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OLIGOCÉN ÉS MIOCÉN ÜLEDÉKEINK ELHATÁROLÁSÁNAK
KÉRDÉSE.

Irta: Ferenezi István dr.

A M. Kir. Földtani Intézet újonnan felelevenített vita-estjei-

nek során 1940. január 28-án felolvasott „hozzászólásomban”, a vita-

esten tárgyalt kérdésnek, az oligocén és miocén üledékeink elhatá-

rolása kérdésének azt a megoldását ismertettem, amelyet az Ipoly-

medencében 19S4—38. években végzett vizsgálataim során követtem.

Ezeken a vizsgálatokon gyjtött faunák és más megfigyelések érté-

kelésével — H o r u s i t z k y Ferenc kartársammal egyetértöleg —
kissé más beosztást használtam a kérdéses üledékek beosztásában,

mint az Ipoly-medence és tágabb környékének érdemes kiutatói,

N o s z k y, S c h r é t e r, V a dá s z. Sikerült ugyanis a vizsgálatok

révén két olyan földtörténeti változás lerögzítése, amelynek revén

az elhatárolás és a rétegbeosztás kérdése több adattal támogatható
módon oldható meg. Az egyik változás az oligocén-végi regresszió

teljessé válásának kimutatása Helix-es, stb, szárazföldi üledékek
segítségével. Majd a miocén eleji kisebb mérték, azonban már igen

nagy részben miocén jelleg faunákat hozó és részben az Erdélyi

Medence, részben a Bécsi medence, st még az Akvitán medence
felé való változásokkal is általánosítható transzgressziót. mint má-
sodik földtörténeti változást iktattuk be az Ipoly-medence fejldés-

történetébe. Ez a transzgresszió pedig azon, most már intra-miocén-

nek bizonyuló szárazföldi idszak eltt következett be medencéink-
ben, amelyet, mint a salgótarjáni szénképzödmény keletkezésének

idejét megelz szárazföldi idszakaszt, az oligocén és miocén üle-

dékek határának tekintett az irodalom.

A beosztás ezek szerint a következleg alakult ki. A fels

oligocén regressziós képzdménysorozat végén megjelen szárazföldi

idszak után — ez az idszak azonos S t i 1 1 e szávai begyképzdési
fázisának idejével — az újonnan fellép és két fáciesben ismert transz-

gressziv üledékek már az alsó mediterrán emelet akvitánien al-

emeletének idejét jelentik. Ezzel az üledékcsoporttal a korábban
csak szárazföldi képzdményekkel jellemzett akvitánien alemcletün-

ket batározottabban kapcsolhatjuk más vidékek hasonló képzdmé-
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nyeihez. Uííyancsnk az akvitánien alemeletbe lehet sorozni az els,
kis mérték miocén transzfíressziót követ szárazföldi (intramioeén)
idszakaszt is, a salfíótarjáni szénképzdmény szárazföldi eredésü
feküsorozatát. (Lehetséfíes azonban az a mofíoldás is, ha annak el-

lent nem mondanak a most fifíyelembe nem vett gerinces maradvá-
nyok, hogy az említett szénfekvö ten'esztrikns sorozat a salgótarjáni
szénképzödménnyel együtt, valamint az utóbbinak még tengeri fe-

dsorozatával is kiegészítve az alsó mediterrán burdigalien alemelet
idejét jelent üledéksoroz^it.) Kgycbként a burdigalien alemeletet a
második miocén transzgresszió megindulásának idejével kezdhetjük,
amely idpontot a salgótarjáni j)aralikus szénképzdmény kialaku-
lása jelenti. A miocén slír jelenti beosztásunkban a második mio-
cén transzgresszió teljessé válását, a fels mediterrán emelet helvé-

cien alemeletének idejét.

A dolgozatban érintettem egyébként az eocén és oligocén üle-

dékek elhatái olásának kérdésében elfoglalt újabb álláspontomat is.

III. TÁRSULATI ÜGYEK.

PÁRTFOGÓNK LEVELE TÁRSULATUNK ELNÖKÉHEZ.

Herceg Esterházy Pál fméltósága, a Magyarhoni Föld-
tani Társulat pártfogója, nagyobb adományt juttatott a Társulat
részére, Dr V e n d 1 Álad á r elnök köszönsoraira fméltósága
meleghangú levélben válaszolt, melyet hálásan és örömmel adunk
közre az alábbiakban:

Budapest, 1940. február 15.

Méltóságos Uram!

A ^lagyarhoni Földtani Társulat kilencvenedik évi közgy-
lése alkalmaival hozzám juttatott szíves megemlékezésükért fogad-

ják midnyájan leghálásabb köszönetemet.

Nagyon jól tudom értékelni azt a nemcsupán tudományos, de

nemzeti szempontból is oly fontos munkásságot, amelyet a Magyar-
honi Földtani Társulat kilencven éven keresztül kifejtett. — Bár
gyengélkedésembl kifolyólag, orvosi tilalom folytán nem vehettem
részt az ünnepi ülésen, de megragadom az alkalmat és biztosítha-

tom Méltóságodat, s kiváló személyén keresztül a bölcs vezetése

alatt álló Társulatot arról, hogy amiként Istenben boldogult seim,
xígy csekélységem is állandó érdekdéssel fogom kísérni nemes tö-

rekvéseiket, s tlem telhetleg a jövben is mindenkor segítségükre

kívánok lenni. Adja a Mindenható kegyelme, hogy a Társulat mun-
kásságát továbbra is bséges siker és dicsség övezze!

Arra kérve, hogy hálás köszönetemet a Társulat eltt külön
is tolmácsolni méltóztassék, fogadja, Méltóságos Uram, kiváló tisz-

teletem szinte kijelentését.

Esterházy Pál herceg s. k.


