
OLÁHLÁPOSTÓL ÉSZAKKELETRE ESŐ TERÜLET  
FÖLDTANI VISZONYAI.
(1 térképpel és 3 szelvénnyel.)

A M. Kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendeletére 1943. 
év nyarán Oláhlápostól É-ra a 4972/3, K-re a 4972/4 és D-re a 
5072/1— 5072/2 lapokat térképeztem. Az átvizsgált terület Ny-i 
határa Oláhlápos, Libaton és Nemesbudafalva között húzódik és az 
Ocotilor (871) hegyig terjed. Az É-i határ Erzsébetbánya, Rákos- 
falva-patak, Máramarossziget (Carligatur, Dieletin, Gropii, Stegior, 
Prelucelor-hegység), Széples között vonható meg. A déli határ Pal- 
tinis (1490), Moliseifalva és Egreshely, a keleti pedig Alsószőcstől 
Rogozig húzódik. Ez a terület kb. 300 km2.

M o r f o l ó g i a .

A tanulmányozott terület ÉK-i részén magas, meredek és na
gyobbrészt erdős csúcsokat találunk. Ezek : Széples (1842), Hunyadi 
(1612), Paltinis (1490), Grohot (1842), Prelucelor (1481), Stegior 
(1471), Dieletin (1343), Gropii (1325), Kis-Hudin (1482), Carligatur 
(1249), Ariesi (1135), Grindi (1122), Mingetului (1116). E hegy
csúcsok a Radnai-havasokban, a Gutin (1447) és Széples között emel
kednek.

A csúcsokat számos patak több részre bontja. A terület közepén 
és É-i részén már lankásabb, 1000 m-en aluli hegyek emelkednek, 
ezek is erdősek és a patakok által szabdaltak. A területet a Lápos 
főfolyó és négy nagyobb mellékfolyó szeli át. A Lápos a Szelha- 
hegységben ered, Erzsébetbányától É-ra és D-nek fordulva Erzsé- 
betbányát, Horgaspatakot és Oláhlápost érinti. Mellékfolyói Rákos- 
falva-patak, Roja-patak, Pisztrángos-patak, Széples és Tőkés. Ezek 
a patakok tavasszal és nagyobb zivatarok alkalmával nagy károkat 
okoznak.

DR. B Ö H M -B E M  B O LES ZLÁ V:
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R é t e g t a n i  v i s z o n y o k .

Földtani kutatók eddig a Lápos-hegységben csupán az eruptiv 
kőzetekkel foglalkoztak.

Az átvizsgált terület két fáciesre osztható :
I. Flis fácies eruptivumokkal.

II. Medence fácies.

Flis fácies.

1. Alsó Kréta. Idetartoznak fénylő felületű, fekete, vagy sötét
kék agyagos palák, szürkéskék, sokszor fekete vagy szürkészöld 
márgás homokkövek és sötétkék rnárgák. A palalapok 1—2 cm 
vastagok, a felületük sima. A homokkő felülete töredezett és kalcit- 
ierek járják át. A márga csupán vékonyan települ. Ebben a réteg- 
összletben, amely erősen diszlokált, kövületeket nem találtam. Az 
iszapolás is eredménytelen maradt. P r i m i c s (3) szerint ez a réteg
sor Apiychus t tartalmaz. »Egypár helyen a kárpáti homokkövek 

közé — írja Primics (3. p. 190) — Aptychusokat tartalmazó szaru
köves mészkövek települnek« . .., majd így ír: »a sötétszínű agyagos 
palák nagy valószínűséggel a krétához számíthatók«. Megfigyelésem 
szerint ezek a rétegek emlékeztetnek a romániai »Sinaja« rétegekre 
és a Valanginien-Hoterivien-hez számíthatók. A kövületek hiánya 
nem engedi meg ezt a feltevést, ezért én a rétegsort az alsó krétába• 
helyezem.

Az alsó kréta a tanulmányozott területen Széples környékén, 
valamint Rákosfalvapatak és Batiza-patak eredetén fordul elő.

2. Barrém. Ezek a rétegek az úgynevezett Spas-rétcgek, vagy 
Audia-rétegek Romániában és Lengyelországban igen elterjedtek és 
minden kárpátkutató geológus jól ismeri őket. Területünk É-i részén 
fordulnak elő kis folt alakjában a Magura-hegy és a máramarosi 
határ között. Fekete, leveles, bitumenes, dysolides palák, kemény, 
kvarcos homokkövek, néha konglomerátok, fekete, kemény szaru
kövek és szferosziderit betelepülések építik fel ezt a csoportot. A palák 
színe fekete, de nem barna, mint a menilitpaláké. Felületük síma, 
fénylő vagy matt. A homokköveket kalciterek járják át. Lengyel- 
országban ebben a rétegsorban szép halfaunát találtak, amely csak 
a terciernél idősebb fajokból áll. A mi rétegünkben nincs kövület,, 
de a Spas-rétegekhez hasonlók; ezért a barrémhez kell számítanunk.

3. Inoceramusos rétegek. Ebbe a csoportba két rétegsor tartozik,, 
amely — sajnos —  a homokköveken és konglomeráton kívül egy
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mástól nem különíthető el. Az egyik rétegsor a Lápos-folyó jobb- és 
balpartján lép fel, a másik a Rákosfalvapatak és Erzsébetbánya 
környékén jön elő. Az első rétegcsoportban megkülönböztethetünk :
a) zöld, puha, gyakran leveles, agyagos palákat; b) zöldeskék, 
meszes, csillámos, mészkőeres homokköveket; c) különböző szem
nagyságú konglomerátumokat. A második rétegösszlet a már említett 
palákon kívül lemezes, szürkészöld, glaukonitos, erősen csillámos, 
gyakran ezüstös, hieroglifás homokkőből áll. E homokkő felülete 
egészen zöld és különböző irányokban erősen széttöredezett. Kalcit- 
erek ebben a kőzetben igen ritkák. Mindkét rétegösszletben meszes 
vagy agyagos márgák és fukoidás márgák települnek. Az első réteg
összlet homokkőrétegeiben találtam meghatározhatatlan Orbitoidá- 
kat, a másodikban pedig Foraminiferákat. A fentemlített inocerá- 
musos rétegek alig különböznek a romániai és lengyel rétegektől, 
csupán erősebben csillámosak.

4. Konglomerátumok. Ezeket külön tárgyalom, bár az inocerá- 
musos rétegekhez tartoznak. A tanulmányozott területen kétféle 
konglomerátum van : az egyik, mint pl. a Magura-hegyen és környékén 
lévő, apró kvarcszemekből áll, a másik, mint pl. a Lápos-folyó men
tén, a Horgos-patak mellett nagyobb kvarc-, csillámpala-, gneiszsze
mekből áll. Mindkettő tengeri üledék, erősen kötött és szemcséi 
lekerekítettek.

5. Kréta homokkő. Idesorolom a legkülönbözőbb krétához tar
tozó homokköveket. A Rákosfalvapatak eredetétől D-re figyelhetők 
meg és lehúzódnak a Horgospatakig. Ezek szürkészöld, kemény, 
csillámos, lemezes vagy durvapados, közepes szemnagyságú, gyakran 
szürkéskék, mállottan sárgásbarna homokkövek. Ezenkívül vannak 
durvapados, csillámos, zöldeskék, mésztartalmú, hieroglifás és más 
homokkövek is. E homokkövek közül sok emlékeztet az eocén
homokkövekre, de helyzetüknél fogva a krétába, mégpedig a felső 
szenonba sorolandók.

6. Vörös palák. A vörös palák egyik övben Rákosfalva környé
kén, a másik övben pedig a Ratiza-patak kezdeténél lépnek fel. 
Ezek vörös, sokszor ibolyásvörös, homokos vagy agyagos, csaknem 
leveles, kalciterekkel átjárt palák. Sok helyen vörös-zöld, plasztikus 
palák figyelhetők meg, ezek az alsó eocén palákra emlékeztetnek. 
Az egész rétegösszlet laposan fekszik és sok foraminiferát tartalmaz. 
M a j z o n dr. az iszapolási maradékból két fajt határozott meg : 
Globotruncana linnei D ’O rb ., Ventilabrella eggeri Cus hm.

Ez a fauna a felső szenonba tartozik.



72 DR. BÖHM-BEM BOLKSZLAV

Eocén.

7. Átmeneti rétegek. Ezekhez a rétegekhez számítom a) a lemezes, 
puha, zöldeskék, mállottan szürke, ibolyásfoltos homokköveket.
b) Vastagpados, kemény, csaknem konglomerátumos, zöldeskék ho
mokköveket, melyek mint közbetelepülések jelentkeznek. Az a) cso
portba soroltak gyakran az inoceramusos rétegek között is előfor
dulnak ; pl. a Pisztrángos-patak jobboldalán a Csormolina-patakkal 
szemközt. A b) csoport a Lápos-folyó jobboldalán és Rojahidán 
található meg. Pontos sztratigráfiai meghatározása ezeknek a réte
geknek igen nehéz, mivel faunát nem tartalmaznak. Megállapítható 
azonban, hogy közvetlenül a krétára települnek és átmenetet alkot
nak a kréta és a magura-konglomerátum között.

8. Eocén homokkő. Ehhez a komplexushoz különböző homok
kövek oszthatók : Sötétszürkék, gyengén konglomerátumosak num- 
mulinás kvarcszemekkel, vagy kékesszürkék, lemezesek vagy zöldes
kékek, vastagpadosak, kemények, glaukonitosak. Csillámos mész
kövek is megfigyelhetők e sorozatban. Ez a rétegösszlet a Nagy- 
Rója-patak mentén észlelhető. A meghatározhatatlan nummulinák 
a középső eocénhez tartoznak.

9. Mészkő. A mészkő területünkön két helyen fordul elő : Rákos- 
falvától É-ra és DNy-ra. Mindkét helyen a mészkövet a többi kép
ződménytől erős diszlokáció választja el. Szürkésfehér vagy zöldes- 
szürke, kemény, gyakran széttöredezett mészkő, sok benne a 
nummulina és korall. Dr. M é h e s  ezekben néhány kistermetű 
nummulinát, Lepidocyclinát és korallt ismert fel. Ezek alapján 
mészkövünk a Ludien-Lattorfien-nek felel meg.

10. Magúra konglomerátum. Területünk középpontján közvetlenül 
az átmeneti rétegekre települnek e konglomerátumos homokkövek. 
Szürkés vagy kékesek, porózusak, mállottan sárgásszínűek és nagy 
csillámlemezeket tartalmaznak. Ezenkívül előfordulnak sötétszürke, 
vastagpados homokkövek, szürkészöld, homokos pala betelepülé
sekkel. Ez az összlet nagyon emlékeztet a kárpáti Magura-homok- 
kőre és ezzel valószínűleg azonosítható. A Magura-homokkőhöz 
hasonlóan ez a rétegösszlet a legmagasabb csúcsokat foglalja el, szép, 
festői tájképet adva a vidéknek. Néhány helyen ebben a homokkő
ben pár nummulinát találtam, melyek a felső eocénre vagy az alsó 
oligocénre utalnak.
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Oligocén.

11. Alsó és középső oligocén. Idetartoznak a lemezes, finom, 
vagy közepes szemnagyságú szürkéskék homokkövek, melyek közé 
homokos palák települnek. Ezenkívül előfordulnak vastagabb pados, 
durvábbszemű, cserepes, csillámos homokkövek is. A lemezes homok
kövek szerkezetükkel és színükkel az ismert átmeneti rétegekhez 
hasonlítanak. Ez utóbbi azonban nem tartalmaz palabetelepüléseket. 
Ez összletben sok a Globigerina. Ezeken kívül Clupeidae, Gadidae, 
Lepidopidae, Scombridae és Serranidae fogak és pikkelyek kerültek 
elő.

12. Kattikum. A kattikum Oláhlápostól Ny-ra, D-re és DK-re 
térképezhető. A legszebb feltárásait Rogoz mellett, a Lápos-jfolyó 
jobbpartján találjuk. Ezeket világoskék, csillámos, finom vagy kö
zepes szemnagyságú, puha, meszes, hieroglifás, gyakran kagylós 
szerkezetű homokkövek alkotják. Ebben a rétegsorban kalcitereket 
és detrituszt találunk. Sok helyen csak a pala jön elő. Az egész 
rétegösszlet a kárpáti polanica vagy krosnoi rétegekre emlékeztet 
és ezekkel valószínűleg azonos.

13. Palasorozat. Sok helyen a kattiai rétegeket elkülönülve 
találjuk. Ilyen sorozat Oláhlápos és Tőkés között húzódik, amely 
sötétszürke, agyagos palából áll. Ez a pala valószínűleg az alsó 
krosnoi rétegeknek felel meg.

14. Homokkősorozat. A fentemlített rétegekre közvetlenül tele
pül, tetemes vastagságú, durvapados, közepes vagy durvaszemcsés 
homokkő.. Ez a homokkő csillámos, kaolinos, mállottan sárga ; 
részben a krosnoi középső rétegeknek felel meg.

15. Palasorozat. Ez a sorozat a Széples-patak jobbpartján lát
ható, közvetlenül az eruptivum alatt. Sötétszürke, puha, csillámos, 
homokos palák, melyek az eruptivumok kontaktusában kvarcosod- 
tak és metamorfizálódtak. Közvetlen a középső oligocén rétegeken 
fekszenek és kőzettani szerkezetük hasonlít a felső krosnoi réte
gekhez. Ezeket a felső kattikumhoz kell sorolnunk.

Medence fácies.

A medence fácies határa Tőkés és Tagfalvától D-re húzódik. 
A Tőkés-patak jobbpartjától É—D-i vetődés választja el.

16. Burdigálai emelet. Ez puha, csillámos, finom vagy durvább 
szemű, detrituszos homokkővel kezdődik, puha, kékes palabetele
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pülések, továbbá konglomerátumok is láthatók benne. A konglome
rátumok igen emlékeztetnek a lengyel Szloboda—Rungurszka és a 
romániai Pietricica konglomerátumokra. Ez a rétegösszlet transz- 
gresszív jellegű, D r. R e i c h  L. gyűjtötte és meghatározta az innen 
való foraminiferákat: Rhabdamina, Haplophragmina. Gadus egy 
foga is előkerült innen.

17. Eruptiv kőzetek. Az eruptiv kőzetek nagy területen, hatalmas 
tömegben lépnek fel. Három különálló részre oszthatók :

aj Az első csoporthoz tartozik a Hunyadi-csúcs, b) a második
hoz SzépleS* és környéke, c) a harmadikhoz Erzsébetbánya. P r i 
mi  c s (3) is hasonlóan osztályozza ezeket:

a) Orthoklász-trachit. Ma ezt a kőzetféleséget a riolitok család
jába soroljuk. Szürkésfehér kőzetek, fehér földpátkristály és fekete 
biotit beágyazásokkal.

b) Pyroxénanclezitek. Igen változatos szerkezetűek, kristályos, 
lilás vagy piszkosbarna színűek, másutt gránitporfirosak, zöldes- 
szürke vagy sárgáseres színezetűek, ismét másutt piroxénesek, 
szürkésfehérek. Ehhez a csoporthoz tartozhatnak a palcinisi, gropii 
és kishunyadi kőzetek is. A különbség csupán a pirittartalomban 
van.

c) Ide sötétebb színű, csaknem fekete hipersztén-augit andezi
tek tartoznak.

A legidősebb valószínűleg a Hunyadi-hegycsoport : ez szarmá- 
tikum előtti. Három fiatalabb vetődést találunk itt. Ezek az erup- 
tivumok a flis kőzeteket áttörik.

A második és harmadik csoport szarmata- vagy posztszarmata- 
kori. Közelebbi petrográfiai adatokat K o c h  (2), P r i m i c s  (3) és 
P a n t ó  G. (4) tanulmányaiban találunk.

S z e r k e z e t i  v i s z o n y o k .

Területünk szerkezete főleg töréses Számos törés szabdalja 
szét a területet különféle irányban. A törések között a következő 
főcsapásirányokat különböztethetjük meg : ÉNy—DK : (280—335), 
ÉÉNy—DDK vagy ÉÉK—DDNy (350— 10) és ÉK—DNy (30—55).

1. Az első csoport törései : főként Horgospatakától D-re, Tőkés
től É-ra és a Hunyadi-csúcstól ÉNy-ra találhatók. A horgospatakai 
törések (összesen 5 törés fordul itt elő) a krétakonglopierátumok 
és az átmeneti rétegek eltolódásából és csapása megváltozásából



G3-a
1. Alsó kréta — Untere Kreide
2. Inoceramusos rétegek — Inoceramen Schichten. Apt-Senon
3. Kréta konglomerátum — Kreide Konglomerate
4. Kréta homokkő — Kreide Sandsteine
5. Vörös pala. Felső Senon — Rote Schiefer. Oberes Senon
6. Átmeneti rétegek — Übergangsschichten
7. Eocén homokkő — Eozän Sandsteine.
8. Magúra konglomerátum — Magúra Konglomerate.
9. Alsó- és középső oligocén — Unteres und mittleres Oligozän.

10. Kattiai rétegek — Kattien Schichten.
11. Palás sorozat. Alsó Kattikum — Schieferige Serie. Unteres Kattien
12. Homokos sorozat. Középső Kattikum — Sandstein Serie. Mittleres Kattien
13. Palás sorozat. Felső Kattikum — Schieferige Serie. Oberes Kattien

14. Burdigálai rétegek — Burdigalienische Schichten
15. Eruptivum — Eruptivgesteine. II. Mediterran

74-75
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vezethetők le. Rövid lefutásúak, 2—7 kilométerig követhetők és 
a rétegek eltolódása 250—900 méter. A Tőkéstől É-ra fekvő törés 
a rétegcsapással párhuzamos törésvonalat alkot és jól csak 3 km-es 
hosszúságban követhető. Lehetséges, hogy ÉNy felé folytatódik, 
de a hatalmas Magúra konglomerátumok nem engedik meg a további 
kinyomozását. Az Inoceramus és átmeneti rétegek eltolódása itt 
aránylag kicsi és az ugrómagasság nagy.

A Hunyadi-csúcs törései szintén hosszanti törések. A réteg
eltolódás itt kb. 1 km. Itt több kisebb törés lép fel, de ezek jelen
tősége csupán helyi. Az összes előbb felsorolt törések egykorúak, 
valószínűleg poszteocének.

2. A második csoport törései : Ide három hosszú és jól kinyo
mozható törés tartozik. A leghosszabb a terület É-i peremétől 
Tőkésig terjed. Tehát hossza kb. 13 km. Ez is hosszanti törés, ugró
magassága a középső részén több mint egy kilométer. Az egész 
területet két különféle sztratigráfiai csoportra tagolja. Ny-ra: itt 
a kréta, az átmeneti rétegek és a magurakonglomerátok, K-re : 
ahol az oligocén rétegek fekszenek. A rétegek eltolódása itt a 
legnagyobb. Ez a diszlokáció néhány helyen jól megfigyelhető. 
Itt sok a forrás; erősen összetörtek a rétegek, tektonikai-breccsák 
lépnek fel. Más helyen azonban csupán a rétegcsapások hirtelen 
elugrása jelzi a törés további lefutását. Az egész K-i rész tehát le
süllyedt. A második nagy törés a Hunyadi-csúcstól D-re található 
meg. Hosszúsága több mint 5 km, ugrómagassága szintén több 
mint 1000 méter. Ez csupán a rétegeltolódások és antiklinális ten
gelyek elugrása révén vezethető le. A törés közelében a rétegeken 
számos csúszási felület mutatható ki. Ez a törés már az eruptivus 
kőzeteket is elvetette. A harmadik törés, amely kb 6 km hosszú, 
Tőkéstől Ny-ra és DNy-ra lép fel. Ez a fiatalabb rétegeket veti el, 
ugrómagassága tetemes. Itt is a törés közelében csuszamlási felüle
tek. és több forrás lép fel. Az első törés kora valószínűleg posztoli- 
gocén, a második és harmadiké valószínűleg miocén.

3. A harmadik csoport törései: A csoport egyik törésvonala 
Horgospatakától Ny-ra, a második innen D-re, a többi négy a 
Hunyadi-csúcstól É-ra és az utolsó a Széplestől (Ciblestől) Ny-ra 
húzódik. Főleg régebbi törésvonalakat metszenek át, tehát ők a leg
fiatalabbak. Egyesek eruptivus kőzeteket is levetnek. Az eltolór 
dási mérték kicsi, az ugrómagasság nem lépi túl a 300 métert. A 
törések kora valószínűleg pliocén.

A megvizsgált területen a krétarétegek legerősebben meg-
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, „ Eruptivum ált. 
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19. Magas terraszok 
Hohe Terrassen

20. 10 m-nél magasabb terraszok 
Über 10 m hohe Terrassen

21. 10 m aluli terraszok 
Bis 10 m hohe Terrassen

22. Kalciterek —- Kalzitadern
23. Márga — Mergel
24. Siderit (FeCO,)
25. Foraminiferák ált. — Foraminiferen im Alig.
26. Nagy foraminiferák — Grosse Foraminiferen
27. Kövületek ált. —- Versteinerungen im Alig.
28. Kutatótáró — Stollen
29. Vadászlak —Jägerhaus
30. Vulkáncsúcs — Vulkangipfel
^  Dőlés^ és csapásjelek — Fall- und Streichrichtung
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32. Diszlokáció — Dislokationen
33. Rétegcsoport valószínű határa — Wahrscheinliche Grenze der Schichten
34. Diszkordancia határa — Diskordanzgrenze
35. Medence fácies határa — Becken-Faciesgrenze
36. Orthoklasz-Riolit ált. — Orthoklas-Rhyolit im Alig.
37. Piroxén-andezitok ált. — Pyroxen-Andesite im Alig.
38. Antiklinale
39. Synklinale
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gyűrtek. A rétegek itt meredekek, dőlésszögük 40°—90°. Csapás
irányuk inkább kárpáti és több helyen antiklinálisokat és szin- 
klinálisokat képeznek. A terület Ny-i és D-i részén diszkordanciák 
figyelhetők meg. Mégpedig itt az oligocén rétegek a krétán feksze
nek. É-on azonban a kréta jobban meggyűrt, itt már fekvő redőket 
is megkülönböztethetünk, ami már pikkelyeződésre mutat. Ilyen 
pikkelyek főleg a térkép É-i peremén láthatók, ez a terület tektoni
k a iig  a máramarosi Kárpátokhoz tartozik. Az eruptivummal érint
kező kréta itt erősen kontaktmetamorfizált. A rétegek itt kemények, 
kvarcittartalmúak és piritesedettek. Ilyen metamorfizáció figyel
hető meg legszebben Erzsébetbánya környékén és a Széplespatak- 
mentén. A krétapalákat nagytömegű kalcitér járja át, amit a régi 
időben mészégetésre használtak. Sok márga és sphaerosiderit is 
található bennük.

A kréta és eocén között hiányzik a paleocén és az alsó eocén. 
A transzgresszió csak a középső eocénben kezdődik. Mészkövekkel és 
pados homokkő-konglomerátum rétegekkel indul. Ezek a rétegek 
nummulinákat tartalmaznak, gyengén meggyűrtek és egyes helye
ken majdnem vízszintesen települnek. Az oligocén alsó, középső és 
felső emeletre osztható. Itt főleg agyagos vagy homokos, finom szem
csés üledékek lépnek fel, amelyek közé közép és nagy szemcsés 
üledékek települnek.

Az egész rétegcsoport többé-kevésbbé gyűrt, szép antiklináli
sokat és szinklinálisokat képez, pl. a Széplespataktól É-ra. A terü
let D-i része diszkordánsan fekszik a krétán. Az oligocén a Cibles 
eruptivumjainak kitörése előtt gyűrődhetett meg. Tehát a szarmá- 
tikum előtt és ezért valószínűleg a szávai gyűrődés eredménye. 
A palarétegsor erősen kontaktmetamorfizált. Az erüptivum közelében 
kvarcitos, csengő és barnásszínű. A metamorfizáció annyira meg
változtatja az oligocén kőzetek habitusát, hogy azok csak akkor is
merhetők fel, ha az átmeneteket jól ismerjük. Itt is meredeken dől
nek a rétegek és azt csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy a magmain- 
truzio a kőzetkomplexumot elmozdította és összegyűrte. Az oli
gocén fauna kevert alakokat tartalmaz, ugyanis a D-i típusok mel
lett É-i formák is előfordulnak benne. Ezek halpikkelyek és hal
fogak, amelyek Clupeidáktől, Gadidáktól, Lepidopusoktól, Scom- 
bridáktól és Serenidáktól származnak. A kattikum lerakódása 
után, amely a Krosno—Polanica rétegeknek felel meg, egy re
gresszió lép fel és az egész terület kiemelkedik. Az aquitán- 
transzgresszió itt teljesen hiányzik. A medencefácieshez tartozó
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iurdigálai tenger a meggyűrt kattiai rétegekre transzgredál. Több 
helyen megfigyelhető, hogy a burdigálai rétegek is diszlokáltak.

Az eruptivák, amelyek területünkön nagy elterjedésben lépnek 
fel, áttörték a régebbi rétegeket és a fiatalabbakat befedték. Ahogy 
már előbb említettem, három típust különböztethetünk meg : kettő 
ezek között, a széplesi és a hunyadicsúcsi előfordulások tektonikailag 

‘ is szétválaszthatok. Patakfeltárásokban látható, hogy a Hunyadi- 
csúcs orthoklász-riolitjére a széplesi piroxénandezit települ. A két 
típus közötti határ kb. 1500 méterre a Hunyadi-csúcstól K-re fek
szik és ÉK felé húzódik. Ezekbe a kőzetekbe aranytartalmú piri- 
tekre mélyesztették régebben a következő tárokat: 1. Szt. Anna- 
táró, 2. Szt. Mária-, 3. Alsó Szt. Imre-, 4. Felsőimre-táró, 5. Szent 
László-táró, 6. Szentgyörgy-, 7. Szt. Kálmán-táró. Ezeknek köze
lebbi leírását P a n t ó  G á b o r n á l  (4) találjuk.

Roboz és Magyarlápos között, a Lápos-patak jobbpartján 
kattiai rétegekben fellépő homokkövekben gáz- és olaj nyomokat 
találtam.
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