
13. Geológiai jegyzetek a Persányi hegységből.

(Jelenték az 1916. évi részletes felvételekről.)

Dr. P á l fy  JVIÓEic-tól.

Az 1916. év nyarán a Persányi-hegység tanulmányozását kezdet
tem meg, mint azon csoportnak tagja, amely hivatva lesz az erdélyi keleti 
határhegység geológiáját feldolgozni. Programmom az lett volna, hogy 
a Persányi-hegységet és a Nagyhagymás hegy vonulatát nagyjában be
utazva, általános tájékozódást szerezzek a hegységek felépítéséről. Erről 
a tervről azonban a keleti határ mentén uralkodó bizonytalan állapotok 
miatt le kellett mondanom s ahelyett Alsórákos és Agostonfalva között 
az Olt áttörésében végeztem részletesebb felvételeket. Régen ismert dolog, 
hogy a Persányi-hegység vonulatának körülbelül ez a szakasza a leg
bonyolultabb felépítésű s bár a Persányi-hegységnek aránylag szegény 
irodalma van, ez a kevés irodalom is tele van ellentétes nézetekkel.

A nyári felvételi idő, amelyet az augusztus hó végén történt román 
hadüzenet is megrövidített még, kevés volt ahhoz, hogy ezen jelentésem
ben megállapodott véleményt nyilváníthassak. Bár egyes kérdéseket sike
rült tisztáznom, mégis a hegységet felépítő minden képződmény helyzetét 
illetőleg még sok a tennivaló. Nyári gyűjtésem, melyet a román hadüze
net előtt pár nappal adtam vasútra, csak 1917 január elején, e jelentés 
megírása után, érkezett meg s így a gyűjtött paleontológiái anvmgot még 
nem vizsgálhattam át. Mindezek az okok arra késztetnek, hogy ezen jelen
tésemet igen rövidre fogjam s éppen csak nehány megjegyzést tegyek 
a terület egyes képződményeire.

Már H e e b ic ii vizsgálatai óta ismeretes, hogy a Persányi-hegység 
alapját régibb mezozóos képződmények alkotják, melyeket fiatalabb me- 
zozóos képződmények fednek s ezekre azután a hegység nyugati szegé
lyén a harmadkor felső felében rakódtak le fiatalabb üledékek, míg a 
pliocénben, főleg a hegység keleti szegélyének mentén, egy édesvízi beltó 
üledékei rakódtak le.

Az Olt áttörés szakaszán a régibb mezozóos képződmények egy 
ÉÉNy— DDK-i vonulat mentén jutnak a felszínre. Ez a vonulat, mint
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már Herbich közleményeiből is ismeretes, triász üledékekből, mezozóos 
erupciós képződményekből s azokra telepedett tithonszirtekből áll. ame
lyekhez még kevés alsó-kréta mészkőből álló szirt is csatlakozik. A  titkon 
alján alárendelt felszíni elterjedéssel az alsó-liász is megjelenik kövti- 
letes vörös márgás mészkő alakjában. A régibb mezozóos képződmények 
vonulatához csatlakozik keleten és nyugaton a krétakor képződményeinek 
sorozata.

A triász képződmények legnagvobu részét weríeni pala alkotja. E 
rétegcsoport sárgás és zöldes, majd sötétebb szürke palás agyagból áll. 
amelybe vékonyabb —  alig 2— 5 cm vastag —  meszes, dolomitos kemény 
rétegek vannak közbetelepülve. Ez utóbbiak helyenként igen sok kövü
letet tartalmaznak. A  triász képződmények közül a weríeni pala borítja 
a legnagyobb területet. Emellett azonban előfordulnak alárendelten még 
mészkövek és homokkövek is, melyeknek triász korára már H erbich is 
ráutalt. íg y  pl. Herbicii a Kárhágó-patak mellékágában,1 *) a Köves
patakban sötétvörös hallstatti meszet talált heverő darabban Tropites-szel 
és Encrinit nyéltaggal. A  Kövespatak mentén a HERBicn-től említett kőzet 
előfordulási helyét hosszú ideig kerestem, de nem tudtam reátalálni. Nem 
tartom lehetetlennek, hogy a H erbich-tői talált mészkődarab a patak 
völgyének baloldalát felépítő Bucsecs-koiiglomerátumból került elő. Ha
sonlóan egy heverő homokkő-darabban „Daonella (Halobia)" maradványo
kat talált az ürrnösi Töpe-patak görkövei között is. Az tirmösi Töpe- 
patak jobboldali mellékárkaiban több helyen láthatni feltárva szürkés
fehér. kovás mészköveket, meszes márgákat és homokköveket, amiket a 
legnagyobb valószínűséggel a Triászba sorozhatunk. Kövületet ezideig 
még nem találtam ezekben: lehetséges, hogy innen került le a Herbtch- 
től talált kövületes homokkődarab is.

Nagyobb, kb. 15 m magas sziklában látjuk feltárva a triászba soro
zandó mészköveket az Olt jobbpartján a Hollókőtől DK-re, a 253-ik 
vasúti őrház mellett. Az itt feltárt szürke lemezes, majd dolomitos mész
kőben semmiféle szerves maradványt nem találtam ugyan, de a kövületes 
alsó-liász mészkőhöz való viszonya kétségtelenné teszi, hogy ebben is 
a triász képviselőjét kell látnunk. A 253-as őrháztól kelet felé mintegy 
200 m-re. a 1283-as vasúti szelvénypont közelében fehér vagy kissé 
vörhenyes mészkő több m3 nagyságú tömbjei hevernek, amelyek telve 
vannak kövületekkel. Különösen gyakori benne Halobia, de amellett gyé
rebben Awmonitesek, Brachiopodák és nehány kagyló is előkerült. Mint

l) Ezt a mellékágat Herbich ,.Szörmay‘'-nak írja. holott a helyes neve Köves-
patak. A Szörmál a Rákosi Töpehegy DNy-i gerincének csúcsa. A Szörináldoinb el
nevezést Szentpéteby is helytelenül használja Herbicii után.
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hogy —  mint már említettem —  az itt gyűjtött anyagomat még nem 
vizsgálhattam át, e mészkő pontos korát sem tudom ezidőszerint meg
határozni. Tekintettel arra, hogy K ittl E .1) a valódi, füllel biró Halobiák 
előfordulását főleg a felső-triászba helyezi, valószínű, hogy e mészkövet 
is oda helyezhetjük.

Hasonló mészkőtömböket a hegy lej tő alján több helyen lehet találni, 
de összefüggő rétegben sehol sem akadtam reá. Ha tekintetbe vesszük 
azonban azt, hogy ezek a tömbök messziről nem jöhettek, fel kell téte
leznünk, hogy azok előfordulási helye csakis a közelben lehet, de a mészkő 
rétegeit a területet vastagon borító málladék elfedi, vagy talán a tekto
nikai mozgások az egykor összefüggő rétegeket tömbökre darabolták szét 
és e darabokat találjuk most meg a hegy lej tő lábánál szétszórva.

A  triásznak a werf’eninél fiatalabb tagjainak nyomaival az Olt jobb
oldali mellékágaiban, valamint az iirmösi Töpe-patak jobb mellékárkai
ban is több helyen találkozunk, részint homokkövek, részint vörös, már- 
gás mészkövek alakjában. Ez utóbbi pl. előfordul a Hollókőről jövő 
Töpe-ároktól (nem Töpe-patak) keletre levő, már YADÁsz-tól is említett 
kétágú völgyben, ahol vékony rétegben a werfeni palák és a barnásra 
málló kékesszürke triász homokkő között fordul elő s így össze nem 
téveszthető az alsó-liász vörös márgájával. Ez a vörös meszes márga 
petrográhailag nagyon hasonlít a Nagyhagymás vörös hallstatti meszéhez.

A triász rétegekre az effuziós inezozói erupciós kőzetek települnek, 
de ezen erupciós kőzetek között és a werfeni palák között a triász maga
sabb tagjainak nyomait is csak kevés helyen találjuk meg. Az erupciós 
kőzetek felett a liász-malm mészkövek települnek, de ezek is olykor köz
vetlenül a werfeni palákon feküsznek. Mindezek a jelenségek arra mutat
nak. hogy ez a terület igen erős tektonikai mozgásokat szenvedett, ami
kor az egyes képződmények szétdarabolódtak, vagy a gyűrődések követ
keztében kihengerelődtek s így a rétegsorozat egyes tagjai sok helyen 
teljesen hiányoznak. Ezeknek a mozgásoknak lehet tulajdonítani azt is, 
hogy a maim mészkövek alján a vörös márgás mészkőből álló alsó- 
liászt is csak kevés helyen találjuk meg.

mezozóos erupciós kőzetek között kétségtelenül a bázisosabbak 
az idősebbek, míg a savanyúbb porfirok a fiatalabbak. A bázisos kőzeteket 
a peridotitok, gabbrók —  részben szerpentinné alakulva át — , diabázok 
és porfiritek, valamint a porfiritek tufái képviselik, melyeknek egymáshoz 
való viszonyáról ezidőszerint még nem sokat mondhatok. Sz e n t p é t e r y  
a sorozat legidősebb tagjának a peridotitokat és gabbrókat tekinti. Eddigi

Ü Adatok a triász Halobiidái és Monotidái monográfiájához. A  Balaton tud. 
tanulmányozásának eredményei. I. köt. 1. rész. Függelék 2. k. 188— 190. oldal.
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vizsgálataim alapján azonban azt hiszem, hogy ezek éppen a legfiatalabb 
képződmények a bázisos kőzetek között. Ezeknek a kőzeteknek szövete 
arra utal, hogy semmi esetre sem effuziós kőzetek, ellentétben a kétség
telenül effuziós porfiritekkel, melyekben az erupciós lávák tufás képződ
ményekkel is váltakoznak. A  triász képződményeken való kétségtelen 
áttörést ezideig csakis a peridotitoknál és gabbróknál észleltem, míg a 
többit mindenütt lepel alakjában láttam megjelenni. A gabbrókból átala
kult szerpentinek a porfiritek közepette kisebb területekre terjednek ki 
s a felületen egy-egy ovális foltban körülhatárolhatok;' ez a megjelenési 
mód legegyszerűbben úgy magyarázható, hogy a szerpentinek a porfiri- 
teket áttörték. Tüzetesebb bejárás után nem erősíthetem meg Szent- 
PÉTEEY-nek nzt az észlelését, hogy a gabbrók, illetve az azokból képző
dött szerpentinek csakis az erupciós terület szélén jelentkeznének, mert 
azok szétszórtan az egész területen előfordulnak.

Az erupciók koráról is ellentétesek a vélemények. Herbioh és Szent- 
pétery triászkoriaknak, Vadász pedig kitörésüket a benne talált alsó- 
liász mészhez hasonló vörös mészkőzárvány alapján liász utáninak vette* 
annyival inkább, mert az alsó-liásznak a porfirra vagy porfirtufára 
való közvetlen reátelepülését nem észlelte. Eddigi vizsgálataim alapján 
Herbioh és Szentpétery nézetéhez kell csatlakoznom, amennyiben az 
alsó-liásznak a porfirra való közvetlen reátelepülését több jmnton meg- 
figyeltem. így  elsősorban is a reátelepülés kétségtelen az ürmösi Töpe- 
patakban, közvetlenül az alsó-liász ammonitesek legnagyobb lelőhelye 
fölött. A patak jobbpartján ugyanis a kövületes alsó-liász márgának 
csak egy kis lecsúszott részlete látható s ebből a lecsúszott részletből 
került elő a kövületek túlnyomó része. Mindjárt fölötte a völgy jobb
oldalán az erdő között egy kisebb maim mészkőszirt áll és e mészkőszirt 
alján, az erupciós kőzetek fölött, van a liász márga eredeti fekvőhelye* 
A  vörös márga és márgás mészkő a maim mészkőszikla mögött is elő
bukkan felállított rétegekben, valamint a szikla lábánál elvezető út men
tén, a sziklától északra is.

A  Töpe-árok mellett levő kétágú völgyben, amely előfordulást 
V a d á s z  említi először, szintén kétségtelennek tartom, hogy a maim 
mészkőszirtecskék alján levő alsó-liász márga csakis a terület nagy részét 
felépítő portir felett lehet.

Az erupciók korára vonatkozólag legtöbbet mond annak a kb. 25 m 
magas szirtnek a szelvénye, melyet a 253-as vasúti őrház mellől fentebb 
említettem. Sajtáságos, h o g y  ezt a sziklát, amely közvetlenül a vasút mel
lett van s már a vonatról is szembeötlik, senki sem vizsgálta meg köze
lebbről. A sziklának elülső, nagyobb részét régen vasúti kavicsnak lefej
tették s így az északnyugat felé dűlő rétegek mélyebb részét ma már

A m. kir. Földtani Intézet'Évi jelentése 1916 1*
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nem láthatjuk. A  sziklafal alján vékonyréteges, tömött szürke mészkő 
rétegfejei állanak ki. A  sziklafalban vastagabb pados szürke mészkő van 
feltárva, egyes részeiben palássá kihengerelve. A  mészkőréteg felett
4— 5 m vastag szürke, vörös foltokkal és erekkel tarkázott palás agyag 
van, amely csalódásig hasonlít az északnyugati Kárpátokból ismeretes 
tarka keuperhez. Minthogy sztratigraüai helyzete nem mond ellen annak, 
hogy a keuperbe sorozzuk, a következőkben ?-el annak is fogom jelölni. 
Ügy tűnik fel, mintha ez az agyag diszkordánsan települne, szintén ÉNy-i 
dőléssel, a mészkőrétegeken. A  tarka keuper ?-be 2— 3 helyen vékony, alig 
10— 12 cm vastag tufás réteg van betelepülve: a keuper ? felett pedig 
2— 3 m vastag rétegben porfirtufa települ. A porfirtufa felett kevés szürke 
pala van, amely fölfelé átmegy kövületes alsó-liász márgába. A  szikla- 
csúcs tetején pedig, az alsó-liász felett, fehér maim mészkő következik. 
Kétségtelen ebből a szelvényből, hogy az alsó-liász a porfirtufát fedi 
és hogy a porfir erupciója közvetlenül az alsó-liász előtt, valószínűleg 
a keuper és liász között történt.

A  fennebb leírt tarka keupert ? megtaláltam még a Hollókő alatt 
levő tisztás árkaiban is. Ezenkívül valószínűleg ideszámítandó a fennebb 
említett kétágú völgy egyesülése alatt levő kis területen feltárt szürke 
palás agyag, valamint attól, vagy az alsó-liász márgától származhatik 
még pár helyen a maim mészkövek alján levő szürke és vörös málladék is.

A  liászból ezideig csak a már HERBicn-től fölfedezett alsó-liász 
szint van kövületekkel kimutatva; ennek a szintnek lelőhelyeit V adász 
nehány újabbal gyarapította, valamint néhányat nekem is sikerült fel
fedeznem. A liásznak azonban valószínűleg több szintjét sikerül majd 
kimutatnom, amennyiben az ammoniteseket tartalmazó alsó-liász vörös 
meszes márgája felfelé átmegy vörös márgás mészkőbe, ez pedig lassan 
a fehér maim ? mészkőbe. A  vörös márgás mészkőből az iirmösi Töpe- 
patak jobbpartján, a Töpe-hegy fehér mészkövének lábánál, brachio- 
podákat gyűjtöttem s tovább az alsó-liász ammonitesek főlelőhelye felett 
emelkedő szirt mögött kagylókat is találtam. Helyzeténél fogva ez a vörös 
mészkő kétségtelenül magasabb az ammoniteses márgánál. Hogy azonban 
ezt a gyűjtött anyag is megfogja-e erősíteni, az csak a kövületek meg
határozása után tűnik ki.

A  liászrétegek felett, vagy igen gyakran közvetlenül az erupciós 
kőzeteken, sőt néhol mindjárt a werfeni palán a maim fehér mészkő- 
szirtjei ülnek. Ezek a fehér, tömött vastagpados mészkövek szerves ma
radványokban rendkívül szegények s ezideig még senki sem talált bennük 
meghatározható maradványt. Ezek a mészkőszirtek a terület legnagyobb 
részén változatlanul vannak kifejlődve s csakis az ürmösi Tojje-hegven
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találtam a fehér mészkő alatt oly rétegeket is, amelyek a dogger jelen
létét sejtetik.

Az ürmösi Töpe sziklájának északi lábánál a patak jobbpartján egy 
csuszamlásban látható a V adász-íóI is említett kövületes alsó-liász 
márga. Innen a Töpe-hegy sziklájának alján K felé felhaladva az előbb 
említetthez hasonló vörös márgás mészkődarabok láthatók szétszórtan, de 
kövület belőle e helyen nem került elő. A  sziklafal legalján sárgásbarna, 
crinoideás mészkőréteg van feltárva, amelyben gyéren kövületnyomok is 
mutatkoznak. Ezek között a kipreparálás után talán akad olyan, amely 
e szint koráról felvilágosítást nyújt. A  crinoideás mészkő fölött legalább 
10— 12 m vastagságban fehér porhanyós meszes kvarchomokkő követ
kezik, amely felfelé átmegy homokos mészkőbe. A homokos mészkő fölött 
6— 8 m vastagságban szürke és barnás evinospongiás mészkő van, amely 
fölé a Töpe-hegy főtömegét alkotó fehér, szerves maradványt nem tar
talmazó. maim vagy tithon mészkő települ.

Amíg a fennebbi rétegsorból a crinoideás mészkő a liász felső részét, 
esetleg a dogger alját képviselheti, addig a homokkövet és homokos mész
követ a legnagyobb valószínűséggel a doggerbe helyezhetjük. Kétséges 
marad az evinosjmngiás mészkő kora. melyet vagy a doggerbe, vagy még 
inkább a maim aljára helyezhetünk.

A  Persányi-hegység szirtképződményei között a maim mészkövén 
kívül résztvesz még az alsó-kréta mészkő is. Ezideig még nem találtam 
adatot arra, hogy vájjon az alsó-kréta mészkőlerakódások és a tithon 
meszek között meg lenne az átmenet. Az eddig észlelt alsó-kréta mészkő 
előfordulásokat mind külön szirtecskében, közvetlenül a triászképződmé
nyeken ülve találtam. Fehér, kissé sárgás, helyenként sok korállt, más 
helyen kagylókat, csigákat tartalmazó mészkövek ezek. Szerepük ezen 
a területen jelenleg alárendelt; régen azonban hatalmas kiterjedésük lehe
tett, amit abból gyaníthatunk, hogy a Bucsecs-konglomerátum legmélyebb 
rétege túlnyomó részben alsó-kréta mészkő nagyobb darabjaiból áll. Amíg 
az Olt áttörés környékén levő alsó-kréta szirtekben a caprotinás mészkő 
igen kevés, addig a konglomerátumban rendkívül gyakori. Ez is arra 
mutat, hogy a Bucsecs-konglomerátum lerakódása idején nagy kiterjedésű 
caprotinás mészkőterületnek kellett abradálódnia.

A  krétakori agyagos, homokos képződményeknek e területen három 
főbb szintája ötlik szemünkbe. Hogy vájjon ezenkívül nem lehet-e majd 
még többet is kiválasztani, az a további vizsgálatoktól függ.

A  legmélyebb szintájat kemény szürke kalciteres mészkőpadokkal 
váltakozó palás agyagok, durva homokkövek és konglomerátumok képvi
selik, tehát a kárpáti homokkő-fácies. Korát a benne levő orbitolináh 
a neokomba utalják. A kárpáti homokkő rétegei még részt vettek a Per-

17
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sányi-hegység régibb tektonikai mozgásaiban is és gyűrve vannak, he
lyenként kaotikusán is.

Egy másik feltűnő krétaképződmény az ú. n. Bucsecs-konglomerá- 
tum, melynek kora ezidőszerint még kétséges. Legmélyebb részét durva 
konglomerátum alkotja. J ekelius és W achner gault-cenomannak veszik, 
amelyben egyes helyeken bőségesen fordulnak elő nagy caprotinás mészkő 
tömbök. Ahol ilyen konglomerátumot találunk, valószínűleg azon a tájon 
lehettek az abradált alsó-kréta mészkőterületek.

A  konglomerátum fölfelé kisebbszemű lesz, helyenként közötte laza- 
homokkövek is előfordulnak.

Területünkön azonban előfordul még egy laza konglomerátum is 
a Yárpatak felsőbb részén, amely egészen laza homokkővel is váltakozik 
s amely talán mélyebb szintet képvisel a Bucsecs-konglomerátumnál. 
Ennek a rétegcsoportnak laza homokkövei gyakran tartalmaznak echinida 
tüskéket és gyéren egy-egv mólluszka maradványt is. Hasonló echinidás 
homokköveket a Bucsecs-konglomerátum alatt több helyen észleltem, 
azonban sokkal keményebb és a várpatakinál vékonyabb kifejlődésű 
szürke homokkőben. Ilyen fordul elő pl. a többek között az ürmösi Töpe- 
patak bal gerince alatt a hegyoldalon és az alsórákosi Somospatak felsőbb 
részén, mindenütt a Bucsecs-konglomerátum alatt. Efölött a laza konglo
merátum fölött a Várpatakban vékony rétegzésű kemény, tömör kvarcit- 
homokkő települ.

A  krétaképződmények harmadik tagja az inoceramuszos márga, 
melynek H erbich  óta ismeretes előfordulási helye az ürmösi Falupatak
ban van, ahol úgy tűnik fel, mintha a kárpáti homokkő az inoceramuszos 
márga rétegein feküdne, pikkelyszerűleg fel lenne reá tolva. Az inocera
muszos márgának a Bucsecs-konglomerátumhoz való viszonya nem egé
szen világos, ha a konglomerátumot az eddigi felfogás szerint gault- 
cenoman korúnak vesszük. Az ürmösi inoceramuszos márgához ugyanis 
mindenben hasonlót találtam a Kárhágó-patakban, ahol a Bucsecs-konglo
merátum alól bukkan elő kis területen. A  márga itt igen gyakran tar
talmaz ammonitestöredékeket. a többek között baculiteseket (B. anceps ?) 
és gyéren inoceramuszokat is. Ugyancsak hasonló márgát találtam, de 
kövületek nélkül, a Sólyomkőtől északra is, szintén a Bucsecs-konglo
merátum alatt. Ürmösön az inoceraműszók társaságában szintén előfor
dulnak ammonitesek is, amiket S imionescu, aki a kolozsvári egyetem 
gazdag anyagát feldolgozta, szenon korúaknak határozott meg. Ezzel 
ellentétben V adasz E lem ér , mint W achner 1915. évi jelentésében írja, 
idősebb krétára, nevezetesen barréme-re utaló bélyegeket vélt a W achker- 
től gyűjtött anyagon felismerni. x\mint ezekből kitűnik, a Bucsecs-kon- 
glomerátumnak és inoceramuszos márgának nemcsak a helyzete, hanem
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még a kora is további vizsgálatokra vár. Abban az esetben, ha S im io nescu  
meghatározásai helyesek, amiben nincs okunk kételkedni, akkor a Bucsecs- 
konglomerátum a szenonnál vagy fiatalabb korú, vagy ha idősebb, akkor 
takarószerű képződmény.

A  Persányi-hegység nyugati szegéig'én a mezozóos képződményekre 
nagy vastagságban típusos dacittufa van Ny vagy ÉNy felé dűlő réte
gekben települve, amely fölfelé a mediterránkori sós agyaggal váltakozva 
átmegy az agyagba. Az alsórákosi Sóspatak mentén a mediterrán agyag 
vetődés mentén érintkezik a hozzá hasonló településű szarmatakori ho
mok, agyagos homok és homokkőrétegekkel, amelyek gyakran tartalmaz
nak rossz megtartású kövületeket is. Ezzel a törési vonallal körülbelül 
egybeesik a bazaltoknak az a feltörési vonala, amely a Sóspatak Kürtőié 
nevű mellékágában, azután az Alsórákosi Hegyes- (Kápolna-) hegyen 
és a mátéíalvi Oldalhegyen van. Azután a leírás után, amit ezekre a ki
törésekre K o ch  A k t a l  adott,1) ebben a részletekre nem terjedő rövid 
jelentésben általánosságban hozzáadni való alig akad.

A  szarmatarétegek felett a Sóspatak felső részén piroxénandezit 
konglomerátum települ. Szintén a jövő feladata lesz eldönteni még azt 
a kérdést, hogy vájjon ezek az andezitkonglomerátumok milyen korúak, 
amennyiben keletebbre a Hargitta piroxénandezitjeinek tufái kétségtele
nül a levantei rétegek közé vannak települve, míg itt —  úgy látszik —  
a szarmata rétegekre közvetlenül következnek és azokba átmennek. A 
Sóspatak jobboldali gerincén Felsőrákos irányából kis területen átnyúlik 
a levantei képződmény és ott közvetlenül érintkezik az andezitkonglo
merátummal, de a kettő között a település nem látható jól s nem állapít
ható meg, hogy vájjon a levantei rétegek az andezitkonglomerátum alá 
folytatódnak-e, vagy pedig arra reá települnek.

A  hegységben résztvevő képződmények részletesebb leírásába bo
csátkozni, valamint a hegység tektonikai felépítését vázolni, az eddig 
végzett vizsgálatok után még korainak tartom. Mindezekre munkám foly
tatása után fogok visszatérni. *)

*) K och  A .: Az erdélvrészi medence liarmadkori képződményei. II. 305. old.


