ KEVIIEKV;

b./ A Cserehátról a Bódva völgybe (nyugatra) lefutó patai völ
gyek a torkolatuknál ia felső-, vagy közép szakaszunk, ma
ia élő állandó meder bevágódással. Ezzel szemben a keleti
oldalon mellékvölgyek alsó szakasz jellegűek, a völgy tal
pak mocsarasok, a patakok alig tudják vizeiket a H e m á d b a
szállítani. Tehát a Cserehát K-i oldala ma is süllyedésben
vanl Az ilyen"aláhajló" törésrendszerek epicentrumai a he
lyi földrengéseknek, illetve jól vezetik a távolabbinkat
is. A térszinsűllyedések pedig okozói a folyómeder vándor
lásoknak ( ami a lejtő lábak egyensúlyát megbontja), vala
mint áthelyezik a stabil-labil tömegek súlypontját, kivált
va azok ismételt mozgását.
3. VÍZRAJZI VÁLTOZÁSOK
A H e m á d folyó negyedkori K-Ny-i meder áthelyeződéseit:
- a kavics fekű mélyvonal lefutása,
- és a felszíni meder nyomok követése igazolják.
A nagytömegű földcsúszásokkal kapcsolatos, hogy a völgytalpon
kb. 1,5-2 m mélységben regionálisan megtalálható egy mélyebb
humusz szint, ami a nagyszámú lelet alapján kétségkívül neolitkorú (ó-holocén). Tehát néhány évezred alatt ilyen nagy
mértékű volt az ártéri akkumuláció.
A 2. ábrán ( és az itt nem közölt vízrajzi térképeken ) jól ki
rajzolódik, hogy Pere-Felsődobsza között a H e m á d néhány év
százada a csúszólejtőtől Ny felé, ívesen haladt ( ez a mai
Kis-Heméd medre) majd visszahúzódott a mai vonalába, változó
1-2 km-s oldalazó mozgással. A két terület között az 1:10000
-s térkép alapján további holtmeder íveket lehetett kiszer
keszteni. A meder mozgások dinamikáját, időbeliségét mikropaleontológiai vizsgálatokkal lehetne kideríteni. A meder ál
lapotok szemrevételezésével valószinűsithető, hogy az oldal
vándorlások ugrásokkal és nem folyamatos úton következtek be.
A mozgások sebességét más közeli példákon dm/év, m/év nagy
ságrendűnek mértük.
Feltüntettük a 2. ábrán a jelenlegi friss medervándorlások
területeit is. Látható, hogy a K—i irányú medervándorlás te
rülete a domináns. Egy-egy friss csúszás nyomán, gyors áthe2

lyeződések, kanyar lefűződések, jelentkeztek (Bűdi tó).
A Hernád völgy egéaz hazai felső szakaszán komoly szabályozási
gondokat okoznak, a folyón történt árvizi medervándorlások.
4. A PERE KÖZSÉGI ÉS DÉLRE ESŐ CSÚSZiSTERÜLET ISMERTETÉSE
Pere község területén az épületek több mint 50^-án szerkezeti
mozgásra utaló repedések láthatók. Ezek túlnyomóan két félék,
(első közelítésben)
- tisztán süllyedés eredetű ferde sarok-, és nyílászáró
körüli repedések,
- és horizontális mozgásra, esetleg hajlitásra (emelke
désre) utaló falközi, függőleges repedések.
A község területén elegyengetett, lapos alámetsző csúszólapos
mozgásformák ismerhetők fel sok forrással, vizszivárgással
( 3.ábra). A község É-i részén egy nagyobb, friss csúszás lát
ható (1977), ami miatt épületeket is le kellett bontani. Leg
jobban tanulmányozhatók a mozgások a 3 templomon, régi isko
lán, és az egykori Bárczay-féle kúrián.
A községtől D-felé haladva egy 800 x 2000 m-s területen, óri
ási méretű ismételt mozgások, természeti élményt nyujtú képe
terül el. Egyszerű, és időben korlátozott eszközökkel kísérel
tem meg itt a mozgások időbeliségét, morfológiáját, legalább
első közelítésben szétválasztani. Alkalmazott módszerek voltak:
- az 1:10000 - s térképen szereplő, 60-as évek közepéről
származó pontmérések újra szintezése ( ezt Hyiri László
geodéta kollégám végezte)
- Helyi szóbeli adatgyűjtés ( főként Dr Gombár József
görög-keleti lelkésztől kaptam igen fontos adatokat)
- a geomorfológiai kép szemrevételezése, nem mérethelyes
vázlatok készítése
- a terület morfológiai térkép szerkesztése (3. ábra)
- reiszlnszelvények készítése az l:10000-s térkép szint
vonalaiból ( 4«ábra).
- földrengés! adatok feldolgozása (5.ábra)
- 1969-35 közötti itteni, illetve Hexnád menti saját meg
figyelések. ( pl. az 1970-3 Építésföldtani tanulmányút
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útmutatójában, leirottak)
A mozgásos terület itt a következő zónákra osztható (Idád:
4. ábra II.szelvény)
A-zóna: mozgásmentes háttér, ellen lejtéssel, kb 4-5 m vastag
lösz alatt, apró kavicsos, durva homoklencsék (talajvíztartó).
Ez alatt enyhén cementált iszapos fehér homok összlet, lignit
csikókkal (felső pannon?), majd alsó pannon agyag, marga. Az
alapkőzet szarmata tufa, tufit. Ennek elvetett darabjai a csú
szási sáv, H e m á d völgy alá követhetők.
(Alsódobszoi feltárás, és fúrás)
B-zóna: 5-3 m magas csupasz szakadó lap, és meredek lejtője
a löszt, néhol a durva homokot tárja fel. (Ahol 20 évnél ré
gebbi, ott a fás növényzet benőtte.) inogott e egyes helyeken,
újabb szakadó lap 1-2 m-s lépcsője kezdett kialakulni, még a
60-as évek közepe előtt.( Pelsődobszán ezek évszázados pincé
ket nyírtak el.)
C-zóna: 3-6 m magas csúszási halmok ("koporsók") összefüggő
sora, alsó határa homorúan ives. ( 3.ábra). Ez 1 ütemű mozgás
jele.
D-zóna: az óriás lejtő alsó, laposabb szakasza, de kisebb 1-2
m magas halmok még itt is találhatók.
E-zóna: a csúszási lejtő lába, eróziós bevágódósokkal.
?-zóna: A H e m á d által "eltakarított" ártéri foltok, közel
vízszintes felületekkel.
Az A-E zónákban nagyszámú, néhány éven belüli kis csúszás
alakult ki az idősebb, nagy mozgások tömegein.
Érdekes feltárást találtam a mostani bejáráskor. A 3*ábrán
látható, és kereszttel jelölt helyen. Pere felső részének
szélétől D— re 400 m-re, az "1-ütemű" Ívben lévő halom,(helyi
homoknyerést szolgáló feltárás szerint) teljesen árfordult.
A feltárás szelvénye:
felül: 0,2 - 0,5 m humifikálódott barna homok
alatta: 1,5 m vastag fehér oementált, litoklázisos isza
pos homok, (lagunéris),
alatta: 0,5 m vastagságig látható rozsdabarna keresztrétegezett apró kavicsos durva homok (fluviogén).

A kétféle homok érintkezési

felUlete réteg határ, 10°-al dől

Uy-felé. A község DK-i sarkánál, az 1977-es csúszás által fel
tárt, valamint a tetőre vezető út, löszbevágódás alján a rozs^
dabama, kavicsos durva homok látható.
5. ÉRTÉKELÉS
A Pere-Felsődobsza közötti csúszások jellege, története, jel
lemző az egész H e m á d magaspartra, de utóbbi adataiból ide is
visszakövetkeztethetünk. Összefoglalva, eddigi ismereteinket
a következő megállapitásokat tehetjük.
5.1. Földren.géai hatások, mozgás periódusok. A mozgásos terü
let, nagy tömegű csúszásai szoros kapcsolatban állnak a nagyszerkezeti zóna "saját" és "vezetett" földrengéseivel. A "hatá
sos" rengések kronológiáját az 5. ábrán

dolgoztam ki, megkí

sérelve a nagyobb mozgások esemény és forma szerinti jellem
zését is. Ezek az ábra szerinti számozás sorrendjében az
alábbiak.
1. A történeti feljegyzések szerint a honfoglalás utáni
"Tövis-pere" vagy "Csipkés-pere" nevű ősfalú a jelenlegi
től D-re kb. 2 kn-re volt, az ie. IV - iu.II század között
emelt, perei hármas halom alatt. Ez a település egy nagy
földcsúszás nyomán pusztult el, valószínűleg a XIII.szzd.
középén, mivel a községre és a Bárczay családra vonatkozó
feljegyzések alapján 1282-ben a település már a mai helyén
volt, és 1258-ban Magyarországról erős földrengést jegyez
tek fel. ( Réthly Antal)
2. 1441-53 között ismételt, katasztrofális rengések voltak a
Felvidéken, a bányavárosokban, igy Telkibányán is. Igen va
lószínű, hogy ez regionális földcsúszásokat váltott ki.
Idézem Tompa Mihály erről énekelt versét,
" S a bérez nagy hirtelen lesüllyedt,
Földrázó dörgésnek közötte,
S a bánya kincsbeteg dűlőit
Érczamladék alá temette."
3. A XVII.szd. második felében, erősebb-gyengébb fokozatú
rengések voltak, majd a XVIII,szd. elején két erősebb ren
gés, amit a H e m á d völgy közelében is észleltek.
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1713-baa Bekecsen kénes viz források keletkeztek: a "megya3zói hegyek földrengés által lesüllyedvén, itt bő kénes
források fakadtak"(Szirmay Antal: Abauj vármegye története)
Hagyon valószínű, hogy ezt az időszakot a magaspart regio
nális mozgásai követték, ami a Hernád medret is rendre
nyugatra szorította. Ilivel azóta kevesebb mint 300 év telt
el, ezek a mederayomok már felismerhetők kellenek, hogy
legyenek.
4. Az 1775-ös felsődobszai nagy csúszás feljegyzéséből követ
keztethetünk arra, hogy az év eleji nagy. hó, majd árvizek,
júniusi felhőszakadások által kiváltott, december végen
bekövetkezett csúszást, mások is követhették; ha nem ekkor,
akkor az 1780-87 közötti, 9 északmagyarországi gyengébberősebb rengés nyomán. Az ekkor lecsúszott tömegeket a mai,
hosszú lapos lejtők aljában feltételezzük, ill. egy részü
ket a visszahúzódó Hernád elhordta.
5. A XIX.szd. közepétől 1914-ig már Béréről is sok csúszásra
földmozgásra utaló feljegyzésünk van. Az 1858-as nagy,
felvidéki földrengések nyomán keletkezett, Bere E~i olda
lán a ma is látható "szakadás" , ami kétségkívül a Her
nád medret is eltolta Ily felé legalább 100-200 m-rel.
Ebben a félévszázados periódusban ( tehát 70-120 éve)
keletkezhettek a külterületeken látható halomsorok, melyek
egy része alámetsző csúszólap emelkedő aljaként, más ré
sze, a húzási repedés tetejéről leszakadt tömbként értel
mezhető.
6. Kétségkívül regionális mozgások voltak 1976-1977-ben, ami
összefügghetett az akkori nagy földrengésekkel is.
( A bukaresti földrengést Miskolcon is észlelte: Orbán
Endre, akinél az ingaszerűen felfüggesztett csillár ki
lengett I) Ezeket a mozgásokat az 1980-ban végzett kataszterezés során dokumentáltam Abaujvártól, Gesztelyig.
5.2. Geodéziai mérések értékelése. A jelen tanulmány elkészí
téséhez 1985. junius 6-7-ón bemértünk a vizsgált terüle
ten 14 olyan pontot, ami a 60-a3 évek közepén mért
l:10000-s térképen is szerepel.

Ezek adatait az 1.táblázatban adjuk közre.
A 10 cm-t meghaladó magasságváltozáaokat bevetitetttik a
két szelvényen megfelelő (hasonló) mozgású helyre. Figye
lemreméltó, hogy a község közepén lévő református temp
lom kiiszöbszintje kb. 20 év alatt 34 cm-t emelkedett !
Máshol 2-4 dm-s süllyedések mutathatók ki. Mivel ezen földt'ímegeklehetséges mozgási pályája a felszin ill. kikövetkeztetettmetszetek alapján 10-30° meredekségű, kiszer
keszthető, hogy ez kb. 1-2 m-es lejtő irányú mozgást
(kúszást) jelentett, a két mérés közötti kb. 20 év alatt.
Ebből 0 , 5 - 1 dm/év fajlagos sebesség adódik. Ez megfelel
a szakirodalomban szereplő nagyságrendeknek (Mahr Tibor)
5.3« Műszáki földtani értékelés. A Hemád, epirogén süllyedést,
( vagy nagyobb sűrűségű vulkáni tömeg vonzását?) követő
K-re vándorlása miatt, a kb. 100 m magas lejtő lábát el
mossa, eláztatja, ami a hazai szakirodalomból is jól is
mert magaspart csúszásokat okozza. A folyó erózió miatt
mobilizálódó lejtő nagyarányú mozgásait nagymértékben
segitik a nagyszerkezeti vonalmenti szeizmikus lökések,
melyek 50-200 évenként jelentkeztek az elmúlt évezredben.
A legmélyebb csúszólapok a regressziós pannon rétegsor
alján található agyagos rétegeken alakulhattak ki.(Ezt
fúrás, még nem bizonyította).
A jelenlegi legfelső szakadólap vonal Pere-Felsődobsza
között, a dombvonulat egykori gerince közelében halad,
így a Hemád jelenlegi vonaláig számitható, mozgott le
csúszott fajlagos tömeg 80-100 e. m3/m, ebből "eltünt"3040 e. m3/m, kb. 2,5 milliárd m3. Ha az időszámítás kezde
tétől számítjuk ezt a földtörténeti "földmunkát" akkor ez
kereken évi 1 millió m3, amit a H e m á d elszállít ott, ill.
az árterületen elteregetett. ( A Hemád éves vizszállitása milliárd m3 nagyságrendű, tehát a fenti földtömeget, a
vízgyűjtő más részéről begyűjtött hordalék mellett még
"könnyen" elszállíthatja.)
liegjegyezzük, hogy a perei hármashalomhoz hasonló, ma már
a csúszásokkal eltűnt halom sor az időszámításunk kezde
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tén alakult ki. Felsődobszán pedig a csúszólapok gabona
földvermeket nyirtak el.
Ezért a H e m á d magas-part csúszásainak kezdetét kb. 2000
évvel ezelőttinek tekintjük.
A tanulmány egyszerű kutatási módszerekkel készült.
Feltevéseit fúrásos kutatással, korszerű anyagvizsgálatok
kal egyszerű és felső geodéziai mérésekkel lehet majd
bizonyítani.

3

PERS EELLETOI 1ÉRŰP0KT0K
Sor
szám

Pont
n e v o

í.

2.

X.

Kemádszentaadrás- Pare közúti híd
ban gomb.

1.táblázat

1965-67-1
tárkáp
m a g a s
3.

1985-bon
márt
aág
(m&f)
4.

Válto
zás
cm
5.

129,17

129,17

+ 00

1 2 9 ,6

129,51

- 9

Pere-Kemád' hídban
gomb.

132,26

1 3 2 ,1 8

- 8

4.

Görög-Keleti S-ban
csap

154,81

1 5 4 ,8 0

- 1

5.

Ref.templom küszöb

157,5

157,84

+34

175,0

174,80

-2 0

1 9 1 ,8

191,36

-44

•; magassági viz2 . 45 J
‘ügyi alappont

3.

6 . R.K.tempi.(romos)

küszöb
7.

1 ./ jelű halom

8.

■!./ .ielű domb tető ___ 205^2 ________

205.11

_______ =_2___

M e § ó egyz es
6•

Elinduló maRQ.3sáp:
felszántott kő,
helyreállítva
a valószínű
magas sá/tra
A hid járdája
megsüllyedve

Ellenőrizve I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pere-Kőkereazt
alsó párkány

175,7

175,63

-7

8./jelű földút elá
gazás tengelye

221,9

221,84

-6

11.

6o9 139 régi Hp.

231,0

231,02

+2

Terep magasság

12.

6o9 142 régi Hp

232,7

232,67

-3

Terep magasság

13.

5./ jelű különálló
dombocska

193,10

192,65

-45

7. jelű, régi földút
melletti domb

154,00

152,83

-17

9.

10.

14.

11

5 ábr.
MOZGÁS OKOK ÉS JELEK KRONOLOGIA'JA

\ \!

■5

-

ÉV

V

u i 1000

\

1

18
£1
S
a

HAl ASÚ
csús -ÁSOK FÖL «CNGÉSEK

i

4?

■8

1

5

i

é

S _S*

I í»§
51
III
5

EP ULET EN

1200

—®

*■
+

H 00

- (D

♦

+

■f
1600
+

+

+

t

+

♦

X

n ®
®

+
1800

♦

♦
+
2000

♦
+
♦

í

*

+

—

+
+

+

t

t

t
í

+

15

♦
♦

H CD
©

—

Presentation of the section between Pore and Pelsodobsza of the high bank-slldlngs of the river noradd
Pál Szlaboczky

Along the 6 0 km long horne section of the high bank of the kori.t.
only simple movement-investigations have taken place without a.
exploration and geodesy. Por the Engineering Geological Ganinary
in Liiskolc in 1S85 I have tried to process the section between
Pere and Peloűdobsza on basis of the data gained until now, some
new height-measurements and historical data-collection. The
results of this are the following:
The lowest sliding plate of the loo a high 'bollapsing bank" can
be supposed to be found on the Pannonien sand-clay border. In
producing movements of great masses may have the linear seismi
city of the even today living tectonics an important role. The
known cronology of this is contained by Pig.-5.
Prom the height movements netween 1965 and 1935 creeping veloci
ties of o , 5

- 1 dm/year came into being.

3y movements reckoned from the beginning of our calendar an
earth mass of So-loo thousand rf reckoned to a 1 ra wide strip
of the area was moving and from this 3o-4o thousand u w a s
washed av/ay by erosion and taken away by the Hernád.
In consequence of the movements dynamical hydrological changes
and valley-infillings came into being.
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