
19. A Cserhát északi részének földtani viszonyai.

(Jelentés az 1916. évi földtani fölvételről.)

NoSZKY JENŐ-tŐl.

A  magyar kir. Földtani Intézet Igazgatóságának megbízásából az 
1916. év . nyarán, csatlakozva az 1913-ban felvett területhez, a Cserhát- 
hegység északi oldalát és az Ipoly-völgy balassagyarmat— nagyszécsény—  
nógrádszakali szakaszát jártam be és térképeztem geológiai szempontból.

Megelőzőleg néhány napon át múlt évi munkám kiegészítéséül a 
Medves-plató környékén vizsgáltam több részletet és a Rimamurány—  
Salgótarján Vasmű R.-T. igazgatóságától még a múlt évben nyert, de 
már elkésve érkezett engedély alapján a salgóbányai műveleteket a Med
ves-plató alatt volt alkalmam tanulmányozhatni és megfigyeléseimet a 
bányatérképekkel és fúrási adatokkal kiegészíthetni. Majd augusztus má
sodik felében a m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának engedélyével 
a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. északnógrádi szénkutatási munkála
taiban vettem részt, a Kürtös és Szalatnya patakok köpött levő területen 
Mikszáthfalva, Nagy- és Kiskürtös, Kürtösújfalu, Nagy- és Kishalom, 
Alsó- és Felsőzellő. Csalányos, Óvár és Zsély környékén.

A bejárt és geológiáikig térképezett terület Balassagyarmat, Ipoly- 
szög (Riba) Csesztve, Bakó, Mohara, Szügy, Patvarcz, Apátiújfalu, Er- 
dőmeg (Zahora), Szelesztény, Varbó, Örhalom (Trázs), Hugyag, Mar- 
czal, Hiny, Nógrádsipek, Varsány, Rimócz, Nagylócz, Nagyszécsény. 
Dolány, Nógrádiudány, Endrefalva, Félfalu, Pető és Pöstény nógrád- ill. 
hont megyei községek határába esik.

Morfológiai tekintetben a terület az Ipoly széles artézi képződmé
nyekkel és itt-ott futóhomokos roncsokkal borított síkjából és két oldalon 
felemelkedő alacsony, több helyt erősen lekopott dombvidékből áll. Az 
alacsonyabb részeket úgyszólván teljesen takarja a szántás-vetés, csak itt- 
ott van egy-egy gyönge feltárás valamely patak oldal eróziójából támadt 
vízmosásban. Dél és észak felé a terület magasabbra emelkedik, de így is 
csak alacsony, alig 300 méterre emelkedő hegyhátakból áll.

1913-iki jelentésemben a délebbre eső terület sztratigrafiai viszo
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nyait részletesebben ismertettem már s így az ismétlések elkerülése végett 
.csupán a főbb momentumokra terjeszkedem ki az analog felépítésű és 
kifejlődésű részleteknél s csak a fontosabb eltéréseket emelem ki bővebben, 
ezt azért is, mert az anyag pontosabb feldolgozását ez ideig nem volt 
alkalmam elvégezni.

Ezen kívül a tektonikai viszonyokat emelem ki, amelyek, most 
már nagyobb összefüggő terület vizsgálata állván rendelkezésemre, elég 
világosan és határozottan s a többiekkel összefüggésben kidomborodtak 
előttem.

Az északi Cserhát geológiai felépítésében szereplő képződmények a 
következők:
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a balassagyarmati 625 m artézi kút fúrásán kívül konstatálták a losonci 
ciroa 300 m körül járó 3 artézi kútfúrás szelvényében, valamint a Karancs 
északi oldalán levő sátorosi m. kir. áll. kőfejtőben erősen feltárt gránátos 
biotit andezitből álló. lakkolitnak zárványai is igazolják; ezek ugyanis 
gneiszből és szericites palákból állanak a mélységből felragadva, míg a 
mezozóos eocén képződményeknek nyoma sincs.

A  balassagyarmati artézi kútfúrás ezenkívül még több érdekes ada
tot tartalmaz s ezért célszerűnek látom e helyt teljes szelvényben közölni 
az átfúrt rétegsorozatot, amelyet az 1911— 12. évben eszközölt fúratás 
alkalmával ia m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának 1911. júl. 12. ren
deleté alapján helyszíni szemlével és folytatólagosan anyagvizsgálatokkal 
összekötve tanulmányozhattam:
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Az utolsó adatok már voltaképpen értéktelenek, mert meg nem bíz
ható gyűjtés eredményei.1) Lényeges az, hogy az 5915 métertől a kristá
lyos paláknak a fúró által széttördelt törmelékei jelentkeznek, amely fölött 
a preoligocén transzgressziós homokos rétegei vannak, amelynek koráról 
azonban szerves zárvány hiányában meg nem határozható —  hogy az 
eocén végére vagy az oligocén legelejére esik-e?

A  mezozóos és eocén alaprétegek tehát itt a középhegység északi ré
szén hiányzanak, ez a tény paleogeografiai szempontból figyelmet érdemel.

2. Alsó oligocén (Tongrien) Kiscelli agyag.

Az artézi kút szelvényében majdnem 300 m vastagságú az agyagos, 
foraminiferákat tartalmazó képződmény, amelyet a budavidéki kiscelli 
agyaggal kell azonosítanom.

Felszini elterjedése azonban nagyon alárendelt, amennyiben a szá
mos vetődés által a mediterrán rétegek alatt kibukkanó oligocén rétegek
ben inkább a felső oligocén szintájakat találjuk meg, nem pedig a fora- 
miniferadús kiscelli agyagkomplexust.

Egyes helyeken a vetődések legalsóbb rétegeiben, továbbá a kutató 
fúrások anyagában már rendszerint megtalálni az alsó oligocén jellemző 
foraminiferáit. A  térképen azonban ezeket az alsó oligocén rétegeket még 
sem lehet jól elkülöníteni a felső oligocén márgáktól, amelybe az alsó 
oligocén rétegek fokozatosan észrevétlenül mennek át, mert az egész oli- 
gocénen át tartó izopikus agyagos mély tengeri fácies a jellegzetes itt. 
nem pedig a korkülönbség.

3. Felső oligocén. (Stampien.)

A felső oligocén rétegek, amelyek mint előbb kifejtettem, az alsó 
oligocénnel azonos agyagos mély tengeri fáciesben fejlődtek ki —  arról 
ismerhetők fel petrografiailag, hogy homokosabbak és a felsőbb régióikban 
homokos parti jellegű képződmények ékelődnek beléjük. A legfelsőbb ré
tegeket pedig a Pectunculus obovatus-rétegekkel lehet azonosítani a Kö
zépső Cserhátban. —  De itt is megtalálta dr. Palfy Mór Patvareztól 
K-re.2) Kelet felé pedig ezek ekvivalensei azokban a bizonyos nagy füg-

A) Az artézi kút fúrás histórikumát illetőleg meg kell jegyezni, hogy ered
ménytelenül végződött: vizet nem kaptak, ami a vidék apró rögökre tagolt szerkezeti 
viszonyaiból érthető is. Az előre láthatóan nagy vastagságú kiscelli agyagban való 
iefúrás már teljesen indokolatlan volt.

2) PÁLFY MÓR: Újabb adatok a Cserhát geológiájához. FÖldt. Közi. 1900. 137. L
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gőleges és vízszintes elterjedésü glaukonitos homokkövekben keresendők, 
amelyek felső tagjai azonban már az alsó mediterránemelet alsó szintjei
hez tartoznak. A  homokosabb beágyazásokban nagyobb kövületeket is 
találni. Jellemző vonása az Ipolymelléki felső oligocén képződményeknek, 
hogy a magasabb szintájakban a márgás homokos rétegek vastag, ke
mény padokká is összeállanak.

A  felső oligocén rétegek elterjedése meglehetős nagy vízszintes 
irányban is, így különösen Nagyszécsény környékén az erősen lekoptatott 
térszín megújult eróziótól származó feltárásai úgyszólván mindenütt oli
gocén rétegeket tárnáik fel. Az artézi kút szelvénye pedig mutatja vastag
ságát, mely majdnem 150 m, valamint azt is, hogy az agyagosabb és ho
mokosabb rétegek váltakoznak benne.

4. A l s ó  m ed iterrá n . ( B u rd ig a lien .)

Az alsó mediterrán képződmények a bejárt területen aránylag 
egyszerű kifejlődési formákban lépnek fel. nagyjában a salgótarjánvidéki 
viszonyokkal lehet itt is párhuzamosítani. Az eltérés, t. i. a fácies viszo
nyok egyszerűbbé válása, K-ről Ny felé fokozódik.

A  legalsó szint fokozatosan megy át az oligocénbe, ez durva szür
készöldes homok vagy homokkő, hasonnemű helyzetű a glaukonitos homok
kövekkel. Fölötte azután lazább és keményebb, itt-ott kövületes homok és 
homokkőpadok következnek. A  kövületek leginkább ostreák, amelyek he
ly enkint (Szügy, Hugyag, Zsély) egész padokat töltenek meg. Az alsó 
mediterrán homokos képződményei ma már jóval kisebb felületet borí
tanak, mint az oligocén képződmények, mert a vetődések által kiemelke
dett horsztok- (sasbércek)-ról az erózió működése nagy részben már el
távolította őket, segítségére volt ebben a pleisztocén és holocén nagymér
tékű deflációja is.

Az alsó mediterrán terresztríkus fáciesei, a széntartalmú rétegek a 
szorosan vett Ipoly-völgyből Nagyszécsény és Balassagyarmat között 
hiányzanak; ezek észak és dél felé a sűlyedési területeken lépnek fel.

Csupán a terrigén komplexus legalsó rétegei, a kavicstakarók ron
csai. maradványai vannak meg még hely enkint apró foszlányos ron
csokban.

A többi szénfekvőréteg: a tarka terresztríkus agyag és az alsó riolit- 
tufa, csak Nagyszécsény tői délkeletre, Rimócz és Hollókő felé lépnek fel, 
ahol a hegy vonulat tetején a széntelepek vékony foszlányai is fellelhetők. 
Itt agyag a közvetlen feküréteg.

Ellenben Cserhátsurány és Iliny közt a Szilvágyhegy peremén a 
szén foszlányok egy vékony agyagrétegre s ez egy vastag kavicsos homok
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kőrétegre települnek. Vagyis a terrigén rétegek váltakozó vastagságban 
mint ekvivalensek, egymást helyettesítik.

A széntelepek itt csak néhány cm vastagságúak, tehát kitermelési 
jelentőségük nincs, csupán csak jelzik a szénmedence határait, amely tehát 
észak felé kiékülni látszik, míg a Cserhát belseje felé nagyobb vastag
ságú, fejtésre érdemes telepeket tartalmaz, amiről már 1913-iki jelenté
semben1) szóltam. A schlier rétegek elterjedése is korlátolt a bejárt terü
leten. híagyióe és Nógrádsipek között észlelni végső felbukkanásait, amely 
a Cserhát központi részétől húzódik idáig. A  nógrádsipeki schlier előfor
dulás egy vetődési árok kitöltését képezi. Észak felé Mikszáthfalvától 
kezdődőleg azután a schlierrel ekvivalens képződmények lépnek fel. de 
eltérő fáciesben. Végül még Nógrádszakal és Piliny között a nagy ke
resztvető keleti oldalán észlelni a schliert, amely itt elég jellemző és foko
zatosan átmegy a felső mediterrán rétegekbe.

5 .  Felső mediterrán. (Vindobonien.)

A felső mediterrán rétegek a schlier márga legfelsőbb szintjeivel 
kezdődnek s a lajtamészen és a lajtamész alatt levő kövületes homokréte
geken kívül vulkánikus képződményeket is tartalmaznak. A vulkánikus 
képződménynek közül a legelterjedtebbek a piroxén andezitek, amelyek a 
bejárt területen erősen lekopott dejkmaradványok alakjaban lépnek fel. 
Csupán a Marcaltól délre eső Luzok hegy északi oldalán találunk egy kis 
lávatakaró-roncsot, amely egy vetődésbe beletörve maradt fenn. A dejkok 
néhány méter vastagságúak. Korukat az itteni viszonyokból nem lehetne 
megállapítani, itt csak azt észlelni, hogy áttörik a felső oligocén és az alsó 
mediterrán rétegeket, de a Zagyva völgyben, ahol még tufáik is meg
vannak, jól észlelhető korviszonyuk. Feküjében a schlier van. amely a 
felső mediterránkor kövületeit tartalmazza már és fedőjében a lajtamész: 
tehát kitörési kora a felső mediterrán elejére esik.

Ezek a telérek már a Cserhát legvégső nyúlványai. Az egyik liósz- 
szaut elnyúló dejk Balassagyarmat és Erdőmeg (Zakóra) között végződik, 
Nógrádsipek táján indult ki a középső Cserhátból és Marcal fölött észak
nyugatra kanyarodva Patvarcznál bukkan fel újból, azután pedig az Ipoly 
túlsó partján Szelesténynél a domboldalon, a közbeeső széles erodált és je
lenkori törmelékkel kitöltött területen persze nem látható. Legvégső fel
bukkanása a balassagyarmat — kékkői út É-i oldalán egy kis kőfejtőben 
már csak m széles, a mélységben elvesző dejkvég.

i) Földtani Intézet évi jelentése. 1913. 311. old.
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Varsány és Nógrádsipek között két rövidebb dejkvonulat észlelhető, 
amelyen jól lehet megfigyelni a vetődések széttördelő, széthúzó hatását.

Végül a nagy.lóci Őrhegyből kiinduló kettős dejkvonulat É— ÉK 
irányban halad. A  nyugati vékonyabb, a Kőhegy és Szarvashegy között 
Nagyszécsényig halad s egy vékonyabb, 2— 3 m oldalágat bocsájt ki ÉNy 
felé.

A nagyobbik és vastagabbik vonulat az Apácza-hegyről kiindulva 
halad Gréc és Dolány felé. Grécnól a Vincka-hegyen egy nagyobb mellék- 
telér kiséri. Endrefalvánál az ú. n. Tógátat alkotva (erről az alacsony le
kopott telérről mint mesterséges ősi völgyzáró gátról sokat beszélnek és 
írnak) átcsap a Nagypatak völgyén és a Meleghegy alján levő árok olda
lában húzódik fel a Bátka-hegy felé. A  Bátka-hegyen ugyan nem bukka- 
nik ki a vastag törmelék alól. de északon a nógrádludányi szöllőkben új
ból számos helyen kibukkanik. Ivisebb-nagyobb kőfejtőket vájtak bele. 
Ez a legészaikabbra, felhatoló Cserhát telér.

Ennek csapásirányába esik tovább északra az Ipoly másik partján a 
várósmúlyadi erős csevicze forrás (vasas, szénsavas víz). A másik felső 
mediterránkori vulkánikus réteg a nógrádszakali hegyek biotit andezit- 
tufa és breccsa komplexusa, amelybe hatalmas terrigén homok és kavics- 
rétegek települnek. Egyik ilyen terrigén homokréteg tartalmazza azokat 
az ősemlős csontokat, amelyekről a szakali Párispatak már régóta neveze
tes. Itt a nyár folyamán is alkalmam volt egy nagy végtag részletet ki- 
ásatni, amelyre dr. Szón tagú aligazgató úr és társai tavasszal, ottjártuk 
alkalmával bukkantak rá. De ezzel a vegyes réteg komplexussal és a rá
települő lajtamésszel, amennyiben jórészükben még nincsenek felvéve, most 
nem foglalkozhatom még bővebben.

(5. Pliocén ?

A szakali andezit komplexuson és az Ipoly völgyben az alsó medi
terrán rétegekre települve kisebb kavicstakaró roncsok, helyenkint kon
glomerátumok vannak, amelyek andezitkavicsokat is tartalmaznak, tehát 
az andeziterupciók után keletkeztek. Korukat pontosan még ez ideig biz
tos útbaigazító adatok hiányában nem volt alkalmam megállapíthatni, 
ezért egyelőre csak a Zagyva völgyi analógiák alapján vettem pliocénnek.

7. Pleisztocén .

Területünkön a pleisztocén képződmények nagy szerepet játszanak. 
Ezek a leerodált, lapos platószerű csonkokat nagy vastagságban takaró 
löszrétegek, amelyek alatt az Ipoly régi terraszkavicsai is fellelhetők bt-
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ott. így  Nógrádludánynál, ahol az Ipoly mai széles holocén (alluviális) 
völgye felett néhány méterrel magasabban pleisztocén terrasz emelkedik 
ki. Ennek alján a lösz alatt több helyt kibnkkanik a régi folyóhordalékból 
álló terrasz kavics.

Az Ipoly-völgv Nagyszécsény és Balassagyarmat közti szakaszán 
és a Feketevíz völgyében nagy clterjedésűek a futóhomok rétegek. Ezek 
valószínűleg a régibb alsómediterrán homokos rétegek deflációja révén 
keletkeztek. Típusos pusztai jelenségeket látunk itt, hosszú szélbarázdá
kat. hosszúkás parallel, elől lenyesett halmokat, buckasorokat és köztük 
mélyedéseket. A mélyebb mélyedések helyenkint vízzel és mocsári vege
tációval vannak elborítva. A régibb mocsárvegetációk helyén azután vas
tag fekete humusz képződött, amely élesen kiváló foltokat alkot a laza 
szürke homokos talajban.

8. Holocén.

A holocén rétegek az Ipoly-völgyben erőteljesen képződnek. Az 
Ipoly többrendbeli szorul a tai közt medenceszerű széles völgyszakaszokon 
folyik át. Itt a folyó nagyon kis esésű lévén, hatalmasan kanyarogva fo
lyik és gyakran változtatja medrét. Sok régi, holt ágat találunk itt. Ta
vaszi hóolvadáskor és az őszi esőzések alkalmával, de sokszor a nyári na
gyobb esőknél is ki szokott önteni és heteken, hónapokon át megmarad 
az ártéren. így  iszappal és hordalékkal tölti fel nemcsak medrét, hanem 
völgyét is a többhelyt kilométerekre terjedő árterületen.

Tektonikai megfigyelések.

A Cserhát északi részének szerkezeti viszonyainál különösen két 
tényező játszik feltűnőbb szerepet: a vetődések és a nagy mértékű erózió.

A vetődések közül a Középhegység általános vetődésrendszeréből 
az ÉK— DNy irányú hosszvetődési rendszer nyomai megvannak, de sok
kal kisebb mértékben, mint az ÉÉNy— DDK irányú kereszteződések.

Nevezetesebb ilyen hosszvető nyomokat észlelni Nógrádsipek és 
Kimóc között, továbbá Mohora és Marcal között. Az erősen kifejezett 
fiatalabb keresztvetődések nagyjában az ÉNy felé tartó piroxén andezit 
dejkok csapásirányába esnek, de a más, fiatalabb területeken észleltek 
alapján itt nem vehetők egykorúaknak a piroxén andezit kitörésekkel, mert 
megkezdődni ugyan megkezdődhettek már akkor, de végleges kifejlődésük 
a fiatal pliocénre esik. hisz még a bazalt platókat is ezek tagolták szét.

Területünk K-i oldalán van egy ilyen hatalmas határvető Piliny
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és Nógrádszakal között, amelynek egyik oldalán az oligocén. a másik olda
lán a schlier rétegek lépnek fel. Ennek folytatásába esik tovább dél felé 
a múlt évi jelentésemben leírt sóshartyáni vető. Annyiban tekinthető lia- 
tárvetőnek, hogy a szénkutatásra reménnyel jogosító területnek itt van a 
határa, tovább nyugat felé már a mélyebb fekű rétegek vannak künn a 
felszinen.

Ezzel a vetővel nagyjából párhuzamosan haladnak a dombvidék ke
resztvölgy elései; így a felfalui, a dolányi, a nagylóci stb. völgyek, ame
lyek tisztán az oligocén képződménybe vágódván bele, vetődési jellegük 
nem bizonyítható kézzel foghatóan, de feltehető, hogy van valami közük 
a vetődésekhez.

Kisebb vetődések észlelhetők a Szécsény— Balassagyarmat-i or
szágút déli oldalán levő alacsony pia tó-széleken is. Nagy és erős vetődé
sek vannak a Mohora, Herencsény és Nógrádsipek között levő hegy vonu
latban, amelyek folytatásait észak felé a patvarci Feketevíz K-i oldalán 
levő domboldalakon és az Ipoly túlsó partján Balassagyarmattól É-ra levő 
dombságban is fel lehet ismerni. Itt nagy téglagyári anyaggödrökben és 
bevágásokban egyik-másik vetőfal, a csúszási lappal, szabadszemmel is 
pompásan látható. Több kisebb-nagy óbb parallel vetővonal sorakozik itt 
sűrűn egymás mellett, ezeket természetesen nem lehet mind feltüntetni a 
térképen, hanem egy vonallal, mint kombinativ eredővel kell kifejezni 
hatásukat.

Ilyesféle keresztvetővel van dolgunk tovább Ny felé a Lokos patak 
és Derék-patak völgyében is, ahol a K-i oldal meredeken kimagasló oli- 
gocén-mediterrán sorozatból áll; a másik oldal pedig ellapuló lösszel és 
futóhomokkal fedett térszin. A  vetődésvonalak az Északon levő fiatal 
felső mediterrán stb. rétegekkel kitöltött sűlyedés felé konvergálnak.

A másik tényező, amely morfológiai tekintetben szembetűnőbb ha
tásokat hozott létre a területen, a nagymértékű denudáció volt.

Az Ipoly-völgynek Balassagyarmat és Nagy szécsény között levő 
déli szakasza egy hatalmas lekoptatott terület, egy régi, szinte tövéig de- 
nudált plató, amelybe csak utólagosan vágódtak bele újból, az erózió
bázis alábbszállásával, apró kis völgyek.

Ez a régi lekoptatott terület nevezetes geológiai határvonal, t. i. ez 
választja el egymástól a cserháti és az északnógrádi szénmedencéket.

Ha az ember az északi Cserhát elvékonyodó, kiékülő széntelepecskéit 
és a takaró homokos rétegeket megfigyeli, az az impressziója, hogy itt a 
mediterránban egy vízválasztóforma kiemelkedés, egy antiklinális-féle 
volt, de a dőlési viszonyokból, amelyek a rögös jellegből folynak első
sorban, ma már nem tudunk erre nyomosabb bizonyítékot szerezni.

Nagy jelentőségű volt azonkívül a mai általános nyomosabb kon
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figuráció kialakítására a pleisztocénkori defláció, amely az erózió által 
megkezdett munkát folytatta és több helyt teljesen lekoptatta a homokos 
mediterrán rétegroncsokat s az anyagot szétterítgette és sajátságos módon 
felhalmozta. Ez által Nagy szécsény tői kezdve Ny felé az Ipoly medencé
ben, Balassagyarmattól kezdve pedig a mellékvölgyek medencében is. 
egész alföldi jellegű, homokbuckás térszint hozott létre.

Hasznosítható anyagok*

A  Cserhát É-i oldalának hasznosítható anyagai között manapság 
legjobban a piroxénandeziteket keresik és használják fel —  útkavicsolásra. 
De a könnyebben megközelíthető dejkok ma már jórészükben ki vannak 
fejtve és egyre jobban rákényszerülnek arra, hogy a belső, nehezebben 
megközelíthető területekre vigyék át a fejtési műveleteket..

A  mediterrán homokkövek szilárdsága és fagyállósága sok kívánni 
valót hagy s így ezeket csak nagy szükségben használják fel.

Nagyobb mértékű az oligocén agyagmárgák, s helyenkint a medi
terrán agyagosabb szintjeinek felhasználása téglagyártásra, különösen a 
városok közelében. Erre néhol a pleisztocén képződményeket is felhasz
nálják.

*

Jelentésem befejeztével nem mulaszthatom el hálás köszönetem ki
fejezését a m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságával szemben, hogy mun
kám további folytatását ez évben is lehetővé tették.

Azonkívül köszönetét kell mondanom mindazoknak, akik külső mun
kámban a mai nehéz, háborús körülmények között részben tapasztalataik
kal és útbaigazításaikkal voltak segítségemre, részben pedig szíves ven
déglátásukkal, érdeklődésükkel stb. azt hathatósan támogatni szívesek vol
tak; úgymint K á d a k  I s t v á n  h. gondnok úr Salgóbányán, K ondor V ilmos 
m. kir. főerdőtanácsos úr s kedves kollégáim. B al ás  G éza  és V áll R ezső 
főgimnáziumi tanár urak Balassagyarmaton. Nógrádszakalban dr. Szi- 
g-y á r t ó  P á l  földbirtokos úr és családja, akik évek óta nagy buzgalommal 
szorgoskodnak e vidék természeti kincseinek megTiientése és összegyűjtése 
körül. Továbbá xÁlsózellőn M ic iia l o v ic s  E m il  tanító úr, Kékkőn B o ey  
K á r o l y  körjegyző úr. Nagykürtösön M essa  G y u l a  és A n d r á s  földbirto
kos urak. Fogadják valamennyien e helyütt is hálás köszönetemet.
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