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E d u a r d  S u e s s  : D ie  Z u k u n f t  d e s  S i lb e r s .  (Wien und Leipzig 1892.)

E czím alatt bocsátja világgá a «Die Zukunft des Goldes» munka elmés 
szerzője a fennti tanulmányt, melynek tartalmát a valuta rendezés actualitására 
való tekintetből röviden közölni el nem mulaszthatjuk.

A könyv bevezetésében a szerző constatálja, hogy az utolsó években az 
aranynyal szemben, a fehérfémnek értéke folytonosan leszállott, megvilágítván 
azon káros következményeket, melyek e két nemes fém értékének szétválása foly
tán keletkeztek, utalva azon körülményre, miszerint ezen jelenségeket a kaliforniai 
aranytelepek felfedezése után is észlelték, mely esetben azonban megfordítva, az 
arany értéke hanyatlott az ezüstével szemben.

Szakemberek akkoriban a kaliforniai aranyárnak nemsokára bekövetkező 
apadását jövendölték, és ez mégis történt.

Szerző felemlíti az aranynak mélységbe való tartása iránt H ocheder által 
felvetett vitás kérdést, melynek fejtegetése Grimm, H öfer, P osepny és mások * 
által azt eredményezte, hogy az aranyat számos telérben tetemes mélységig con- 
statálták ugyan, de ott oly vegyekben lép fel, melyekből leválasztása igen nehéz, 
sőt gyakran jövedelmezőnek már nem mutatkozik. **

Az érczteléreknek ezen mélyebb övét, a sulfidok és kénes fémek zónájá
nak nevezik.

A felsőbb szintekben ezen kénes fémek külső befolyások által elmállottak és 
elváltoztak. Az elmállásnak ezen zónája, melyben a quarz a főtömeget képezi, 
és a szabad arany előfordul, némelykor csekély vastagsággal bír, de gyakran több 
száz lábnyira a telér mélységébe lehatol; a német bányász «Hut»-nak (kalap) 
nevezi. A környező kőzet elmállása következtében a «kalap» elmorzsolódik, a szét- 
bomlott kőzetet a víz a völgybe behordja, és szabad aranyával az aranydús torlasz- 
földet alkotja, az arany előfordulás harmadik zónáját.

Ezen három zóna, az aranytermelésnek ugyanannyi phazisát is tünteti föl; 
legkönnyebb az az áradmányból, melyben az arany mint Posepny magyarázza az 
idők során természetes előkészítést nyert; ha az áradmány ki van merülve, követ
kezik a bányászat, és pedig először a «kalap»-on, melynek lefejtéséhez már pénz
beli investiti ók szükségesek; végre a mélységben rejlő sulfidokra kerül a sor, a 
midőn a folyton növekvő befektetés gépekben, előkészítési műhelyek és kohósítási 
berendezésekben a vállalatra nézve többnyire krízisre vezet.

Nagyszámú rendkívül érdekes irat felsorolása mellett, kimutatja szerző az 
arany kizsákmányolására szolgáló munkálatok ezen három phazisát, a legneveze
tesebb termelési országokban, u. m. Kaliforniában, Ausztráliában, Oroszországban

” Erre vonatkozólag utalok a m. kir. földtani intézet 1889. évi jelentésében «A 
nagybányai érczbányaterület bányageologiai felvétel» czímű jelentésemben (1. a 152-dik 
lapon) általam közölt positiv adatokra is.

** Az újabb feldolgozási módok alkalmazásával az kedvezőre fog megváltozni. 
V. ö. «Az arany Ausztria és Magyarországban» czímű ismertetést. (Földtani Közlöny 
1892. XXII. 318. 1.).
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ps Afrikában, végül azon következtetésre jut, hogy a kiaknázásnak mindenütt foko
zódott nehézségekkel kell küzdenie, és hogy.az aranytermelésnek az utolsó években 
észlelhető nagyobbodása, nem annyira gazdag közök felfedezésének, mint inkább 
az előkészítésre szolgáló gépeknek és a koliósításnak tökéletesbítésének köszön
hető, mely folyton nagyobbodó költségekkel elérte azt,:,: hogy a tartalom- 
szegény érczekből is — melyek előfordulása mindenütt túlnyomó — az arany 
nyerhető.

A szerző a harmadik szakaszban az ezüst előfordulását tárgyalja, melynél 
csak is az u. n. «kalap» és a sulfidok zónája észlelhető. Leadville, Mexico, Potozi, 
Bolíviában, Broken-Hill Ausztráliában, beható megbeszélés tárgyát képezik, hol 
a jövőben a bányákból mindenütt nagy jövedelem várható.*"

A nevadai Comstoktelér története, a rajta telepített bányák fejlődése min
den változásaival és borzadalmaival, a Sutrostárna, az ezüstmalmok keletkezése és 
ezek többjeinek csalárd üzelmei a negyedik szakasz tárgyát képezik.

«A nemesfémmel való ellátás» czínhí következő fejezetben minden egyes 
aranytermelő helynek eredményét vázolja. A földnek összes aranytermelése 
1890-ben 167,346 kg (1892-ben 5,15%-kal magasabb), 1875-ben 169,540 kg volt. 
De igen nevezetes az, hogy az 1875-iki termelésben 65,28% alluvialarany és 
34,76% telérarany szerepel, ellenben 1890-ben az alluvialarany 44.7%-ot és a 
telérarany 55,8%-ot tesz ki.

Ezen változás az aranytermelés jellegében, ennek alakulására nézve a jövő
ben roppant horderővel b ír ; daczára, hogy a hydrauliai lefejtési módnak Kalifor
niában újból való megengedése által és a fúrógépeknek alkalmazásával a legköze
lebbi jövőben az aranytermelés emelkedni is fog; előre látható, hogy ez egy pár 
évszázad múlva rendkívül mértékben való kevesbülésnek néz elibe.***

De még sokkal előbb, állítja szerző, az arany, szakadatlan gyérülése követ
keztében nem lesz képes eddigi nemzetgazdasági állását megtartani.

Ellenkezőleg áll ez az ezüstre nézve, melynek növekvő termelése, újabb 
lelethelyek felfedezése és az ércznyerés módjának tökéietesbülése által mindinkább 
élesztetik.f

A fémek felhasználásának beható megvilágítása után, mely számszerint 
kimutatja, hogy az aranyszükséglet a jelenlegi aranytermelést majdnem eléri, az 
arany tehát pénzbeli felhasználásra elégtelen, szerző azon végkövetkeztetésre jut, 
hogy a népek szakadatlan nagyobbodó forgalma mellett, a növekő lélekszára, 
szaporodó jólét, élénk belső forgalom és Európában a természetben való gazdálko
dásnak pénzgazdálkodásra való folyton véghezmenő megváltoztatása következtében,

: Ez csak az első berendezésre vonatkozik, a bányászatra nézve pedig éppen 
nem áll, itt t. i. a szegény érczek tömeges termelése következtében lehetővé tétetik a 
legszabályosabb fejtésnek alkalmazása, ez által a termelési költségeknek leszállítása 
eltekintve attól, hogy a dúsércz — melyre rendesen nem is reflectálnak és mely 
minden telérben időközönként jelentkezik — tiszta nyereséget képez.

** Nálunk, Hodruson, Aranyidkán, Nagybányán, Felsőbányán és a mélységnek 
czélszerű megnyitása esetén Kapnikbányán is.

*** E tekintetben szerzővel korántsem vagyunk egy nézeten, 
f  Ugyanaz áll az aranyra nézve.
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értékmértékül csak azon fém szolgálhat, melyet évente szintén növekvő mennyi
ségben produkálnak.

Szerző a következő szakaszokban Britannia és gyarmatainak, továbbá az 
Egyesült-Államok gazdasági viszonyaival foglalkozik, tekintettel a nevezetesebb 
termelési és kiviteli czikkekre, továbbá a nemesfémekre a külföldi forgalomban ; 
megvilágítja az ezüst értékhanyatlása folytán az Egyesült-Államokban beállott moz
galmat és a kormánynak erőmegfeszítéseit, hogy rendesen ismétlődő nagyobb 
mennyiségű ezüst-bevásárlás által pénzverői czélokra, az ezüst árának alászállása 
feltartóztassék.

Az utolsó szakasz az ezüst jövőjét tárgyalja. Először is Nagy-Britannia keres
kedésének krizisszerű alakulását fejtegeti az ezüst árnak hanyatlása folytán, mely 
a legnevezetesebb kiviteli forgalmat Kelet-Ázsiával alákötötte, és itt-ott azon indít
ványra vezetett, hogy az indiai kormány az aranyértéknek behozatalára, vagy egy 
nemzetközi megállapodás kezdeményezésére bízassák. Amilyen kivánatos is volna 
egy ilyen megállapodás létesítése, kevés kilátás van erre nézve; ez a világnak a két 
érték szerinti kettéválasztását azon pillanatig megakadályozni hivatva volna, mely
ben Ázsia feltárva lesz, vagy melyben hajlandók lesznek az aranynak pénzre való 
felhasználásáról lemondani.

Minden eredmény arra mutat, mondja a szerző, hogy a nehéz fémek cso
portja, mely 19,53 (arany) fajsúlylyal kezdődik, már annyira ritka, hogy pénzfém 
gyanánt a növekvő szükségletnek nem felelhet meg és a jövőben a 10,47 súlyú 
(ezüst) fémmel egyetemben nem maradhat meg az emberi gazdálkodás szolgálatában.

Annyi biztos, hogy az arany egymagában sohasem lehet a világnak egyedüli 
értéke, és amennyiben a fémes pénz systemája fentartatik, a világnak fémértéke 
egyedül az ezüst lehet.

A szellemdús tanár és geológus érveléseinek e vázlatos közléséből kitűnik, 
hogy égj7 igen érdekes munkával van dolgunk, mely figyelmünket a legnagyobb 
mértékben képes lekötni, melynek következtetéseit azonban minden tekintetben 
osztani nem tudjuk.

Az alumínium-korszak hajnalát éljük, egy fémnek, mely jó tulajdonságainál 
fogva számtalan esetben akadálytalanul nemcsak a nemesfémeket, de még a vasat 
is pótolni hivatva van és nemsokára összes nemzetgazdasági viszonyaink még előre 
sem látható feiforgatását fogja előidézni.

Az alumíniummal szemben a nemesfémkérdés is nem sokára egészen új 
stádiumba fog lépni. Gesell Sándor.

u
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