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fog. E kavicsréteg jelenlétéből s az agyag és zápfog fekvéséből azt következtetve, 
hogy az állat nem itt múlt ki, hanem másutt s maradványait a víz hordta ide : 
nem tartottam érdemesnek folytatni az ásatást, mert nem reméltem egyéb 
csontokra is akadni a közelben, hanem megelégedtem e nem fényes, de kielégítő 
eredménynyel.

Egerben különben nem ez az első mammuth-lelet. A város E-i részében, a 
Felnémeti-úton fekvő Miticzky-féle házhelyen 1894-ben találtak egy Elephas 
prímigenÍMs-zápfogat s három hosszú vastag agyartöredéket, mely lelet ugyancsak 
dr. S emsey  A ndor  tiszt, igazgató úr bőkezűségéből a m. kir. földtani intézethez 
került.
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A  rubinok előfordulása B irm ában.*

Tudvalevőleg a sötét carmin-piros rubin kiváló szép példányokban igen 
ritka, s ekkor körülbelül kétakkora az értéke, mint a vele egyenlő nagyságú viz- 
tiszta gyémánté. Jelenleg kereskedelmi szempontból csak Felső Birma, Siam- és 
Ceylonnak van jelentősége a rubin lelethelyei közül; a legszebbek és legtöbb már 
több évszázad óta Felső-Birmából kerül forgalomba, nem pedig mint azt sokáig 
tévesen hitték, Peguból (Alsó-Birma).

Körülbelül egy évtizede annak, hogy jobban ismerjük az előfordulási körül
ményeket, a mióta ugyanis az angolok Felső-Birmát elfoglalták. Több helyen 
találnak és bányásznak rubint; a leggazdagabb lelethely Mogouk vagy Mogok 
város környéke, (az ész. sz. 22° 55' és a kel. hossz. 96° 30' [Greenwich] alatt), a 
melyet az angolok «Ruby Tract» vagy «Stone Tract »-nak neveznek; e terület az 
Irravaddy folyó balpartján Mandalay-től EK-re mintegy 100 angol mérföldre 
fekszik. A város közvetlen környékén három völgyben vannak a leggazdagabb 
bányák ; már sokkal csekélyebben jövedelmeznek a Sandschijin-lialmok (Sagyin- 
Hills) bányái. A «Ruby Tract» nagysága 400UH angol mérföld, mások csak a 
ténylegesen művelés alatt álló területet 45 EH mérföldre, az elhagyott bányákkal 
együtt 66 Q  mérföldre teszik.

A rubin anyakőzete Mogouk környékén a Sandschijin halmokban és odébb 
északra egy carbonkorú szemcsés, dolomitos mészkő (6,4% Mg-al), a mely azon a 
vidékén hegyeket alkot; eredeti tömör szövetét eruptiv kőzetek durvaszeművé vál
toztatták és különféle ásványok képződését eredményezték. E mészkőben van a 
rubin főképen sok spinell társaságában. Erről az eredeti fekhelyről azonban igen 
alárendelten bányászszák a rubint. A mészkő feloldása után ugyanis visszamarad 
egy vörös vagy barna kissé homokos agyag, a melyet a víz a benne levő ásvá
nyokkal együtt tovább hordott. így jöttek létre azok az agyagos, homokos 
kavics lerakodások, a melyeket a birmaiak «byon» vagy «pi/on»-nak neveznek,

* M. B au er:  Über das Vorkommen der Bubine in Birma. (Mit einer Tafel 
und 5 Figuren.) — N. Jahrb. für Min. 1896. II. Bd. 197. pag.
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ezekből nyerik a rubint. E lerakodások vastagsága különböző, 4—50 angol láb. 
Néhol a mészkő hasadékait vagy kisebb üregeit is kitölti ez az agyagos törmelék.

A rubin bányászata az előfordulási viszonyok szerint különböző ; * a hol 
az alluvionok a folyóvizek árterébe esnek, kis aknákat mélyesztenek és a rubin 
tartalmú kavicsot, byon-t, kiemelve, a  drágakövet kimossák. A magaslatok olda
lait borító lerakodásokra folyó vizet bocsátanak, a mely a finomabb anyagot 
elhordja és a visszamaradt durvább kavicsból a rubinokat kiszedik. Végül a 

mészkő üregeit megtöltő törmelékből is nyerik a rubint; kevés helyen a rubint 
közvetlen a mészkő fejtése által nyerik.

A mészkőbe nőtt rubinkristályok nagysága az egészen apróktól a borsó 
nagyságuakig változik ; szabályos kifejlődéstiek, de majdnem mindig legömbölyö
dött élekkel és csúcsokkal. A kristályalak nem igen változatos, az alakok száma 
csekély, ezek közül az alaprhomboéder és a basis sohasem hiányzanak. A combi- 
natiók typusa oszlopos, rhomboederes vagy vastagtáblás. Ikrek ritkák, s pedig 
olyanképen, hogy vékony ikerlemezkék nőttek egy főegyénbe. Sok kristály lap
jain éles és szép természetes étetési alakok vannak, a melyek alakja tökéletesen 
megfelel a rhomboederes symmetriának.

A rubinnal a korund más változatai is előfordulnak, de sokkal ritkábban, 
így szép nagy kifogástalan sapphirok ; még ritkábbak a világos- és narancssárga, 
zöld, és ibolyaszinű nemes korund válfajok.

A márványba nőtt társásványok gyakoriságuk szerint: spinell, köles- egészen 
díónagyságuak, vöröses ibolya színűek, de nem teljesen átlátszók; chondrodit, 
apatit. phlogopit, amphibol, pyrit, elvétve pyrrhotin  és nagyon ritkán graphit.

B auer  munkájával körülbelül egyidőben megjelent B rown és J udd  fenn 
említett dolgozata; B rown az angol kormány megbízásából beutazta Mogouk 
vidékét, tanulmányozta az előfordulási viszonyokat, a gyűjtött kőzeteket és ásvá
nyokat pedig J udd  dolgozta fel.

A bejárt területen különféle gnájsz (többnyire biotit-gnájsz) az uralkodó 
kőzet, ezenkívül más kristályos palák és homokkő szintén vannak; a kristályos 
palák közé van ágyazva a kristályos mész, a mely tehát B r o w n  szerint nem 
volna metamorph eredetű.

N oetling  ** szerint az észak Birmában nagyon elterjedt carbonmészkövek 
gránitos kőzetekkel contactba lépvén, kristályossá változtak.

B rown és J u dd  a már felsorolt társásványokon kívül, a melyek a Sand- 
schijin halmok mészkövében találhatók, Mogouk vidékének mészköveiben még 
sok mást is felismertek, a melyek az előbbi lelethelyein nincsenek. Különösen 
kiemelik a chondrodit és minden más fluor tartalmú ásvány hiányát.

Végül a korund elváltozásait tanulmányozták, a mely a föld kérgében a víz 
behatása alatt meglehetős könnyen megy végbe és diasporrá változik.

Z imányi K ároly.

* B rown C. B . and J udd  I. W .: The Rubies of Burma and associated mine
rals, their mode of occurrence, origin and metamoi'phoses. — Pliilos. Trans, of the 
R. Soc. London. 1896. Vol. CLXXXVII. 151—228 p.

** Über das Vorkommen von Jadeit iu Ober-Birma.— N. Jahrb. für Min. 1896. 
I. Bd. 11. pag.


