
Társulati üsyek. 199

A najíy munka értkét fokozza az a körülmény, lio<>y tudós szer-

zöjo a 8(M) közséu' határában feltárt széntelepek najíy részét saját

kutatásai alapján ismeri. Hiszen Óméltósáfíának bányász tanítványai

szerte réííi hazánk bányavidékein mködnek, s bármelyik bánya-

telepre utazik, mindenbl megtalálja szeretett tanítványát.

Kme nagy munkából megtudjuk, hogy hazánk széntermelé.se az

1840-tl 1940-ig terjed száz év alatt milyen rohamosan fejldött. Az
1840-ik évben termelt 30.(M)0 tonna szén 1869-ben eléri az 1 millió tonnát,

a millenium évében már 5 millió tonnát tesz ki s a világháborút meg-

elz 1913-ik évben 10 millió tonna termeléssel eléri a esúesteljesít-

ményt. A kommunizmus után a Trianonban megesonkított ország ter-

melése 4 millió tonnára esökken.

Hazánk ipari és gazdasági fejldését jellemzi az a tény, hogy
megesonkított országunk széntermelése 20 év é)ta évrl évre növekszik,

ez évben felszökik 10 millió tonnára, tehát elérte a régi Nagymagyar-
ország teruudéséb

Magyarország széntermelését összefoglalva Vitális tanár úr

azt írja; ha az 1840—1940 év között, tehát kereken száz év alatt kiter-

melt ásványszén 386 millió tonna tömeejét felhalmoznánk és a Szent

Margit-szigeten raktároznánk, úgy a széntömeg magassága fölülmúlná
a i6i méter ma(/as Szécbenyi-hegyet.

De átadom a szót Vitális István dr. egyetemi tanár úr

Öméltóságának, aki nagy munkája eredményeit a múlt évben már a
Magyar Tudományos Akadémiában is eladta, s most a Magyarhoni
Földtani Társulat tagjait örvendezteti meg eladásával.

Felkérem tehát Vitális István egyetemi tanár úr Öméltó-
ságát, hogy a Szénrl szóló eladását megtartani méltóztassék.

h) Vitális István dr. ezután megtai-tja vetített képekkel élén-

kített szabadelöadását, amelynek címe: A szén. Az eladás egész ter-

jedelmében megjelent a „Földtani Értesít'' 1940. évi V. évfolyamának
2-ik számában, a 41—69. oldalakon, 17 ábrával illusztrálva.

6. Jegyzkönyv
a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. május 1-én, az egyetemi ásvány-

tani intézet tantermében tartott szaküléséröl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Bartkó Lajos, Bertalan Károly, Brugger Frigyes, Bulla Béla, Cholnoky
Jen, Cholnoky Jenné, Erdélyi János, Erdélyi Fazekas János, Fekete
Zoltán, Görgényi András, Hegeds Gyula, Horusitzky Ferenc, Ispaits
Ferenc, Jugovies Lajos, Kádár László, Kéz Andor, Koch Sándor, Lóczy
Lajos, íklazalán Pál, ifjabb Noszky Jen, Papp Ferenc, Pappné Balogh
Margit dr.. Pávai Vájná Ferenc, Pojják Tibor, Sclierf Emil, Schmidt
Eligius, idsebb és ifjabb Schréter Zoltán, Sümeghy József, Szepes-
házy Kálmán, Szabadi János, Szalay Tibor, Szurovy Géza, Sztrókay
Kálmán, Tokody László, Tokaji Nagy Béla, Tregele Kálmán, Vadas
Jolán, Vargha Margit, Vitális István, Zsivny Viktor társulati tagok.

^-íjPapp Károly elnök a következ beszéddel nyitja meg az ülést:

„Igen tisztelt Szakülés!

Kilencvenéves társulatunknak ma két hete örömünnepe volt.
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amikor Vitális István egyetemi tanár úr Öméltósága a szén-

telepekrl tartott eladásával gyönyörködtette társulatunk tagjait.

A mai napon ismét örömünnepet ülünk, minthogy C h o 1 n o k y
Jen egyetemi tanár úr, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke fog

hozzánk szólani.

Ifjabb tagtársaink közül kevesen tudják azt, hogy a Magyarhoni
Földtani Társulatnak 40 esztendvel ezeltt 2 olyan titkára volt, akik-

nek neve ma már tündöklén ragyog a geológia és geográfia egén,

t. i. Lóczy Lajos és Cholnoky Jen.
Ugyanis abban az évben, amikor a m. k. Földtani Intézet Stefánia-

nti palotája elkészült, s amikor társulatunk elnöke, az intézet tiszteletre

méltó igazgatója; Böckh János volt, az 1899. év februári közgy-
lésen Staub Móric és Zi mányi Károly titkárok váratlanul

leköszöntek. Erre Társulatunk közgylése a triennium hátralev 2

évére Lóczy Lajost és Cholnoky Jent választotta meg a

két titkári állásra. így történt, hogy az 1899.-ik és 1900. években Böckh
János elnöklete alatt 2 geográfus titkár Lóczy Lajos és Chol-
noky Jen szerkesztette a Földtani Közlönyt. Ugyanerre az idre
esik az a nevezetes tanulmány, amelyet Cholnoky Jen A futó-

homok mozgásának törvényeirl írt, amely értekezés fontosságát leg-

jobban bizonyítja az a tény, hogy a Földtani Közlöny 32-ik kötete,

amely ezt az értekezést tartalmazza, ma már teljesen elfogyott. Egy-
kori ftitkárunk; idsebb Lóczy Lajos már 20 évvel ezeltt az

örökkévalóság hazájába költözött, egykori másodtitkárunk azonban —
hála legyen az Istennek — teljes jó egészségben és szellemi frisseség-

ben közöttünk van, st megörvendezteti Társulatunkat azzal, hogy 40

évvel ezeltt fölfedezett törvényeit a futóhomok mozgásáról személye-

sen fogja ismertetni. Mieltt Cholnoky Jen tagtársunk eladá-

sát meghallgatnék, bevezetésül legyen szabad pár szóval reá mutat-

nom Cholnoky Jen felfedezésének fontosságára.

Negyven évvel ezeltt a sivatagkutatók a homokbuckákat, bar-

kánokat félhold alakú kivágások gyanánt, hogy úgy mondjam a bucka

teste nélkül ábrázolták. A buckák legmagasabb pontját pedig a sarló-

szer kivágás peremébe tették.

Amikor Cholnoky Jen a mongol puszták széléii lev bar-

kánokat, majd pedig Treitz Péter társaságában a Duna—Tisza

közén sorakozó homok buckókat megfigyelte, észrevette, hogy a barkán

testéhez képest a félhold-alakú kivágás igen kiesiny, továbbá meg-

figyelte, hogy az oromvonal nem esik össze a tetvonallal; ugyanis

a bucka legmagasabb tetpontja mindig hátrább van az oromnál,

körülbelül azon a helyen, ahol a bucka legszélesebb.

Rámutatott arra, hogy a sivatagi kutatók mindig meredekebbre

rajzolták a buckákat a valóságnál.

Megállapította azt, bogy ott, ahol a homok születik, dünéket

találunk, egymással párhuzamos sorokban. A düjiék tovább haladva

harkánokká bomlanak szét, ilyenek a Duna—Tisza közének homok-

buckái. Kimutatta, hogy a kötöttt homokterületeken a szél irányában
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elnyúló szélbarázdák és (/armadák a munkaképes szél irányában

feküsznek, pl. a N/jirsé</cn. A buckák alakjait s a változó szél hatásait

rendszerbe foglalta. Eme nevezetes eredményekkel S ven- Hédin
ázsiai nagy munkájában két fejezeten keresztül foglalkozott. Felkérem

ezekután 'C h o 1 n o k y Jen egyetemi ny. r. tanár urat, hogy beje-

lentett eladását megtartani szíveskedjék.”

/H C b o 1 n o k y .T e ti ö r. tag megtartja „A futóhomok elterje-

désérl” szabad eladását, amelyet vetített képekkel élénkít. Az el-

adás a Földtani Közlöny következ lí)40. évi 10—12. számában lóg meg-

jelenni.

C) Hozzászólások;

Dr. Kádár László dr. Cholnoky Jennek „.4 fuiéthomok

cHerjedésérl" tartott aladásához a következ megjegyzéseket fzi:

a) A Libi/ai s\vat(u/ Homok-feaf/eréröl mondottakhoz megjegyzi,

hogy ma már a sivatagnak ezt a részét teljes egészében ismerjük

és nem csak a szélein végig húzódó homokbucka-sorokról van tndo-

niásunk. Ezen a téren A 1 m á s y L á s z 1 ó sivatagkutató szerzett her-

vadhatatlan érdemeket. — Téves Cholnoky professzornak a Homok-
tengernek észak-déli irányban húzódó, hosszú buckáiról vallott azon

nézete, hogy ezek különböz irányú szelek interferentiájából jönnek

létre, s bennük a homok semmilyen irányban sem halad. A Libyai

sivatagot környez oázisoknak évek óta mköd, modern meteoroló-

giai állomásai vannak és ezek adatai túlnyomóan uralkodó északi,

északkeleti szélre vallanak (passzát szél). A buckák ténylegesen állan-

dóan nyomulnak is dél felé, ami különösen a szem elett lév Abu
Maharig dünesor legdélibb barkánjain figyelhet meg a Kharga-
oázis-medencében. Ebben az irányban halad elre minden .,'ibyai

bucka” is,* amely formájában és haladásában sokban hasonlít a folyók

zátonyaihoz.

A libyai futóhonioknak ugyancsak megvan a maga származási

és pusztulási helye. A homokot a Szíva és Quattara oázis medencékbl
fújja ki a .szél. Innen végig-vándorol a sivatag eocén mészkövén és

nubiai homokkövén részben mint bucka-homok, részben mint szabad

futóhomok. A Szudán füves növényzete ezt a homokot ugyanúgy
megköti, mint a sivatagból kifiijt port, és a löszfelhalmozódás mellett

homokfelhalmozódást is találunk a sztyeppén. Ennek beszédes bizonyí-

tékát az A 1 m á s y-F r o b e n i u s expedíció szolgáltatta, amely itt

nraehistorikus sziklavéséseket talált két-három m mélyen homokba
temetve.

Az a tény. hogy deflációs medencék peremén ma is ott fehérük

a futóhomok, ahol azt az ókori utazók megfigyelték és leírták, vilá-

gosan mutatja, hogy a homok úgyanúgy képzdik, mint évezredek

eltt is képzdött; de tévedés azt hinni, hogy a peremén álló bucka
ma is ugyanaz, mint volt az ókorban. Az akkori buckák és homokjuk

* Ii. Dr. Kádár. Study of the Sand Sea in the Libyan Desert.
Geogr. Journ. LXXXII. 1934.
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azóta sok száz km-nyi utat megtettek, de a nyomukban állandóan

újabb és újabb buckák keletkeztek a folyton képzd homokból.
h) A Duna—Tisza közötti homokbuckákra vonatkozólag meg-

jegyzi, hogy azokat csak kis részben lehet szélbarázdák közti maradék-
gerinceknek tekinteni. A legnagyobb részük lybiai tipusu bucka,- és

igen sok közöttük a parabola-bucka, valamint a többé-kevésbbé töké-

letlen barkán. A tektonikai szerkezetre vonatkozólag eredetileg Kádár
is azt vallotta Cholnoky professzorral, hogy az a felszínen nem

érvényesülhet**^ legiíjabb morfológiai tanulmányai azonban meggyz-
ték arról, hogy SW—NE és a NW—SE irányú törések igen fontos

szerepet játszottak a Duna—Tisza köze felszínének kialakításában.*

’c) A munkaképes szél szélrózsájának megszerkesztésénél fi-

gyelemmel kell lenni a szél ersségére is, mivel ez sokkal fontosabb

a szélirány gyakoriságánál. Kádár a Budapest, Pinsk, Varsó és

Poznan munkaképes szeleirl ennek figyelembe vételével szerkesztette

meg a szélrózsát. Különösen jellemz Varsó munkaképes .szeleinek

szélrózsája, amely az európai monszun váltakozó téli és nyári szeleit

tükrözi kb. egyenl, de ellentétes széliránnyal (NW és SE). Ezeknek

a váltakozó szeleknek eredményeképen a lengyelországi szélbaráz-

dáknak nincsen garmadája.® Ez egyszersmind arra is utal, hogy a

szélirányok eredjébl nem lehet megszerkeszteni az „uralkodó mun-
kaképes szélirány“-t, sem pedig egymást lerontó szélinterferentiára

nem lehet következtetni a szélrózsa ellentett irányi! szeleibl, mert

a különböz szelek más-más idben fújnak, s mindenik ott hagyja a

maga munkájának nyomát a futóhomok-buckákon.

Kádár László tagtárson kívül még S c h e r f Emil s több

szakférfiú is hozzászólt Cholnoky Jen eladásához, hangoztatva

a futóhomok kutatásának fontosságát.

Elnök megköszönve úgy az eladó, mint a hozzászóló tagtárs

urak érdekldését, ülésünk második tárgysorozatára tér át.

D) A másik eladást Jugovics Lajos dr. r. tag tartotta:

„Az északceleheszi Gorontalo (jrúnod\or\tja“ címen.

Az értekezés megjelent jelen füzetünk 163—176; 222—230 oldalain,

magyar és német nyelven.

Hozzászólás J u g o V i c s L. dr. eladásához:

Lóczy Lajos a m. kir. Földtani Intézet igazgatója hozzászó-

lásában rámutatott az eladó kzettani vizsgálatainak jelentségére

abban a vonatkozásban, hogy a vizsgált kzet pacifikus provinciába

tartozását kimutatta, ami a nagytektonikai irányokkal is jó össz-

2 Kádár L.: Futóhomok-tanulmányok a Duna—Tisza közén.
Földr. Közi. 1935.

Fizikai földrajzi megfigyelések Újpest környékén. Gazdaság-
földrajzi gyjtemény, 1930.

* Tektonikus tájelemek az Alföldön. Földr. Közi. 1939.

® Dic periglazialen Binnendünen des Norddeutschen und Pol-

nischen Flachlandes. Comptes Rendesus du Congrs liílernaliomal

de Géographie. Amsterdam, 1938. T. T. 6.
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liaufízásbaii van, nu>rt a Tiinor-Koleteelebeszi {íeoszinklinális paciÜKUs

provim-iába tartozó maír-plutoiijaiuak Észak-Cek*besz toló vonliató

összofüírfíéscro vet viláfíot.

7. Jruyzökönjjv

az líMO június 5-én tartott szaknlésrl.

Elnök: Papp Károly eííyetenii ny. r. tanár. Mefíjelentek:
Halofíh Kálmán, Boífseh László, Plrdélyi Fazekas .János, Gedeon Tiba-
inér, Görfrényi ATidrás, Hejjredns Abtd, Hefíedüs Gyula, Hornsitzky
Ferenc, Hornsitzky Henrik, .Jufrovics Lajos, Knlbay Gyula, Lóczy
laijos, Majer István, Majzon László, idsebb és ifjabb Noszky .Jen,

Papp Ferenc, Pávai Vajmi I"\>renc, Scliinidt Elifrins, idsebb és ifjabb

Schréter Zoltán, Süincfíhy .József, Szabii Tibor, Szebényi laijos. Szen-

tes Ferenc, Sznrovy Géza, Sztrókay Iválinán, 'l'akats Tibor, Ti'b'iídi

Póth Ivároly, Trendé Iválmán, Vifíh Gyula, Vitális István, Wein
Gyöi’fíy, Zsivny Viktor rendes tajrok és számos vendéfí.

Elnök üdvözölvén a szép számmal mefíjelcnt tagokat és vendé-

geket, az ülést mcfíiiyitja s felkéri az eladó urakat bejelentett eladá-

saik mcíi'tartására.

1. Földvári Aladár rendes taj? mcfítartja eladását több

mafiyarázó térkép és szelvény kíséretében a következ címen „Az ep-

léufji (ittolódás a Bakony lieyyséyhen."' Az eladás teljes szövef>e mejí-

jelent jelen füzetünk 176—185; 231—232. oldalain, mafryar és német

nyelven.

Földvári A 1 a d á r eladásához többen hozzászóltak.

ojTelefídi Róth Károly szerint az ismertetett rétegsorból

csak abban az esetben lehet áttolódásra következtetni, ha a mangán-

ércek és kísér kzete'k valóban lerétakoriak. A mangánércek száraz-

földi, illetve mocsári keletkezésén kívül keletkezhetnek tengeri lera-

kódásokban is, a karsztos felszínt ebben az esetben a fek mészk
tengeralatti kimaródásával lehet magyarázni. A bauxitok és mangán-

ércelí nem okvetlenül egy korban keletkezett képzdmények. Tehát ha

nem ragaszkodunk a mangánércek szárazföldi képzdéséhez, úgy az

ismertetett liász rétegsorban a tengeri eredet mangánérc rétegek be-

iktatásával normális, konkordáns rétegsorral állunk szemben és nincs

szükség áttolódás feltételezésére.

bj Gedeon Tihamér az eplényi mangánércfed jura réte^

gekbl egy ammonitest gyjtött, ennek meghatározása elsegítheti a

korkérdést. Másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy Vadász Ele-
mér a Bányászati és Kohászati Lapokban 1933-ban írt cikkében már
megállapította a bauxitok és mangánércek azonos korát.

\ ej L ó c z y Lajos dr. szerint a tengeri liász rétegeknek a

mangánérc felett való elfordulását Laezkó Dezsvel és Szentes
Ferenccel együtt megállapították. Normális konkordáns liász ré-

tegsornak tartotta az ércelforduláát. Az érctelep lehet tengeri és

mocsári eredet is. Nem tartja áttolódásnak az eplényi szelvényt,

bár a feltárást iijabban nem látta. Ha az áttolódás valóban létezik,

úgy rendkívül fontosságú ez a megfigyelés.


