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ezek felhasználására a legfényesebb kilátás nyílik és még oly érczek is értékesíthetővé 
fognak válni, melyek bár nem szegények, de hozzáférhetlen fekvésök következtében 
jelenleg haszonnal nem aknázhatók ki.

Gondoljunk csak az erdélyi Érezhegység félreeső bányaterületére, hol tömérdek 
mennyiségű aranytartó kovand kiaknázásra kínálkozik, melynek értékesítéséről eddig 

szó sem lehetett.
Arról, hogy ezen extractió módok alkalmazása az Európán kívüli országokra 

mily befolyással lesz, még fogalmunk sem lehet.
Oly érczek fekhelyei, melyekben a vegyész jelentékeny arany tartalmat konsta

tálhatott és melyeket daczára ennek, sem amalgamatio sem olvasztás által eddig érté
kesíthetők nem voltak nagyon számosak.

Ha beválnak a fent vázolt extractió-módok, mint az eddigiek nyomán biztosnak 
vehető, akkor az aranytermelés fejlődésének egy új stádiumába lépünk; ez nem lesz 
többé pillanatnyi, mint az újonnan feltalált aranylelethelyek kiaknázása folytán ren
desen beállott. Mindeddig az aranytermelés t. i. ugrásszerű v o lt; jövőre kizárólag a 
bányász munkájára alapítva, a termékeny erőhez hasonló lesz.

Nincs tehát okunk félni attól, hogy az alluvial arany fekhelyek kimerülésével, 
az aranytermelés lényegesen csökkenni fog, mert minden ilynemű hanyatlás, új arany
bányák megnyitására ösztönözve az arany vételerejét emeli.

Az aranynak minden áremelése, száz meg száz szorgalmas bányásznak munkát 
fog adni és életet hozni völgyekbe, melyekben századokon keresztül csak a favágó és 
pásztor időközönként foglalkodott.

Ausztria-Magyarországon legkevésbbé van okunk az alluvial aranytelepek kime
rülése fölött aggódnunk, mert nincs egyhamar hasonló területü ország, mely annyi 
kiaknázásra érdemes aranyércz lelőhelyet bírna, mint pl. Eszakmagyarország és Erdély 
területe. Különösen ásványkincsekkel megáldott hazánkban az évi arany termelés 
lényegesen és tartósan emelhető, ha az itt már ma ismert érczelőfordulások kiakná
zásához fognak és a bányászat oly módon rendeztetik be, mint azt a bánya- és kohó
üzem modern technikája a huszadik század hajnalán megkívánja. (U. M. I. Z.)
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(28.) K och  A n t a l : A  gr. Mikó-szobor talapzatának köve. (Orvos-termé
szettudományi Értesítő. Term. tud. szak. Kolozsvár, 1889. XIV. 166. 1.)

Az erdélyi Museum-Egylet igazg. választmányának e lh a tá ro z á s a  folytán, 
alapítójának néhai gr. Mikó I mre emlékszobrának talapzata erdélyi kőzetből 
készült. Erre a czélra legalkalmasabbnak bizonyult a kisbánvai (Torda-Aranyos m.) 
quarz-andesit ( dacit) .

Az emlék egyes részei e kőzet két különböző változatából valók. A kerítés 
oszlopai és az emlék lépcsőire használt kőzet lelethelye a Kisbánya és Asszonyfalva 
közt, a sziklaszorosban az országút mellett fekvő kőbánya. Egészben véve a kőzet 
szövete gránitoporphyros, átmenetekkel a porphyrosba vagy a tömörbe; ebből a fehér 
plagioklas, a fekete amphibol és biotit élesen válik ki. Az alapanyag világos fakó
szürke szinű. Elszórva dió- vagy ökölnagyságú tömörebb kőzetkiválások, néhol 
sárgás epidoterek tűnnek elő.

A t. k. talapzat az előbbi változattól feltűnően különbözik, ezt Kisbánya 
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nyugati oldalán az Erczpatak torkolatánál fejtették; szövete gránitos, élénk szürke 
szinű alapanyagából a fekete amphibol és biotit sűrűén vált ki. ezenkivül gyéren 
behintett apró pyritszemek is vehetők észre. A zöldes szürke erek anyaga tömör 
földpát és kevés chlorit. Sötétebb szinű tömör kőzetkiválások e féleségnél is 
vannak.

Úgy a megelőző, mint az utóbbi kőzet mint telér fordul elő ; az első a kréta
korú homokkövet, agyagot és márgapalát, a második pedig az eocen agyagot 
törte át. Z im á n y i  K.

( 2 9 . )  H o f b a u e r  W e n z e l  : Bergwerks-  Geographie des K a iser thum s Oester

reich. (Klagenfurt, 1888.)
Ez a czíme a 62 oldalra terjedő művecskének, a melyben szerző Ausztria 

egyes tartományainak legfőbb bányavidékeiről röviden, de átnézetesen szól, ismer
tetve a bányászati viszonyokat és a hasznos ásványok geologiai előfordulását. 
Minden egyes tartománynál a termelés mennyisége is meg van adva az 1880. évre 
vonatkozólag.

Egy három oldalra terjedő függelékben Magyarország, Bosznia és Her- 
czegovina legfőbb bányahelyeit találjuk felsorolva.

A könyvecske, a mely a szakirodalom és a hivatalos adatok felhasználásával 
készült, a bányászattal foglalkozók vagy az iránt érdeklődőknek gyors tájékoztatóul 
szolgálhat. Z im á n y i  K.

( 3 0 . )  T r a u b e  H e r m a n n : W iederholungszwillinge von K alkspath  vom kleinen  

Schwabenberge bei Ofen. (Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1888. 

Bd. H. p. 252.)
A borsárga, áttetsző 2,5 cm nagyságú kristályok korábbi képződésű fehéres 

egyéneken ültek; ez utóbbiakat csupán x (2131) R3 alkotja, míg a borsárgák 
lapdúsabbak. Egy kristályon a megfigyelt alakok a következők: x (2 1 3 1 )R 3 , 
x (2134) 1R3, x (0112) — |R, x (0221) — 2R, x (3031) 3R, x (9091) 9R, 
x (lOlO)coR.

A mért szögek:
_ _ obs. - calc.

2131 : 0221 =  37° 53' 37° 41' 6"
2131 : 3121 — 35 40 35 35 45 
2134: O H 2 =  21 18 20 57 40 

1 2134 :3124  =  20 57 20 36 28
1010:9001 =  6 16 6 25 36 
9091 :3031  =  11 56 12 14 38 

x (2131) R3 rendesen az uralkodó alak volt és hasonlóan mint x (0221) — 2R 
síma és meglehetős fényes lapjain kivül a többi tökélytelen fejlettségű volt. Az 
ifjabb generatio kristályai mind ikrek (0001) 0R szerint; néhány példányon a 
rhomboeder lapok és a skalonoüder sarkélei olyan helyzetben vannak mint az egy
szerű kristályokon, a mi a háromszoros ikerösszenövésnek következménye. A két 
végső egyén sokkal nagyobb és körülbelül egyenlő nagy volt, közéjük egy vékony 
lemezke ikerállásban ékelődött. Voltak még négyszeres ikrek is két vékony iker- 
lemezkével. Az egyének határát a beugró barázda helyett néha egy finom vonal 
jelölte. Z i m á n y i  K .
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