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héjaival. Ezeken felül az iszapban apró halszálkák és fiatal pelagikus gasteropodák 
voltak találhatók.

Várnától az expeditio D re indult, hogy a nagyobb mélységeket kikutassa, 
s egészen 1184- Ölre akadt; itt egyúttal az ezen czélra szerkesztett pelagikus hálót 
egész éjjelre a tengerbe vetették, s reggelre találtak benne néhány ezüstszínű 
syngnathus-1, sok galambszinű copepodát (sophirina?); azonkívül sok peridi- 
nium-ot, dinoflagelláták-at, tintinnus-1, evadne-1 és spiralis oscillariákat.

Várnától az expeditio részint EK-i, részint E-i irányban haladt és több helyen 
tett kísérleti méréseket (X, XI, XII, XIII). Az állatvilágból a mostani fajokat 
(modiola, cardium, srobicularia alba, cerithium, trophon, bulla, venus, calyp- 
trea) és az édesvízi alakokat ( Dreissena rostriformis, Cardium [ Ardaena/  Micro- 
ntelania)  találták.

Az expeditio, ha nem is érte el a várakozás teljes sikerét, mégis kiderítette 
& következőiket: 1. A Fekete tenger fenekén a félig kövült dreissena, cardium és 
micromelania találtatnak, melyek éles világot vetnek a Pontus múltjára. 2. A bio
lógiát illetőleg nevezetes és a Fekete tengerre új dolog, a lithotamnusok, a mész- 
szivacsok, tengeri tollak (pennatulida), holothuriák és sok apró tengeri csillag 
találása. 3. A modiola iszap zónája 30—35 öltől 100 ölig terjedhet, s ezen zóna 
jelentékeny állandósítással veszi körül a Fekete tengert és képviseli az őt jellemző 
állatok associatióját (ilyenek Modiola phaseolina, Scrobicularia alba, trophon, 
cerithium, továbbá afiuridák, ascidiák és polychaeták). 4. A 30 öltől felfelé a fauna 
hasonlít a tengerparti faunához ; 100 öltől lefelé csakhamar következik a modiola 
iszap után a fénylő iszap territóriuma dreissena stb.-vel; ezután következik 
5. a kékes-szürke iszap, melyben élet nincs, csak a pelagikus organismusok (dia- 
tomaceák, főleg coscinodiscus) vázai találhatók.

Legeza Viktor.

A N E P H R IT  L E L E T H E L Y E .
Lóczy tanár úr szívességéből az 1889—1890-ben eszközölt tibeti expe

ditio munkálatainak Il-ik része jutott kezembe. Ezen orosz nyelven írt munkában 
B ogdanovics Károly Keleti-Turkesztán geológiai viszonyait tárgyalja. A mun
kálathoz geológiai térkép, különböző irányban történt átmetszések vannak mellé
kelve, a melyeket mások valószínűleg másutt fognak ismertetni. Én egyes-egyedül 
a nephrit lelethelyére vonatkozó adatokat közlöm.

Az önálló kultúrára büszke khinainak sajátságos szeretető ezen átlátszatlan 
ásványhoz, a fejlődés első stádiumára vezethető vissza. A khinai bölcsészek szerint 
ezen kő az öt erénynek a képviselője és sarkkövét képezi a khinai etliikában az 
ildomosság, béketűrés, igazságosság és nyiltszivűségnek. A bölcsészeknél prakti
kusabb emberek azonban nagyra becsülik mint kereskedelmi czikket. Még a Kr. e. 
időktől fogva ezen kő szállításának középpontját a khinai Turkesztán képezte; 
tulajdonképen pedig Kuen-lun az előfordulási helye. Az előfordulásra vonatko
zólag öt vidék ismeretes B ogdanovics előtt, melyek Mustagh-ata és Lob-nor 
meridiánjai között terülnek e l ; ezen lelethelyek a következők: Jarkend-darja
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középfolyása, Tiznaf medenczéje, Sahi-dulla-Karakas, Karangu-tagh, Lyus-tagli, 
Tokuz-Dábán és Asztin-tagh; ezen hét folyó területén és némely víztelen 
szüjá-ban (a hegyek tövében elterülő homokos-kavicsos terület) a nephritek mint 
hordalékok találhatók. A khinaiak és az odavaló lakók, a következő kategó
riákba osztják a nepliriteket: az eredeti helyen előfordulókat csaazi-tas, az 
eredeti helyről jegesek vagy víz által elhurczolt, de még szögletes külsővel biró 
nephriteket kas-tas-nak nevezik; a post-pliocenbeli lerakodmányokban talál
ható zör-tas, a mostani képletekből kiszedettek pedig szu-tas-nak neveztetnek. 
A legjobbak a zör-tasok, melyek az időviszontagságok próbáját már kiállották. 
A mily irányban változnak a szinek, oly arányban áll a nephriteknek az ára is, 
legbecsesebbek a tej-fehér szinűek.

A mi a nephritek tudományos leirását illeti, azokról Musketow i'észletesen 
értekezett; Bogdanovics csak a lelethelyre vonatkozólag tesz még néhány észre
vételt. A Kuen-lun egész éjszaki fele, ahol  a nephrit egyik lelethelye van(Lyusej- 
nál) augitos syenitekből áll, a melyek a devoni systema agyagos paláin nyugszanak. 
A Sor-kulnál (a Lyus-tág hegy mellett) tett megfigyelésekből látszik, hogy 
a Kuen-lun nyugati felén a syenites kőzeteket homokos palák födik, a me
lyek a devoni képződmények egyik felső emeletét képezik. Ily módon a syenites 
masszív tömegek, a devoni képződményeknek alá vannak vetve. Párhuzamosan a 
syenitekkel nagy elterjedésük van a diabasoknak s valószínűleg a gabbroknak is. 
Valamennyi kristályos termék a hegy tövétől, a hegytető felé átmenetet képez 
a kristályos szerkezettől a palás szerkezethez, és a diabasok átmennek az augitos, 
uralitos és augit-wollastonitos palákba. A nephrit vonala termékeinek mikroszkópos 
vizsgálatából kitűnik, hogy a termékek a mechanikus változásoknak vannak 
alávetve, a mi igen sok csiszolatban látható is.

Látható továbbá az állandó uralisatio, azaz az augitnak átváltozása amphibollá 
és a másodlagos ásványok képződése; képződik szerpentin, wollastonit, epidot, 
calcit, a melyek mint önálló ásványok szerepelnek. Ezen változás eléri maximumát 
a nephrit lelethelyei mellett.

A nephrit közvetlen anyaga, melyben benfoglaltatik Musketow szerint a 
szerpentin, szarúkő, wollastonit, calcit és néha augit. A nephritek kiékelt fészkekben 
találhatók. Kétségtelen, hogy a nephrit lelethelyek vonalában a termékek erős 
mechanikai változása és azok hydrochemiai átalakulása észlelhető. A nephrit lelet
helyein tett átmetszések azt is mutatják, hogy a fekhelyek vagy a kontakt syeni- 
tekben (Lyusej-nál) vagy diabasokkal és gabbrókkal kevert gránitokban (Sanut- 
nál) találtatnak.

Ezek szerint a nephrit fekhelyek képződésében a nyomás, chemiai processus 
és magas temperatura szerepeltek.

Befejezésül említendő, hogy általában két ásványfajt szokás megkülönböz
tetni, ú. m. & jadeit és nephrit nevűt. A jadeit a Na-augitnak gyönge kristályos 
aggregátuma; jellegeztetik viszonylagos könnyű olvaszthatósaga és 3,2—3,3 
tömöttsége által. A nephrit pedig az aktinolith aggregátuma, mely nehezebben olvad 
és 2,9—3 fajsúlya van. Keménysége mindkét féleségnek többé-kevésbbé ugyanegy 
6,5—7. Még egy harmadik féleségét is szokták megkülönböztetni, mely magnetit 
tartalmú s ezt chloromelán-nak nevezik; ez sötét színű és állandóan nagyobb faj
súlyú. Musketow és ArzruiNI értekezéseiből tudjuk, hogy a jadeit képződött előbb
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mint az augit aggregátum, a nefrit pedig (az ampliibol aggregátuma) mint az augitos 
ásvány változásainak productuma tekinthető.

Most már ki lehet mutatni, hogy a nephrit lelethelyein az augit termékek az 
uralkodók oly annyira, miszerint a Bogdanovics által augit-syeniteknek nevezett 
termékekben csak augit, Orthoklas és plagioklas mutatkozik.

L egeza Viktor.

L A B R A D O R I T .
(Pylaew «Drágakövek» czímű orosz nyelven írt műve után.)

Labrador. Oeil de boeuf. Vitro opalino. Labradorstone. Ökörszem. A labra- 
dorit, a mint tudva van, a mésznátron-földpátok csoportjába tartozik és a triklin 
rendszerben kristályodik. Ipari használhatóságát tekintve, csak a grönlandi és 
indiai labradoritok alkalmasak a kisebb pipere-árúk feldolgozására. A grönlandi 
sötét-kék színű, s külsőleg a macska szemére emlékeztet; lelethelye a Labrador 
fokához közel fekvő Szt. Pál szigete. Az indiai labrador sárgás-tejszinű, de az előb
binél sokkal erősebb színjátékkal. A jobb minőségű indiai labradorit csiszolt álla
potban fényével és színjátékával igen emlékeztet a páva tollára. Jó minőségű 
labradoritot találnak még Oroszországban a kievi guberniumban és Finnországban 
Ojamonál; található még hömpölyök alakjában Moszkva alatt és Szt.-Pétervár 
környékén a Pulkovka pataknál. Ez utóbbi helyen az úgynevezett Kalinkin hídnál 
az utczán találtak egy nagy labradorit hömpölyt, a melyet a devonshiri herczeg 
1000 rubelért vett meg. Egy másik hömpölyt is találtak 1855-ben a volkov-telepen 
5 öl mélységben, a melynek súlya 928 font volt, ezt a császári tudományos akadé
mia múzeumában őrzik.

A kievi labradoritot kolonnák, ablakpárkányok, lépcsők stb. készítésére 
használják, újabban sírköveket is készítenek belőle. A finnországi és kievi labra- 
doritokból más apróbb tárgyakat is készítenek, melyek gyémántokkal és más 
nemesebb drágakövekkel ékesítve szerepeltek egyes kiállításokon is (londoni, 
párizsi). Ezen labradoritnak színe világos szürke, kiváló saphir árnyalattal, de 
törékenysége miatt kis tárgyak feldolgozására nem nagyon alkalmas.

Kiváló minőségű labradorit található valahol Nyugat-Amerikában és Tibet 
hegyeiben, színe a tiszta fehértől egészen a ttízvörösig vagy zöldig változik ; szín
játéka a nemes opált közelíti meg.

Legeza Viktor.
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