
11. A Rézhegység északi oldala Paptelek és Kaznács között 
és a szilágysomlyói Magúra déli része.

(Jelentés az 1911. évben végzett földtani reambulációról.)

D r. TELEGDI ROTH KÁROLY-tÓl.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatósága feladatomul a 17. öv 
X X V II. rovat jelzésű térképlapok, vagyis a Rézhegység és az azt kör
nyező dombvidék reambulációját tűzte ki. E lapok fölvételét annak ide
jén M a t y a s o v s z k y  J a k a b  végezte, nyomtatásban azonban nem jelentek 
még meg. A  17. öv X X V II. rovat jelzésű lap déli részét, Nagybáród kör
nyékét az 1909. évben L á z á r  V a z u l  reambulálta, az én munkámnak te
hát az övéhez kell csatlakoznia. Kutatásaimat a 17. öv X X V II. rovat 
jelzésű lap északkeleti sarkában, Szilágysomlyó vidékén kezdettem meg 
s innen haladtam dél, illetve nyugat felé. A  L á z á r  munkaterületével való 
csatlakozást Nagybáród irányában elértem. Csak a lap délkeleti sarkában, 
Túsza közelebbi környékén maradt egy kis terület a következő évre, 
különben az 1:25.000 mértékű, 17. öv X X V II. rovat ÉK és DK jelzésű 
lapok reám eső részének a reambulációjával elkészültem.

Területem északi részét a szilágysomlyói kristályospala-sziget és az 
azt környező fiatalabb harmadidőszaki parti üledékek foglalják el, délen 
a Rézhegység kristályospala tömege terül el északi parti szegélyével, e 
két ősföldrajzi egység közötti területet a pannóniai korú beltó üledékei 
töltik föl. A  terület fölépítésében a következő képződmények vesznek 
részt: kristályospalák és a fiatalabb harmadidőszak mindhárom emelete, 
u. m. a felső mediterrán, alsószarmata és (azelőtt alsópontusinak nevezett) 
alsópannóniai emeletek.

A kristályospalák a szilágysomlyói Magúra meredeken kiemel
kedő tömegét és a Rézhegységet alkotják. Tájképi szempontból gyönyö
rűek a Rézhegység mélyen bevágódó, meredek sziklafalakkal szegett 
völgyei a fenekükön rohanó kristálytiszta patakokkal, így a Berettyó 
sziklaszorosa Váralja mellett, hol a folyó a hegységből a neogén területre
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lép. vagy a Gyíimölcsénesnél torkoló, Magyarpatakról jövő Valea maré. 
Földtani szempontból e kristályospala terület meglelietősen egyhangú. 
Uralkodik a csillámpala sokféle változatban. A muszkovitos csillám
pala néhol sok gránátot tartalmaz s a kvarcit erekben, de igen gyakran 
vastag lencsék alakjában található benne. Egy kvarcitdarabban két 
mogyoró nagyságú rutil kristályt találtam.1 Néhol biotitos csillámpala 
is előfordul. Egy-két helyen amfibolit is telepedik a csillámpalák közé; 
a Magyarpatakról jövő Yalea Lusciorban egy olyan amfibolit előfordulást 
találtam, amely durvaszemű földpátos szerkezetével eruptiv kőzetből való 
metamorf származását árulja el. A  Rézhegység kristályospaláinak beható 
tanulmányozása különben jobbára még ezutáni feladataim közé tartozik. 
A  Rézhegység ez évben bejárt északkeleti részén a csillámpalák uralkodó 
csapási iránya ENE— W SW . A  szilágysomlyói Magúra csillámpala töme
géből kiválik egy W N W — ESE irányú gneisz vonulat, mely nem válik 
el élesen a környező csillámpalától s kőzettanilag maga is igen változatos 
(némely helyen préselt gránit szerkezetet mutat).

A  felsőmediterrán-rétegekei csak kisebb elterjedésben és csekély 
vastagságban, de kőzettanilag nagy változatosságban találtam. Ez utób
binak az az oka, hogy parti Övbe tartozó üledékekkel van itt dolgunk, 
hol a lerakódás kőzettani minősége lépten-nyomon változik. Fontos sze
repük van a felsőmediterrán rétegeknek a Somlyói kristályospala sziget 
körül; míg a Rézhegység északi oldalán csak Papteleken és az attól 
NW-re fekvő G-yálu Lung északi völgyeiben fordulnak elő. A  legna
gyobb elterjedésben többé vagy kevésbbé meszes, laza vagy kemény ho
mokkő és homok s csak itt-ott mészkő a felsőmediterrán rétegek anyaga, 
Szilágysomlyó keleti vége fölött egyetlen ponton találtam agyagot, 
amelyből Turritella turris, Rast., Turritella (Zaria) subangulata, Bitocc., 
Natica helicina, Bnocc., Amussium cristatum, Bronn stb. jellemző felső
mediterrán alakokat gyűjtöttem. Különben úgy a Gangos-patak táján, 
mint a Szilágysomlyó nyugati végén fekvő Szenthegyen és Papteleken 
is a nevezett homok és meszes homokkő uralkodnak. Ez a meszes-homokos 
fácies nagyon változatos. Elterjedt a finom sárga homok, amelyben a 
Somlyói Szenthegy déli oldalán érdekes fauna fordul elő. Számtalan 
Isocardia cor, L in. példányon, a gyakori Pholadomya alpina, Math.-oü 
és egy Cardium fajon kívül nehány Nucula nucleus, L in . példányt és 
vékonyhéjú Ostreák cserepeit gyűjtöttem itt, hol a kövületek csak úgy 
hemzsegnek. E homokelőfordulás fölfelé tufás laza homokkőbe megy át, 
föléje dácittufa települ, amelyet ugyancsak sárga homokkal kapcsolat
ban a Somlyói palasziget keleti oldalán is megtaláltam. A  homok néhol i)

i) Vendl  A l a d á r  b a r á to m  sz ív e s  m e g h a tá r o z á s a  s z e r in t .
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laza vagy kemény homokkővé áll össze, néhol szögletes kavicsokat is tar
talmaz, a Nagyderzsidára vezető út mellett pedig litothamnium gumó
kat tartalmazó, szögletes csillámpala törmelékből összeálló breccsát talál
tam. A  litothamniumok egészen lokálisan néhol oly mennyiségben vesz
nek részt a kőzet alkotásában, hogy mészkőnek kell azt neveznünk. Kövü
letek e homokkövekben nem ritkák, de többnyire rosszak. Főleg ostreák 
és pectenek, a Gangos-patakból egy nagy pectunculus kőmagja stb., vala
mint Paptelekről egy scutella faj is. Korallok nyomai igen ritkák.

Az alsószarmata rétegeket a szilágysomlyói palasziget déli kerü
letén kövületek alapján csak egy ponton, t. i. a város keleti végén mutat
hattam ki. Itt nagyszemű kavics (egészen ökölnyi nagyságig) rétegei for
dulnak elő, valamint durva homok, benne homokkőpadok és rétegekbe 
sorakozó homokkő gömbök. Egy közbetelepedett márgalencse alsószarmata 
kövületeket tartalmaz. E homok komplexus fedőjében modiolákat tartal
mazó márga fordul elő. Különben pedig még néhány homok és kavics 
előfordulást sorolok Szilágysomlyó környékén az alsószarmatához.

Az alsószarmata-rétegek igen változatos és kövületekben gazdag 
kifejlődésben találtam a Rézhegység északi szélén, Elyüs és Felsőszék 
között. E képződmény itt közvetlenül a kristályospalákra települ, s a 
számos völgyben, árokban és vízmosásban kitünően föltárt s így jól 
tanulmányozható. Az alsószarmata rétegcsoport vastagsága csekély, 
20— 30 m-nél többre nem igen tehető, de a kőzettani és faunisztikai fácie- 
sek nagy változatosságával tűnik ki.

A  Rézhegység eme alsószarmata, illetve alsópannóniai (vagy pon- 
tusinak nevezett) korszaki parti szegélyét utólagos tektonikus zavarok 
nem érték, azért ősföldrajzi szempontból is igen tanulságos képet nyújt. 
Az alsószarmata korszaki rétegek részint vízszintesen települnek a kris
tályos palákra, részint egynéhány fokkal északkelet felé dőlnek (tehát 
eredeti helyzetükben találhatók) s kőzettani szempontból észrevétlenül 
mennek át az alsópannon rétegcsoportba.

Általában véve az alsószarmata rétegek legmagasabban fekvő elő
fordulási pontjain parti mészkövet találunk. így  Gyümölcsénestől délre 
és Füzes mellett, a Gyálu Lilié tetőn s az itteni mészkőfolt folytatásaként, 
vele egyenlő magasságban a szomszédos dombokon is. E mészkő sok helyt 
tele van a Cardium obsoletum, E ic h w . alakkörébe tartozó cardiumokkal, 
modiolákkal, helyenként serpulákkal s egy-két ponton valóságos bryozoa- 
jzátonyokra akadtam (amilyeneket L örenthey ritkaságokként említ a 
tétényi fennsíkról).1) A  Gyümölcsénestől Magyarpatakra vezető országút i)

i) L ö r e n t h e y : Újabb adatok Budapest környéke harmadidőszaki üledékeinek 
geológiájához. Matliem. és term. tud. értesítő, X X IX . k. 2. íiiz. 532. 1.
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mellett, a Gyümölcsénes végén levő hídnál nagy változatosságban talál
juk az alsószarmata emeletnek a kristályospalákra telepedő mészkő- 
homokkő fáciesét. Homokkő, meszes homokkő, konglomerátum és breccsar 
Ostrea gingensis-szel teli mészkő és oolitos mészkő váltakoznak e föltá
rásban, amely fölfelé észrevétlenül az alsópannon rétegekbe megy át.

Más fáciese a rézhegységbeli alsószarmatának az, amely általában 
mélyebben fekvő pontokon fordul elő, agyagból, márgából, homokos 
agyagból és homokból áll s gyakran durvaszemű kavicsrétegekkel áll 
kapcsolatban. Faunája is más jellegű, amennyiben a cardiumok közül a 
C. plicatum E ichw. alakkörébe tartozók töltik meg tömegesen a rétege
ket s mactrák, tapesek és erviliák csak bennük találhatók. Az alsószarmata 
kavics (Füzesen pl. 3— 4 m vastag rétegben két alsószarmata cardiumos 
agyagmárga rétegcsoport közé települve) összetételében uralkodó szerep 
a kvarcit mellett a riolit kavicsoknak jut. Ezek a Nagybáród vidéki s 
Lázár szerint egészen a Réz gerincéig követhető riolitelőfordulásokból 
származnak s jó szolgálatot tesznek a kavicsok korának megállapításánál 
mert a különben egészen hasonló alsópannon parti kavicsrétegekben nem 
találtam őket, tehát legalább is ily tömegesen nem vesznek azok össze
tételében részt.

A  parti mészkőfácies és az agyagos-kavicsos fácies egymáshoz való 
magasságbeli helyzetét és átmeneteit kitünően tárja elénk Füzes kör
nyéke, hol a Gyálu Lilién és környékén átlag 400 m magasságban az 
előbbit, tőle délre a Füzesi patakban és nyugatra a Valea Unguruluiban 
pedig 350 m átlagos magasságban az utóbbit találjuk; valamennyi víz
szintesen, illetve 2—5° NE dűléssel települ közvetlenül a kristály palákra.

Az alsószarmata rétegekből gyűjtött és még gyűjtendő kövület- 
anyagomat részletesen át kell tanulmányoznom, mielőtt annak összetéte
léről végleges képet adhatnék. A  magyarországi szarmata fauna beható 
és főleg az oroszországival eszközlendő összehasonlító őslénytani tanul
mányozása még a kezdet stádiumában van. Schréter Z. szélesebb körű 
vizsgálatai alapján1) arra az eredményre jutott, hogy a magyarországi 
szarmatikum faunája alapján a keleti szarmata emeletnek csak az alsó
részét képviseli s közvetlenül a mi (régebben pontusinak nevezett) alsó- 
pannóniai emeletünkbe megy át. Ez utóbbinak az állatvilága viszont a 
keleti fiatalabb harmadidőszaki rétegek sorából ismeretlen. Ezen az ala
pon nevezem alsószarmatának területem szarmatakorú rétegcsoportját s 
e mellett szól a szilágysági alsószarmata képződmény csekély vastag
sága is.

A z alsópannoniai (régebben pontusi) emeletnek kövületei alapján

*) S c h r é t e r  Z .: Kocli e m lé k k ö n y v .
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mintegy tipnsa a Szilágyság.1) Területemen a földtani térképen is több
nyire jól elválasztható az alsópannon parti fáciese a medence belsejé
nek üledékeitől.

A  szilágy Somlyói kristály ospalasziget déli részén, a Púposhegy 
keleti folytatásában, a Rézhegység északi oldalán pedig különösen Gyü- 
mölcsénes környékén és a jázi völgyekben találjuk nagyobb vastagság
ban és elterjedésben az alsópannon parti fáciesét. Tetemes vastagságú, fő
leg kavicsból álló rétegcsoport ez. A  kavicsrétegekben uralkodó a durva 
anyag, dió-ökölnyi nagyságú kavicsok; mint említém, riolitkavicsokat e 
képződményben nem találtam, ellenben a szilágysomlyói előfordulásban 
megvannak a szarmata mészkő kavicsai is.

A  közbetelepedett vékony homok, illetve agyagrétegekből gyűjtött 
congeriák e kavicstömeg korát biztosan megállapítják. Minél jobban eltá
volodunk az alaphegységtől, annál inkább háttérbe lép a kavicsok sze
repe, így a jázi völgyben, vagy Szilágysomlyó mellett is, hol a Púpos
hegytől tovább keletre a kavicsot sárga homok váltja fel.

A  Rézhegység északi parti övében többhelyt konstatálhattam az 
alsószarmata emelet és az alsópannoniai emelet közötti kőzettanilag telje
sen észrevétlen s faunisztikailag igen érdekes átmenetet. Ezek közül 
talán a legszebb a gyiimölcsénesi Rakovica-patak föltárása. Itt az alap
hegységre települő alsószarmata rétegcsoport magasabb részében 1— 2 m 
vastag szürke, erősen csillámos, összeálló homok alja igen sok Tapes 
gregaria, PARTSCH-ot és egy Buccinum fajt tartalmaz, valamint a Car- 
dium obsoletum, E ichw. kicsiny, elcsenevészedett példányait. Följebb a 
Cardium obsoletum számos Hydrobiával és egy Bulla fajjal, majd ugyan
csak a szürke homoknak Melanopsissal és Neritinával teli rétegecskéje 
következik; e fölött alsópannon apró Limnocardiumokat, apró Congeriá- 
kat és számos ostracodát tartalmazó homok, valamivel feljebb pedig a 
homokból és kavicsból álló tipusos alsópannon parti fácies következik. 
Váralja és Füzes között az alsópannoniai part üledékeiben a durva kavics 
háttérba lép, az itteni alspannon homokban több helyt találtam azt a 
föntebb említett, apró Limnocardiumokból, kicsiny Congeriákból, Planor- 
bisokból és ostracodákból álló faunát, amelyet L ö r e n t h e y  nevezett mun
kája alapján eddig csak a szilágysomlyói kristályos palasziget keleti olda
láról, a Gangos-patak keleti lejtőjéről és Perecsenről ismertünk.

alsópannoniai emeletnek a medence belsejéhez tartozó lerakó
dásait szürke agyag és sárga, finomszemű laza homok képviseli. Az agyag

Ü L ö r e n t h e y  J . : Adatok Szilágym egye és az erdélyi részek alsó pontiisi le 
rakódásainak ismeretéhez. Értesítő. Kolozsvár, 1893.. 195. 1.
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& Somlyói palaszigettől délnyugati irányban húzódik mindjobban kiszéle
sedő vonulatban, a Szilágysomlyó melletti Sós-patakon és Szilágy nagy- 
falun keresztül. A  homok ettől északnyugatra, Btirgezd és Zovány kör
nyékén és délkeletre, Hosszúaszó és Bagos körül terül el s laza anyag 
lévén, mély vízmosásokban s meredek domboldalakkal kitünően feltárt. 
Kövületek az agyagban ritkábbak, a homokban azonban sokhelyt talál
hatók. A  fauna alsópannon Melanopsisokból, Congerici subglobosából, 
Limnocardiumohból és Neritinákból tevődik össze.

Pleisztocén a térképen alig választható külön. Sárga, néhol babér
ceket tartalmazó agyag előfordul ugyan itt-ott a dombvidéken, de mindig 
csak igen kicsiny foszlányokban és többnyire csak oly csekély vastagság
ban, hogy nemcsak a völgyekben, hanem a lejtőkön és dombtetőkön is lép- 
ten-nyomon kibukkan alóla a pannóniai képződmény. Tipusa az ilyen elő
fordulásnak a Szilágynagyfalutól nyugatra fekvő Lapis-erdő területe. így  
áll a dolog a kavicscsal is. A  Rézhegység északi szegélyén, a kristályos
palák és neogén üledékek határa táján a gerinceket mindenütt vöröses 
homok, murva (amilyen a kristályospalák patakmedreiben ma is képző
dik) és legömbölyödött kavics borítja, amely képződmények vékony taka
rója a kristályospalákból álló gerinceken néha messze felhúzódik. Egy
séges takarók alakjában azonban épp oly kevéssé választhatók ki ezek, 
mint a pannon üledékekből álló dombok tetején elszórtan heverő, több
nyire kvarcitból, itt-ott diasz (?) vörös homokkőből és konglomerátból álló 
kavicsok és görgetegek.

Szilágynagyfalutól délre, a Berettyó jobb partján annak idősebb 
alluviális kavicsterraszát találtam.

Még csak néhány szót a tektonikai viszonyokról.
Az Erdélyi Medencében folyó földgázkutatásokkal kapcsolatban, 

írásban és szóval, több alkalommal megemlékeztek a Szilágyságról, mint 
amely a Rézhegység nyugati végében levő aszfaltelőfordulásaival a 
Nagy alföld ily szempontból való átkutatásánál fontos útmutatásokat 
nyújtand. Ehhez járult még ,az a körülmény is, hogy az elmúlt évben 
Szilágynagyfalun, tehát idei fölvételi területem kellős közepén, artézi- 
kútat fúrtak, amelynek csővéből ottjártamkor is kisebb mennyiségű meg
gyújtható földgáz ömlött.

Bárha ez irányban való speciális kutatások nem tartoztak is fel
adataim közé, a részletes bejárások folyamán alkalmam volt arra, hogy 
tapasztalataimat az Erdélyi Medence szerkezetének újabb képével, az 
antiklinális elmélettel összeegyeztetni próbáljam. Az aránylag kis terü
leten szerzett tapasztalati tényeim sokkal kisebb jelentőségűek, sem
hogy általános és szabatos végső következtetéseket vonni engednének, 
csupán néhány adatot szolgáltathatok ahoz a hegyszerkezettani képhez,
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amely a Szilágyságról, az erdélyi és magyar medencék eme határa tájáról 
majdan kialakul.

A  földtani térképre vetett egyetlen pillantás elárulja, hogy hegy- 
szerkezettani szempontból e területen igen fontos irány a NE— SW. A  
prelukai és benedekfalvai kristályos palatömegek, a szamosmenti Erdélyi 
Határhegység és a Meszeshegység, amely a Biharhegység tömegéhez 
kapcsolódik, olyan, az Erdélyi Medence NW -i peremét jelző, nagyjából 
NE— SW irányban húzódnak, amellyel párhuzamos a szatmári Bükk- 
hegység, a Kirva melletti kristályospala kibukkanás és a szilágysomlyói 
Magúra jelezte vonal; ez a Rézhegységet területemen, Elyüsnél éri el. 
E vonulatnak Szilágysomlyó és Elyíis közé eső részét tanulmányoz
tam ez évben.

A  Somlyói Magúra kristályospaláinak ez évben bejárt, erősen 
gyűrt déli felében két csapásirány uralkodik. Az egyiket a csillámpalák 
közé települő W N W — ESE irányú gneiszvonulat jelzi. Több helyt rá
bukkanunk e csapási irányra a környező csillámpalákban is. Ez az irány 
a Rézhegység gerincével párvonalas. A  másik főcsapási irány átlag NE—  
SW, erre a Somlyói palasziget szélein találunk. így  több helyt a keleti 
peremén levő völgyekben, a városban a katolikus templomnál, az alszegen 
és a Púposhegy északi végében (hol hatalmas pincét vágtak a csillám- 
palába), valamint a Magúra nyugati peremén is, a Nagyderzsidára vivő 
út mellett, közvetlenül a neogén rétegek alatt, azok 10— 15°-os dűlésé- 
vel megegyező északnyugati dűléssel. A  szilágysomlyói kristályospala- 
sziget északkelet— délnyugati irányban haladó keleti peremén az összes 
neogén rétegek, u. m.: a nagyobb elterjedésű felső mediterrán, a város vé
gében feltárt alsószarmata homok és kavicsrétegek (a kövületes márga- 
lencsével) és a Púposhegy keleti folytatásában levő hatalmas alsópannon 
kavicskomplexum, állandóan egészen 30— 35°-ig terjedő délkeleti dőlést 
mutatnak. Az utóbbi alsópannon kavics fölött következő sárga homok 
rétegei is délkeletnek dőlnek, de nem oly meredeken. A  felső mediterrán 
rétegek meredek dőlésükkel magasra felhúzódnak a Magúra oldalán (az 
idei területemen a 477 m magas Gangos tetejéig). A  Somlyói palasziget
ben tehát a fontos NE—S W  irányban beilleszkedő csapású fiatalkori fel
gyűrődés biztosan kimutatható. A  felgyűrődés mértékének a megítélé
sénél mindig szemünk előtt kell azonban tartanunk azt, hogy a Somlyói 
palaszigetet környező összes neogén üledékek a parti övbe tartoznak.

A  Gangos délkeletnek dőlő felsőmediterrán, illetve alsószarmata 
vonulatát kelet felé megszakító perecseni alsópannon rétegek 13°-kal
S— SSW felé dőlnek.

Az Elyüsi-völgy mentén a kristályos palák NE felé kinyúlnak a 
Rézhegység tömegéből. Csapásuk itt is a Rézhegység északi részében álta



120 D E . T E L E G D I R O TH  K Á R O L Y (8 )

lánosan uralkodó ENE— W SW . E nyúlvány északkeleti végződésében az 
alsószarmata rétegek telepednek mindkét oldalára s tőle SE-re alsópannon 
parti fáciese lankás északnyugati dőléssel hajlik feléje. Szembeszökő ki
vétel ez utóbbi körülmény, mert tovább kelet felé, G-ytimölcsénes és Felső- 
szák között az alsószarmata és alsópannon üledékekből álló parti szegély 
ha nem vízszintes, akkor az egykori part lejtésének megfelelően észak
keletnek hajlik.

A  Szilágysomlyó-Elyüs jelezte vonal közepére esik a szilágynagy- 
falusi, földgázt adó artézi-kút, a medence belsejében lerakodott alsó- 
pannon üledékek területére. Ezek nem fekíisznek vízszintesen, de dőlésük
3— 5°-nál ritkán meredekebb. Fontosnak tartom azt az említett agyag- 
vonulatot, amely a Somlyói palasziget délnyugati végéről kiindulva, a 
Sóspatakon át Szilágynagyfalu felé kiszélesedik, az itteni artézi-kút 
202 m mélységig ebben haladt. Az e vonulattól északnyugatra elterülő 
Zovány-Bürgezd környéki malanopsisos alsópannon homokvidéken a réte
gek dőlése állandóan északnyugati. De az agyagvonulattól délkeletre eső 
Bagos vidéki melanopsisos alsópannon homokterületén is uralkodóan észak- 
nyugati a rétegek dőlése s a Zovány-Bagosi vonalon 3— 8°-nál meredekebb 
dőlést sehol sem találtam s az északnyugatnak dőlő rétegek délkelet felé 
való áthajtását határozottan kimutatnom nem sikerült.

A  Somlyói palasziget délnyugati végződésében, a Büdöskúti-völgy 
alluviumán, a réten 5 és a Sóspatak alsó vége táján 1 sajátságos pocso
lyát találtam. 1— 2 m átmérőjű kerek nyílások ezek, amelyeket a környe
zettől elütő vízi növények nőttek be. Ha rálépünk, az összefonódott gyö
kérzet inog a lábunk alatt. A belészúrt rúd akadálytalanul vízben hatol 
le. A  nyári száraz időben jártam ott, s a környékbeliek állítása szerint 
sohasem száradnak ki e pocsolyák. Esetleg egykori iszapvulkánok 
lehetnek.

Már eddigi vizsgálataim folyamán is kétségtelenül megállapíthat
tam, hogy a Szilágyság neogén tengere fokozatosan újabb és újabb terü
leteket öntött el. A  Rézhegység északi szegélyén az alsószarmatában be
állott pozitív parteltolódást konstatálhattam, az alsópannon beltónak a 
szatmári Bükk-hegység és az Avas felé való előrenyomulásáról pedig az 
1909. évi jelenésemben szóltam.


