
8. Geológiai jegyzetek a Béli hegységből.

(Jelentés az 1912, évi felvételekről.)

Dr. P a l f y  MÓR-tól.

Az 1912. év folyamán az 1909. évben megkezdett koclrui reámbulá- 
ciónkat folytattam, még pedig R ozlozsxik kollegámmal való megálla
podásunk szerint úgy, hogy én a hegység keleti oldalán a triásznál fiata
labb képződményeket, azután pedig Menyháza környékének összes kép
ződményeit fogom felölelni, majd a hegység nyugati oldalán annak déli 
részét járom be. Sajnos, hogy a legutóbbi terület elvégzését a folytonos 
esőzés lehetetlenné tette.

A béli hegység keleti oldalának geológiai felépítésében résztvevő 
képződményeket az 1909. évben kiadott jelentésünkben már vázoltuk, 
s jelen alkalommal csakis e képződmények közelebbi megvilágítására szo
rítkozom. Minthogy e képződmények közül a rhaetiumnál idősebb kép
ződményekre R ozlozsnik kollegám terjeszkedett ki, én főleg a fiatalabb 
lerakódásokra szorítkozom.

Mint 1909. évi jelentésünkben vázoltuk, a felső triász lerakódásai 
felett a mezozoikumban még három szintájat különböztettünk meg: még 
pedig a felső triász mészköve felett egy homokkövekből, palákból, gyakran 
homokos, kavicsos mészkövekből álló rétegkomplexust, az efölött követ
kező vékonyabb vörös mészkőréteget és a legfelső, meszes agyagpalákból 
s közbetelepült homokkövekből álló rétegsorozatot. A két alsó rétegcsopor
tot az eddigi vizsgálók adatai után a liászba és a doggerbe, a legfelsőt 
sztratigráfiai helyzete alapján a doggerbe és a maimba helyeztük.

Az időközben kipreparált és nagyrészben — legalább előzetesen — 
meghatározott és a jelen évi gyűjtésünkkel is tetemesen bővült kövület
anyagunk alapján a két alsó rétegcsoport korát most már véglegesen meg 
lehet állapítanunk. Ezen újabb kövület-meghatározások szerint a felső 
triászra következő rétegcsoportot a rhaetiumi emeletbe kell helyeznünk, 
míg a vörös mészkő az alsó és középső liászt képviseli. Semmi adatot sem 
találtam arra, hogy e mészkő-réteg legfelső részében esetleg képviselve 
van-e a felső liász is, de kizártnak nem tarthatom, amennyiben a mészkő
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réteg’ legfelső szintjét legtöbbször fehér vagy világosszürke színű, tömör 
mészkő képviseli, amelyben meghatározható kövületet nem találtunk. A 
mészkő-réteg felett következő márgacsoportban a lefolyt nyáron pár darab 
rossz fentartású ammonitest találtam, amelyek eddig meghatározva nin
csenek, különben is nagyon kérdéses, hogy azok meghatározása egyálta
lán lehetséges lesz-e.

A rhaetiumi emeletbe tartozó képződmények sorozata a várasfenesi 
völgyben a ,,Huttá“-n alul kijelölt forrásnál és e völgy Jápa nevű mellék
völgyében tanulmányozható a legszebben.

Az emlitett forrás mellett a rhaetiumnak különösen fekvő rétegei 
és a felső triászhoz való viszonya látszik tisztán. Az itteni feltárás szel
vényét az 1. ábrán közlöm:

p =  vörös, szürke és zöld 
pala

rdo =  tömör dolomit 
hk — homokkő

A forráson felül egy kis oldalág torkollik. Ezen oldalárok tor
kolata felett kezdődik a karniai emeletbe sorozott felső vagy cukros dolo
mit, amelyre kelet felé mintegy 20 fok alatt dűlve a felső triász világo
sabb vagy sötétebb színű tömör mészkövei következnek konkordáns tele
pülésben. A felső triász legfelső padjai éppen az említett forráshoz nyúl
nak le. Alsóbb rétegeiben gyéren itt-ott egy-egy brachiopoda és megalo- 
dushoz hasonló nagy kagyló átmetszete látható, de ezek a kőzettel any- 
nyira össze vannak forrva, hogy kifejtésük nem sikerült. A mészkő
rétegnek majdnem a legfelső rétegét 2—25 m vastag sötétszürke színű 
mészkőpad alkotja, amely zsúfolva van megalodonták jól megtartott héjas 
példányaival, amelyek az eddigi meghatározások szerint a Lycodus nem
hez sorolandók.

A megalodus-os pad felett, a forrás fölött kissé balra, vörös, rozsda
foltos mészkő-réteg következik, helyenként rosszabb megtartású megalo- 
dusokkal, felette pedig vékony rétegben lemezes csomós mészkő van, mely
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vörös palába megy át és átvezet a következő szintájba, a rhaetiumi eme
letbe. A vörös pala közé, mindjárt a csomós mészkő felett, vékony dolo
mitréteg is van települve, míg fölfelé a rhaetium alsóbb részének vörös 
és zöldes palái következnek közbetelepült homokkövekkel váltakozva.

A rhaetiumnak egész szelvénye legjobban a Jápa-patak völgyében 
látható, melyet a következő szelvényen (2. ábra) tűntettem fel, elhanya
golva azt a törést, amely a völgyön áthalad és a felső szintáj alsó részét 
a völgyben vastagabbá teszi, illetve megkettőzi.

A karniai cukros dolomitra itt is a vékony felső triász-mészkő tele
pül, amelyre a rhaetium következik. Legalsó tagját itt is vörös és szürke 
palák alkotják, amelyek közé vékony homokkő-rétegek települtek. Erre 
következik a középső tag, amely üde állapotban szürke színű, tömör 
meszes homokkövekből áll. E homokkövek igen gyakran zsúfolva vannak

(3 )

2. ábra. A rhaetium szelvénye a Jápapatak völgyében.
1 =  karniai dolomit 4 =  m eszes, korállos homokkő (rhaeti-

2 =  noricumi mészkő ütni emelet középső szintdja)
3 =  vörös, szürke és zöldpala ho- 5 =  agyagm árgas közbetelepült kövü-

mokkő közbetelepüléssel (rhaeti- letes sötétszürke mészkőrétegek
ütni emelet alsó szintdja) (rhaetiumi emelet felső szintdja)

6 =  vörös és szürke mészkő (liász)
7 =  márgarétegek (dogger — maim)

elágazó korálltörzsekkel, de néhol még apróbb kövületek átmetszetei, 
valamint egy nagy megalodushoz hasonló kagyló átmetszetei is láthatók 
benne. Ezek azonban a kőzettel annyira össze vannak forrva, hogy kifej
teni belőle nem lehet.

Amíg ezek a kövületnyomok az üde kőzetben jól látszanak, addig 
a mállott részen teljesen eltűnnek, a kövületek héja a mállás következté
ben teljesen feloldódott. Mállásnál e kőzetekből a mésztartalom kioldódik 
és sárga színű, durva homokkő keletkezik. Azoknak a padoknak sárgára 
mállott felületén, amelyek üde részükben korállokkal zsúfolva vannak, 
a korálloknak már nyoma sem látható.

A rhaetium lerakodásaiban ezt a homokkő-szintájat hasonló üdeség- 
ben sehol sem találtuk meg; a Jápa-patakban is csak az utóbbi években 
létesített erdei vasút feltárásai hozták napfényre. Mállott állapotban azon
ban a rhaetiumi rétegek csapását átmetszve igen gyakran megtaláljuk, 
így pl. a várasfenesi patakban az Urszuluj-patak beömlése körül, vala-
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mint a Vrf. Petrii oldalában igen gyakori e sárgára mállott durva ho
mokkő, amelyben korállok ugyan nem láthatók, de elég gyakran előfordul 
benne egy spiriferina lenyomata. A várasfenesi völgyben e homokkő közé 
települten tömör sötétszürke korállos mészkő is található.

A korállos homokkő szintája felett legalább 15—20 m-re becsül
hető vékony réteges agyagmárga következik, amely az említett vető 
miatt a völgy szintájában megvastagodottnak látszik. Az agyagmárga 
felső része felé meszes márgás rétegekkel váltakozik és itt szürke márgás 
mészkő-rétegek is települnek közé, amelyekben e felső szintájban egy 
másik korállos paddal találkozunk. A korállok mellett egyéb kövületek 
is fordulnak elő, de ezek annyira rossz karban vannak, hogy aligha sikerül 
közülük valamit meghatároznunk. A korállos pad felett mészkőpadok és 
meszes homokkövek következnek, melyeknek egyes rétegei zsúfolva van
nak kövületekkel, különösen brachiopodákkal. A rhaetium legfelső szin- 
tájául e helyen ismét szürke színű, igen vékony réteges, leveles elválású 
márgaréteg szolgál, melynek vastagsága mintegy 12—15 m lehet. Erre 
a márgarétegre települ az alsó-középső liászkorú vörös mészkő.

A rhaetium kifejlődése a hegység egész vonulatában nagyjában meg
egyezik az itt vázolt szelvénnyel. A legtöbb eltérést a felső szintáj ki
fejlődésében találjuk, amennyiben igen sok helyen a brachiopodás mészkő 
a márga rovására nagyon megvastagodik és közvetlenül érintkezik az alsó 
liász mészkövével úgy, hogy közöttük éles határt vonni nem lehet.

Más a kifejlődése a rhaetiumnak délen Menyháza környékén, ameny- 
nyiben a menyházai völgytől nyugatra eső területen az alsó s talán a 
középső szintáj is eltérőleg van kifejlődve. Itt ugyanis a brachiopodás 
mészkő alatt szürke márgákkal váltakozó sötétszürke, gyakran korállo- 
kat is tartalmazó mészkő-rétegek következnek. Ezek valószínűleg meg
felelnek a fentebb említett középső szintájnak. Az ez alatt következő 
rétegcsoport vörös és lilás márgákból és palákból áll, amelyeknek rétegei 
közé világosabb és sötétebb szürke mészkő-padokon kívül dolomitrétegek 
is közbetelepülnek.

A rhaetiumi emelet felső szintája az egész hegység mentén minde
nütt igen gazdag kövületekben, amelyek között különösen a brachiopodák 
uralkodnak. A mélyebb szintájakban is előfordul itt-ott egy-egy kövület, 
de ezek oly rossz megtartásúak, hogy aligha sikerül belőlük valamit meg
határoznom. A felső szintájból ezideig, részben csak előzetesen, a követ
kező kövületeket határoztam meg:

Pecten Valoniensis, D e f r .
Pecten sp., (a P. cingulatushoz hasonló síma faj)
Lima praecursor, Qu.
Avicula contorta, P ort.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 7
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Cardita cf. austriaca, Hatt.
Cardinia sp.
Thracia sp.
Gryphea arcuata, Lám.
Terebratula gregaria, Sss.
Terebratula parte tat a, Sow. 

r  Terebratula pyriforrnis, Sss.
Waldheimia norica Sss. ‘
Waldheimia cf. austriaca, Sss. *
Spiriferina sp. cf. Walcotti, Sow. 

i*. Spírig éra sp.
\ Hhynchonella austriaca, Sss. ' ,rC

RhyncJionella fissicosta. Sss.
Ehynchonella cornigerg, Schafh.
A fentebbi kövületek tehát azt bizonyítják, hogy területünkön 

rhaetium a kösseni kifejlődésben van jelen. A leggyakrabban előforduló 
faj a Terebratula gregaria, mellyel helyenként zsúfolva vannak a rhaetium 
felső rétegei. Az alsó-középső liászba sorozott rétegekbe azonban nem 
nyúlik fel, mert ezen mészkövekből még egyetlen példány sem került elő.

Igen gyakoriak a kövületek Menyházán abban a feltárásban, ame
lyet Lóczy fedezett volt fel és ahonnan saját gyűjtésünkön kívül még 
a PETHŐ-től, Papp-íóI és Böckh HüGÓ-tól gyűjtött anyaggal is rendelke
zünk. A leggazdagabb anyagot azonban innen Czáraa Gyufa gyűjtötte 
volt, amely a feldolgozásnál szintén rendelkezésünkre áll. A menyházai 
róm. kath. templomon felül, az ú. n. cigány soron levő ezen feltárásban 
a homokkő-rétegek délkelet felé dűlve közel párvonalasak a hegylejtővel. 
Minthogy kissé fentebb, a hegylejtő alján, e vörös mészkő-rétegek bukkan
nak elő, a kövíiletes homokkő-réteget a rhaetium legfelső szintájának 
tekinthetjük. Az itt gyűjtött kövületekből azonban azt gyanítjuk, hogy 
amíg itt megvan a kétségtelen rhaetium is, addig valószinüleg átmenetet 
mutathatunk ki a kövületekben is az alsó liászba. Ezeknek részletes fel
dolgozására azonban még nem került sor.

Az alsó-középső liász vörös mészkövének vastagsága csekély, leg
vastagabb helyén is alig haladja meg a 25—30 m-t. Kifejlődésében némi 
változatosságot is mutat, amennyiben helyenként legalsó rétegét nem 
a vörös, többnyire agyagos mészkő, hanem világosabb szürke, erősen 
crinoideás mészkő alkotja. Ily helyeken, pl. a Prizlop-tetőn a rhaetium 
felső rétege megszakítás nélkül megy át a liászba. Sajnos, hogy ebben 
az erősen crinoideás mészkőben a kövületek oly rossz megtartásúak, hogy 
az érintkező rétegek faunáját tanulmányozni nem lehet. Crinoideás rész
letek különben a vörös mészkőben is előfordulnak, de ez az agyagos mészkő
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könnyebben mállik el és ezért belőle még jobb fenntartású kövületek nyer
hetők.

Fölfelé a mészkő átmegy tömör vörös mészkőbe, amely helyenként 
világosabb szürke rétegekkel is váltakozik. Legfelső rétege majdnem min
denütt világosszürke színű, tömör mészkő. Amíg az alsó szintáj helyen
ként zsúfolva van kövületekkel, addig a felső tömörebb szintájban belem- 
nites átmetszeteken kívül egyéb alig található.

A képződmény mélyebb rétegeiből ezideig, részben szintén csak elő
zetesen, a következő fajokat határoztam meg:

Pecten textorius, S c h lo th .
Pecten subulatus, M ünst.
Pleuromya striatula, x\ gass.
Pleuromya triangulci, T r a u t h .
Pleuromya sp.
Modiola Sturi, Tietze.
Terebratula punctata, Sow. cf. var. carinata, T r a u th .
Rhynchonella variábilis, S c h l o t h .
Rhynchonella sp. k ö zé p a lak  a Rh. curviceps Qu. és Rh. variábilis 

S c h lo th . közö tt.
Waldheimia numismalis, Lám.
Waldheimia Edivardsii D a v .
Spiriferina Münsteri D a v .
Spiriferina pinguis, Z i e t .

Kétségtelen ebből a kövületjegyzékből az, hogy e képződmény alsó 
része az alsó-középső liászt képviseli. Hogy a felsőbb része azonban hova 
tartozik, azt meghatározható kövületek hiányában ezidőszerint nem dönt
hetjük el. Lehetséges, hogy benne van a felső liász is, sőt esetleg jelen 
lehet még a doggernek egy része is.

A liászmészkőre konkordánsan települ az a hatalmas márga és 
közéje települt meszes homokkő-komplexus, melyről 1909. évi jelentésünk
ben is megemlékeztünk. Ennek korát jelenleg sem határozhatjuk .meg pon
tosan, mert bár újabban is előfordult ugyan benne pár ammonites faj, 
de ezek oly rossz állapotban vannak, hogy közelebbi meghatározásuk 
alig lehetséges.

A Fekete-Körös jobb oldalán, a Bihar-hegység nyugati lejtőjén, 
a kövületekkel igazolt felső liász és dogger mészkő-rétegeire a hatalmas 
kifejlődésű malm-mészkő következik. Ez a hatalmas mészkő-réteg a Béli
hegységben hiányzik s sztratigráfiai helyzete után annak helyetteséül 
mint faciesképződményt itt -— legalább részben — a liászmészre települt 
márgacsoportot kell tekintenünk. Amíg a Bihar-hegység és a Királyerdő 
között általában eléggé jó megegyezést találunk, addig a Bihar-hegység
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és a Béli-liegység között már nagyobb fáciesbeli különbségek vannak. 
Ilyen fáciesbeli különbséget nemcsak a liásznál fiatalabb rétegekben talá
lunk, hanem megvan az az idősebb rétegekben is. A triász kifejlődése 
mindkét hegységben megegyezik főbb vonásokban. A triászra a Bihar- 
hegységben a permi homokkőhöz rendkivül hasonló homokkőréteg tele
pült, amelynek felső részében találjuk a kövületekkel igazolt középső 
liász homokos, szürke mészkő-padjait, amelyek petrográfiai kifejlődé
sükre a Béli-hegység rhaetiumi emelete felső részéhez hasonlítanak. Erre 
következik a felső liász meszes márgája, míg efölött a dogger vörös vagy 
szürke mészköve és a vastag malm-mészkő következnek, melyeknek a 
Béli-hegységben az itt említett márga-csoport felel meg.

(7>

Felvételi időm második részében Berhény és Gyigyisen között a 
hegység keleti lejtőjén a permi képződményeket, valamint a Varatyeki- 
völgytől északra levő mezozóos képződményeket tanulmányoztam s azután 
a menyházai területre tértem át. A varatyeki völgy mentén nyugatról 
a felső perm kvarcit-homokkövének egy nyelve nyúlik kelet felé, amelyre 
a Yrf. Dievi és a Yrf. Haramuluj között mezozóos rétegek települtek. 
Ennek a mezozóos területnek igen zavart viszonyaira a tektonikai részben 
röviden még visszatérek, e helyen csupán azt említem fel, hogy a középső 
triász rétegei a varatyeki völgy jobb oldalán konkordánsan vannak a felső 
perm rétegeire reátelepülve, még pedig az általános csapásiránytól eltérő 
kelet-nyugati csapással és északi düléssel. Ez a dülés van meg a völgy 
baloldalán is, míg a Gurgujáta gerince alatt a mezozóos rétegeket — 
mint azt a 3. ábra mutatja — 8h irányú düléssel találjuk. Ezeket a réte
geket azután a Gurgujáta gerincén a felső perm kvarcit-homokköve fedi. 
A Gurgujátától kelet felé a felső permre egyező településsel a perm réte
gei következnek, amelyek diabázból és közéje települt lila és szürke palák
ból s homokkövekből állanak. Ez annak a területnek a déli folytatása, me
lyet R o z l o z s n ik  ezidei jelentésében mint harmadik perm-vonulatot említ. 
Ennek a harmadik perm-vonulatnak kifejlődése főleg abban tér el az első 
és második vonulat kifejlődésétől, hogy ebben nagy szerepet játszik a 
diabáz, míg a kvarcos porfir igen alárendelt, ellentétben az első és máso
dik vonulattal. A Béli-hegységben előforduló diabázra, a vele kapcsolat
ban levő keratofirra és a kvarcos porfirra vonatkozólag megjegyzem, hogy 
ezeket az erupciós kőzeteket talán kivétel nélkül mindenütt a perm-rétegek 
közé települve találtuk tufáikkal váltakozva s így azokat mint lávákat 
foghatjuk fel.

Ezen erupciós kőzeteknek az üledékesekkel való sokszoros váltako
zása különösen a Menyházától keletre és északkeletre eső területen feltűnő,
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hol az egyes lávák oly gyakran következnek egymásra, hogy azokat a 
meglehetős pontatlan térképen kijelölni és a nagyon elfedett térszinen 
végignyomozni alig lehet.

A Béli-hegység tektonikai feléintésére sem terjeszkedem ki részle
tesen, csupán csak egy szelvényt közlök, amelyen a három perm-vonulatot 
akarom bemutatni. Ez a szelvény (3. ábra) a hegység legmagasabb csú
csától, az 1114 m magas Plesutól keleti irányban halad a Voéni gyigyi- 
seni völgybe.

Ezidei jelentésében R o z l o z s n ik  leírja, hogy a hegység északi részé
nek mezozóos képződményei északon kelet-nyugati csapásúak, azután a 
csapás nagy zavargások közepette általában dél felé fordul. Ezt az ural
kodó déli csapást követhetjük azután a hegység gerince mentén egészen 
a menyházai völgyig. A fentebbi szelvényen láthatjuk, hogy a Plesu 
kvarcos porfirjára a felső perm kvarcit-homokköve települ, amelyre azután 
a mezozóos képződmények sorozata következik. A mezozoikum legalsó 
tagjának, az anisusi emeletbe sorolt alsó dolomitnak érintkezését a kvar- 
cit-homokkővel a hegység lejtőjén csak igen kevés helyen lehet meg
figyelni, mert az érintkezést elfedi az a rengeteg homokkő-törmelék, amely 
a hegység keleti lejtőjét feltűnő módon vastagon takarja. Északabbra, 
ott, ahol az érintkezést látni lehet, kétségtelenül kimutathattuk, hogy a 
perm a mezozoikumra rá van tolva. Ennek következtében a kvarcit- 
homokkő helyenként vagy a ladiniai emeletbe sorozott mészkővel, vagy 
a karniai emeletbe sorolt felső dolomittal érintkezik. A délibb területen 
az érintkezést, mint említettem, sehol sem láttam, azért a szelvényen a 
diszlokációs vonalat csak feltételesen tüntettem fel. A kvarcit-homokkőtől 
kelet felé sorba következnek egymás után az alsó dolomit, a ladiniai eme
let wengeni rétegeihez sorolandó sötétszürke mészkő, a karniai vagy felső 
dolomit és a felső triász noricumi mészköve. Ez utóbbiban, a várasfenesi 
völgy felső részében, a Bruszturai-gerincen, egy feltolást is tüntet fel 
a szelvény. A noricumi mészkőre a már ismertetett szelvény szerint a 
rhaetium, azután az alsó-középső liász és a dogger-malm rétegei következ
nek mindenütt konkordáns településben. Itt érjük el a hegység második 
permvonulatát, amely — mint azt már 1909. évi jelentésünkben is emlí
tettük — hosszú vonal mentén a dogger-malm rétegeire reátolódott. Ez a 
rátolási vonal északon a belényessonkolyosi völgyben kezdődik ott, hol 
a képződmények csapásiránya kelet-nyugatiról észak-délire változik és 
dél felé egészen a menyházai völgybe nyomozható több mint 20 km hosz- 
szúságban. Déli végét az a hatalmas vető metszi el, mely a menyházai 
völgyből a berhényi völgybe húzódik és a Béli-hegységet meg a Mómát 
egymástól elválasztja.
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A második permvonulatnak a déli részén a perm alsó részének felső 
rétegei, a kvarcporfirok és diabázok érintkeznek a dogger-malm rétegeivel. 
Amint azonban észak felé haladunk, az alsó perm lassan kiszorul, illetve 
a mélyben marad és a felszínen a felső perm kvarcos homokköve van a 
márgarétegekre reátolva.

Ez a permvonulat az elsőtől abban különbözik, hogy ebben a kvar
cit-homokkő alatt egy aránylag vékony — talán 20—25 m-re becsülhető 
— diabázréteg következik, amely alatt nagyobb vastagságban kvarcos 
porfir települ, míg az első vonulatban a kvarcos porfir és kvarcit-homokkő 
között hiányzik a diabáz.

A harmadik permvonulatot a másodiktól a varatyeki völgytől 
északra Tárkánykáig nyúló mezozóos terület választja el, mely délen egé
szen észak felé dűlve, konkordánsan települ a kvarcit-homokkő rétegeire, 
de észak felé lassan a hegységre általában jellemző 8 órás dülést veszi fel. 
A varatyeki völgytől délre a második és harmadik vonulat érintkezik 
egymással, de a második vonulat csapása északkelet-délnyugati, a harma
dik e helyen egészen kelet-nyugati.

Eddigi megfigyeléseim alapján úgy tűnik fel, mintha az itt levő 
mezozóos terület a permnek egy átfordított redőjébe lenne begyűrve s a 
redő keleti szárnyán a felső perm rétegeire a középső perm fordított sor
rendben következnék. Ez a kép látható a Grurgujáta környékén is, hol 
a perm a mezozóos rétegekkel együtt északkelet-délnyugati csapás mellett 
a kelet-nyugati csapású triászrétegekre van reáfektetve.

A harmadik permvonulat, mely északon kb. Tárkányka környékén 
kezdődik, dél felé átnyúlik a menyházai területre és igazi kifejlődését 
ott is éri el, mert északon keleti szélét a fiatalabb lerakódások elfedik. A 
második és első vonulattól főleg abban különbözik, hogy ebben a kvarcos 
porfir közbetelepülések vékonyabbak, de sokszorosan ismétlődnek, vala
mint sokszor ismétlődik a vonulatot főleg jellemző diabáz-közbetelepülés is.

A második és harmadik vonulatot vagy úgy foghatjuk fel, mint 
különböző takarókat, vagy pedig úgy, hogy azok lankásan dűlő sík men
tén vannak pikkelyszerűen egymásra tolva. A különböző jelenségek majd 
egyik, majd a másik felfogás mellett szólanak, de határozottabb felfogást 
csakis akkor lehet majd nyilvánítanunk, ha a még hátralevő területek 
tanulmányozása is befejezést nyert.
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