
tinentális rendszer kiépítése korlátlan lehetőségeket nyújt a 
vegyi-, elektromos-, gép- építő-, stb. iparoknak nemcsak egy-
két konjunkturás évre, hanem a termelés növelése esetén be-
láthatatlan időre. A profitéhes, tülekedő ipart egymással és 
egymásért való harmonikus munka váltaná fel. 

Magyarország európai központi fekvésénél és természeti 
kincseinek istenáldotta bősége folytán egyik pillére a születő-
ben lévő politikai és gazdasági világrendnek. A magyar jövő 
égboltja tehát se nem a derű gondtalan felhőit, se nem a ború 
szürkeségét nem hordozza magán. A magyar jövő kötelességtel-
jesítést és fáradtságos, becsületes munkát követel és ennek fe-
jében eredményt és boldogulást ígér. 

Dr. MEZŐSI JÓZSEF: 

A világ vasérc termelése 

A földkérget felépítő ásványi vegyületekben mindössze 
nyolc olyan kémiai elem szerepel, mely egy százalékot megha-
ladó arányban vesz részt a föld felépítésében. Vezető szerepet 
a/ oxigén viszi közel 50°/o-os elterjedésével, majd a szilícium 
következik 26%-kal, harmadik az alumínium 7°/o-kal, negye-
dik helyen a vas szerepel, de százalékos aránya már csak 4.7. 
t z az egyetlen nehéz fém, melv egy százalékon felüli arány-
ban vesz részt földünk felépítésében. 

A vas a többi fémekhez viszonvítva aránylag nagy száza-
lékban szerepel, azonban ha egyenletesen lenne eloszolva a föld 
szilárd kérgében, akkor egyáltalán nem lenne rentábilis a bá-
nyászata. Hogy mégis oly nagy mennyiségű vasat bányásznak 
évente és pedig jövedelmezően, az annak köszönhető, hogy a 
vas, mint általában azok az elemek, melyekre az ember a kul-
túráját alapozta, a föld egyes pontjain felhalmozódtak. Ezek 
az érckoncentrációk a ma embere számára nélkülözhetetlenek. 

A vas mind a békebeli, mind a háborús gazdálkodás egyik 
legfontosabb féme. Nézzük, hogy milyen kőzetekhez kötve, 
mely vidéken találjuk, mely területek játszanak a világterme-
lés szempontjából fontos szerepet. 

A magmatikus ciklus során a vas felhalmozódást a likvid-
magmatikus, első kristályosodási- és utókristályosodási fázisban 
találjuk meg. A likvidmagmatikus fázisban kivált pirrhotin és 
pirit (vas szulfid) vas termelés szempontjából nem játszik sze-
repet, mivel kohósítása rendszerint színes fémekre történik, 
másrészt a kénsav gyártásánál használják fel. Fontosak ellen-
ben az első kristályosodás alkalmával kivált oxidos ércek (mag-
netit és ti tanom agnetit). Az előbb említett érc előfordulások bá-
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zisos és ultrabázisos kőzetekhez vannak kötve. Gazdasági szem-
pontból a svédországi előfordulások Gellivara és Kirunovara 
környékén a legjelentősebbek. A vastartalom itt 55—70°/o. A vi-
lágtermelés 7.5%-a a svédországi bányákból kerül ki. Inaién 
vasúton szállítják az ércet Narvikba, Norvégia északi részén 
lévő kikötőbe, melyet egyenesen a vasércszállítás miatt építet-
tek ki. Jóval kisebb mennyiséget szolgáltatnak az Uraiban lé-
vő előfordulások. 

A magma hő hatására a mellékkőzetek átalakulnak. Ez a 
metamorfózis igen gyakran anyagátadással kapcsolatos és ha 
könnyen illanó gőzök és gázok is jelen vanmalk, akkor érintke-
zési (kontakt) pneumatolitos metamorfózisról beszélünk. Itt te-
hát a már meglévő kőzethez a feltörő magma szolgáltatott 
anyagot. A világ vastermelésének egyik jelentős hányadát 
ilyen előfordulások szolgáltatják. Hazai szempontból legfonto-
sabb volt a bánáti kontakt vidék. A szebbnél szebb kontakt ás-
ványok egész sorát találták itt. Vasérc termelés szempontjá-
ból ma már nem nasjy jelentőségű. Sokkal fontosabb Grobla-
godask és Wisokaja-Gora az Uraiban. Innen évente kb. 6 mil-
lió tonna magnetit és hematit kerül ki, mely a Szovjet terme-
lésének 6%-át teszi ki. 

A metaszomatikus érc előfordulások szintén igen fontosak. 
Csak akkor keletkeznek ilyen előfordulások, ha vastartalmú 
forró, vagy melegvizes oldatok hatnak a már meglévő karbo-
nát kőzetre. így keletkeznek a hatalmas vaspát telepek. Ilven 
eredetű a primér vasérc trianoni egyetlen vasbányánkban, Ru-
dabányán. Itt azonban még ma is a vaspát mállási termékét a 
limonitol bányásszák (vaskalap). Évi termelése közel 280 ezer 
tonna, ami a világtermelés 0.2°/o-t teszi ki. Ilyen eredetű a Hu-
nyadi vaskő vonulat is. Sokkal hatalmasabb a steierországi 
Erzbcrg sziderit telepe, ahol külszíni fejtés folyik és az évi ter-
melés meghaladja az 1 millió tonnát. Nevezetesebb vaspát te-
lepek Németországban Siegenland és Angliában Egremont kör-
nyéke. 

Üledékes eredetű, de metamorfózist szenvedett vasércek ad-
ják a világtermelés jelentős hánvadát. Legfontosabb előfordu-
lási helyek Északamerikában a Felső-tó vidéke. Prekambrium 
korúak. Az északamerikai termelés 85°/o-a innen kerül ki. Az el-
zászi minette-telepek a világtermelés 10°/o-át adják. Jura-korú-
ak. Németország termelésének 4/5-ét biztosítják ezek a bányák. 

Nézzük azokat az államokat, melyek a világ vasércszük-
ségletének jelentős mennyiségét szolgáltatják: 

U. S. A. a világtermelés 29 °/o-t adja 
Franciaország „ 19 „ „ 
Szovjet 16 „ »» 
Anglia ,, 75 „ 
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Svédország világtermelés 
Németország „ 
Luxemburg 
Spanyolország „ 
Japán gyarmatok ' „ 
Algir és Tunis „ 
Ausztrália „ 
Magyarország „ 

A felsorolt államok 1936-ban a termelt vasércekkel a kö-
vetkezőképpen gazdálkodtak. Az U. S. A. termelésének 97°/o-át 
a belföldi piac használta fel. Franciaország 33 millió tonna va-
sat termelt, ebből 10 milliót Belgium és Luxembung, 8 mil-
liót pedig Németország vásárolt fel. A szovjet belföldi fogyasz-
tása a termelés 100fl/o-a volt. Anlglia kb. 6 milliót hozott be, és 
pedig Fracniaországból 2 millió tonnát. Svédországból, Spa-
nyolországból 1.2 millió tonnát és Norvégiából 0.4 millió ton-
nát. Svédország exportjának 72%-t Németország vette át, 13 
'/o-át pedig Anglia. Németország azzal, hogy megszállta Fran-
ciaországot, Svédországot, Luxemburgot, Norvégiát, Csehorszá-
got és Szlovákiát, a világtermelésnek 35°/o-a felett rendelkezik, 
ami kb. 60 millió tonna évi termelésnek felel meg. Ezért volt 
fontos Norvégia megszállása, hogy a gazdag svédországi bá-
nyák továbbra is fennakadás nélkül szállítsák az ércet Német-
országnak és ezért van nagv jelentősége, hogy a franciaországi 
minette telepek visszakerültek német kézre. 

Magyarország sajnos nagyon szegényen va/ro ellátva vas-
érccel. Rudabánya évi termelése csupán 280 ezer tonna, ami a 
belföldi szükségletnek még felét sem fedezi. így nagy mennyi-
ségű ércet importálunk, első sorban Szlovákiából és a volt Ju-
goszláviából. évente kb. 365 ezer tonna mennyiségben. A hely-
zeten másképpen javított az. hogy 1938 őszén visszakaptuk a 
gömöri bányák egy részét: Rozsnyót, Ratkószuhát, Luciabá-
nyát, Krasznahorkaváralját. 

I)r. GERENDÁS MIHÁLY: 

Fényképezés a tudomány szolgálatában 

A fényképezés a mai ember egyik legnépszerűbb szórako-
zása. Az a körülmény azonban, hogy legtöbben csak szórako-
zás céljából foglalkoznak a fényképezéssel, bizonyos mértékig 
alászállítja fényképeik értékét. Azok az emberek — férfiak, 
vagy nők — akik sétákra, kirándulásokra, vagy utazásokra vi-
szik magukkal fényképezőgépüket, 90%-bam nem jutnak túl az 
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