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L . de L aunay : Formation des gites métaliféres. ( Az érczfekhelyek képződése.)

Paris, 1893.

Francziaországban is, úgy mint majdnem mindenütt, nem részesültek a 
geológiai művekben az érczfekhelyek azon méltatásban, mely gyakorlati és nemzet- 
gazdasági fontossága mellett, de különösen a bányamivelésre nézve, a belőle merít 
bető irányadó következtetések folytán, azt oly nagy mértékben megilleti.

Érdekes tehát egy olyan munkának megjelenése, mely kizárólag ezen 
tárgygyal foglalkozik.

A 198 lapra terjedő munka következő fejezetekre oszlik: I. Az érczfek- 
helyeknek definiálása, három categoriába való beosztásuk. II. A fémek eredete, az 
érczfekhelyek keletkezésének rövid vázlata. III. Jelenlegi tünemények, melyek az 
érczfekhelyek keletkezését magyarázhatják. Vulcanikus tünemények, fumarollák, 
solfatárák stb., meleg források, geyzirok; sóteknők elpárolgása és lágunák; che- 
miai lecsapódások, képződések tavakban és lápokban; a pyritnek átváltozása 
limonittá és haematittá; az organikus életnek befolyása bizonyos anyagok tömé- 
nyitésére stb. Alluvionok ; üregek és barlangok; stalaktitok; kristályosodás stb. 
Az érczfekhelyek tanulmányozása; a kőzetek stratigrafiai, petrografiai és chemiai 
megvizsgálása. IY. Fémzárványok a kőzetben (platina, vas, chrom, nickel, réz, ón, 
arany). V. Telérkitöltések. YI. Ércztelérek különös tekintettel kitöltésökre. 
VII. Üledékes érczfekhelyek.

Ezen fejezetekből a könyv czimének megfelelően, az érczfekhelyeknek jutott 
az oroszlánrész, miért is ezekkel behatóbban kell foglalkoznunk.

A franczia iskola  n ézete it á tn ézetesen  itt  találjuk összeá llítva  az érczfek- 
helyekre vonatkozólag, úgy  m in t azokat E lie de B eaumont k ifejtette és az újabb 
franczia geológusok tovább kim űvelték . D e L aunay az eruptiv kőzetekben ered etileg  
bezárt fém ektől ( gites d'inclusions)  indul ki, és m indam ellett, h ogy  csakis a 
m agnetit prim itiv itása  áll m in d en  kétségen  kivül, m egkisérti ezt m ás fém ekre is 
igén yb e v en n i, daczára, h o g y  ily  p rim itiv itás általában m ég bebizonyítva  n in csen .

Szerző ebből azon következtetéshez jut, hogy a fémek vulcanicus és eruptiv 
kőzetkitörések folytán, ezek utóhatásai u. m. fumarollák, motetták, geyzirok és 
meleg ásványforrások által a mélységből felhozattak. Az utóbbiak tartalmazván az 
érczesedés szereit ( mineralisateurs)  u. m. a chlort, fluort, ként stb., ezek az eruptiv 
kőzetekben foglalt nehéz fémek feloldását véghez vitték, azok tovahordását és 
lerakodását a felszinre vezető csatornákban (ércztelérekben).

A telérszerü érczfekhelyek alatt ( gites filonieus) szerző nem csak az érez - 
teléreket, hanem mindazon érczfekhelyeket ^rti, melyeknek ércztartalma egy 
prasxistált üregben van, vagy melyben substitutio által más anyagok helyében 
képződtek.

Ezen elmélettel kitér mindazon körülményes megfontolásoknak, melyek 
különösen a német iskolát jellemzik.
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A. D aubrée m unkálatai alapján az ón  és kísérői által (m in t ónoxyd ) je lle m 
zett érczfek lielvek  savas eruptiv  kőzetekben, m in t olyanok je lö ltetn ek , m elyekn él 
ch lor és fluor a legjelesebb  érczesedési szerek voltak.

Más, inkább basisos eruptiv kőzetek, más érczesedési szerek által, az ólom, 
ezüst és zinkérczfekhelyeket szolgáltatják, melyek a kénes fémek uralkodása által 
kivállanak.

A rézérczfekhelyek e két typus között az átmenetet képezik.
Szerző az ónfekhelyeket mint a savas ( gites de depart), a rézérczfekhelyeket 

ellenben mint a basisos eruptiv kőzetek kiválásait jelöli.
A szerző az itt felállított nézeteket hihetőleg kimerítően fogja okadatolni és 

magyarázni, egy az alkalmazott geológiát tárgyaló munkában, a melyet legköze
lebb F uchs E. úrral együtt szándékozik közzétenni.

A szerkezeti viszonyoknak, az előbb létezett üregek érczekkel vagy az azo
kat kisérő telérkőzetekkel való kitöltésének és az ezekből folyó következtetéseknek, 
melyek épen folyadékokból történt chemiai kiválásra utalnak, a szerző úgy látszik 
nem tulajdonítja a mások által hangsúlyozott fontosságot; hanem egyszerűen fel
tételezi, hogy az érczek csak is felszálló ásványfolyadékokból csapódtak le.

Az érczfekhelyek harmadik kategóriáját ( gites sédimentaires)  szerző szerint 
egyrészt a mechanikus üledékek, másrészt chemiai lecsapódások, (mint például 
vasoxydlerakódások) által jellemeztetnek; úgy látszik a sulfidoknak tengeri meden- 
czékben végbement lerakódását szintén lehetségesnek tartja.

Az egész előadásban a chemiai speculatiókra alapított adatok első sorban 
mérvadók ; miután megszoktuk a physikai és geológiai folyamatokat előtérbe állí
tani, a mit nem helyesen teszünk, minthogy geológiai folyamatoknál a chemiai 
befolyásoknak is kiváló szerep jutott és a chemiaiakat úgyszólván csak alárendel
ten felhasználjuk, nem könnyű a de L aunay könyvében bemutatott elméletekkel 
egyhamar megbarátkoznunk.

Az érczfekh elyek  m eg ism erését tek in tve  azonban rendkívül haszn os, ha a 
különféle utakon n yert eredm ények összehason lításra  kerülnek és erre nézve az 
elm és franczia m unkája sok féle  alkalm at szo lgá lta t ebbeli n ézete in k  tisztázását  
ille tő leg . Gezell Sándor.

Szerkesztőségünkhez a következő czimű könyv mutatványszáma érkezett: 
«Ötnyelvű szótár. A magyar, német, angol, franczia és olasz nyelv szótára, szer
zetté S omogyi E de, kir. törvényszéki német, angol, franczia és olasz hites tolmács. 
Kiadja Robicsek Zsigmond könyvkereskedése Budapesten. Teljesen 32 füzetben, 
melyek félhavonként megjelennek és áruk egyenkint 30 kr.» Tisztelt tagtársainkat, 
kik a külföldi irodalommal is foglalkoznak, figyelmeztetjük e könyvre, melynek 
sokszor vehetik hasznát. Példaképen a következő mutatványt közöljük belőle :

Abandonner (franczia), elhagyni, cserbenhagyni (m), verlassen, im Stiche 
lassen (d — német), to abandon, fersake (e =  angol), abbandonare (i =  olasz).

Abängsten, ab ängstigen (sich) (d), gyötrődni, aggódni (m), to freet, to be 
in great anxiety (e), se tourmenter (f), uffannarsi (i).

Abaptiston (e), koponyafúró (m), Trepan, Schädelbohrer (d), trépan (f), 
trapanatojo, tropano (i). ®—
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