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HOZZÁSZÓLÁSOK FÖLDVÁRI ELŐADÁSÁHOZ

Gedeon T iham ér: A Clim ax-bányáról em lített 20.000 tonnás nap i term elés 
téves adat lehet. Nincs olyan hánya, mely az ehhez szükséges felszereléssel ren
delkezne és a feldolgozását elvégezhetné.

Érdekes volna esetleg a ku tatásokat a M átra-hegység andezitjeire is k iter
jeszteni. Szulfidos érdelőfordulásokat itt Recsk és Gyöngyösoroszi környékén  is
m erünk is.

Vend! A ladár: Csupán az előadás tudom ányos tartalm ához k íván hozzá
szólni. Legfontosabbnak tartja , hogy az előadás o lyan új vizsgálati anyagot ta r
talmaz, mely régi dogm ákat dönget. A «Mo-előfordulások savanyú magmához 
kötöttek* — ezt régebben így tanulták  és taníto tták . 1907-ben, m ikor az említett 
M qlelet előkerült, sokáig a gránillal hozták kapcsolatba. Később felm erült az a 
gondolat, hogy a Mo a fiatalabb, bázisosabb kitörésekhez kapcsolódik. Húsz esz
tendeje, a K irándulási Vezető m egírásakor, Takáts Tibor Hozzászóló parageneti- 
kai megfigyelései alapján, a M o-előfordulást a neutrális vagy bázisosba hajló 
andezitnek tu lajdoníto tta, öröm m el veszi tudom ásul, hogy az ú jabb vizsgálatok 
akkori, a helyszíni adatokból ösztönösen levont m egállapítását alá tám asztják . Az 
cdőadottakból úgy látja, hogy a Velencei hegységben az andezittel és az aplittal 
kapcsolatban kétféle típusú  Mo-előfordulásra van példa.

Bcndefy László: Az elhangzott tudom ányos eredm ényeknek igen örül és a 
további kutatásokat a m aga részéről* is szeretné előmozdítani. U gyanakkor, mikor 
a folyó évben a Mátra-hegységben végeztet m ajd a Pénzügym inisztérium  sókuta
lásokat, m ódját ejtik M o-kutatásokhoz vizsgálati anyag begyűjtésének.

Az előadásoktól függetlenül egy kérést intéz a geológusokhoz, hogy a gyak
ran  használt, helytelen képzésű alpesi szó helyett alpi-1 használjanak , nyelvünk  
ugyanis a ritk a  fémeknél is drágább kincsünk.

Földvári Aladár: A Climax-bánva termelési adatát a Mining & Metallurgy
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1946 jún iusában  m egjelent „Climax" füzetéből vette.* • Lehetséges, hogy az adat 
short ton-ra vonatkozik. A hánya több szinten term el, ércfeldolgozója városnagy
ságú, úgy hogy ezt az elképesztő term elést , lehetségesnek tartja .

A bánya geológiai és teleptani leírása  John  W. V anderwilt & Robert U. 
King: Geology of the Climax ore body (p. 299—302.) fejezetben található.

Köszöni a hozzászólásokat, m ert ezeknél a  nem  látható  anyag utáni ku ta
tásoknál különösen szükség van bátorításra . Más más-szem mel figyel meg, így 
a hozzászólásokból biztonságot m erít, hogy következtetéseiben nem  tévedt hely
telen útra.

Szalai Tibor: A Magyar Állami Földtani Intézet minden lehető m ódon azon 
van, hogy az országépítés nehéz m unkájában  minél hathatósabban részt vegyen. 
G yakorlati célú ku tatásokat ik tato tt p rogram jába, am it egyes külső kartársak  
rossznéven is vesznek, ma azonban ez az egyetlen helyes út. A gyakorlati k u ta tá 
sok mellett az Intézet tagjai m inden alkalm at megragadnak, hogy tudom ányos 
értékű  eredm ényeket is felm utassanak. A mai előadás is ezt m utatja. Bizonyítja 
egyúttal azt is, hogy a gyakorlati céllal meginduló kutatások jelentős tudom ányos 
eredm ényekhez is vezetnek. Ezek az eredm ények pedig ú jabb gyakorlati kutatásra 
is ösztönöznek.

A Lahóca-hegy környékének M o-tartalom szem pontjából való átvizsgálását 
az Intézet program ba iktatja. F ölduárinak a Velenceinhegység területére vonatkozó 
m egállapításai arra  m utatnak, hogy a Mo-t hozó hidroterm ák az andezit feltörése 
után  áram lottak fel. A Lahóca-hegyről tudjuk, hogy az ottani andezit paleogén 
vulkáni tevékenység term éke. A Velencei-hegység andezitjeiről tektonikai meg
fontolások nyom án régóta feltételezi azok paleogén korát. Nagy örömmel köny
velné el, ha a Mo-kutatások e tekintetben tám pontot nyújtanának .

* Mining & M etallurgy 1946. June szám ában:
(p. 297.) «The Climax molybdenum  enterprise* fejezetében «At the peak of de
m and in 1943, the com pany m ined and milled a t -a rate of 20.000 tons of ore 
per day.#
(p. 298.) «The basis of this of course is a phenom enal ore deposit that is known 
to contain two billion pounds of recoverable molybdenum; and w hich the Bureau 
of Mines has predicted eventually will yield enough m etall to supply the world 
for m ore than 300 years *

(p. 304) W illiam J. Coulter, F red  I. Me Nicholas, A rthur D. Stroke: ((His
tory and trend  of mining at Climax* (p. 303—307.) «the developement of Climax 
from  200 tons per day in 1918, to better than  20.000 tons per day in 1943 and 
1944 is an interesting story.*
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