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leszakadás; mióta van, hogy az első' földkéreg merevedett meg a vasból álló magva 
körül. Az álló csillagok távolságát az égen, kevés kivétellel nem ismerjük és így 
ebben is minden mérték és összehasonlítás alapja nélkül szűkölködünk.

A ki efféle gondolkozásokba merül, úgy érzi magát, mintha oly szférába 
emelkednék, melj’ben nemcsak az emberi mérték, de maga a parányi egyéniség is 
elenyészik; mintha egyénisége elpárologna, úgy mint egy ködpehely a nap suga
raiban. Mert nem földi, hanem világtérboli mértékekkel bánik. így jutunk el isme
reteink határáig, képzeletünk határáig, de még felfogó képességünk határáig is.

Midőn pedig ilyen tanulmányok magaslatáról visszatérünk a mindennapi 
polgári élet síkjára, oly megerősödve érezzük magunkat, mint az, a ki magas 
hegység csúcsairól alászállott.

Nem szabad ugyan remélnem, hogy ily rövid megbeszélés által Önökben 
hasonló érzéseket keltettem, de szemben legalább azzal a beteg pesszimismussal, 
melyet itt meg ott hirdetnek, kérném a tisztelt jelenlevőket, őrizzék azt a meg
győződést, hogy az emberiség napjainkban a természet jelenségének lényegére 
nézve oly magas nézetekre emelkedett, minőket a múltban az emberi nem soha
sem bírt még, és hogy most is, midőn egész népek állnak fegyveresen egymással 
szemben, mégis minden művelt nemzetben vannak emberek, kik ezen czivako- 
dások fölé emelkedvén, e földgömb mindenféle nemzetiségű kutatóival egyetem
ben, fáradhatatlanul és irigység nélkül, testvérekként egyesülve a tények és a ter
mészeti törvények helyes felfogása felé törekszeuek.

I nkey Béla.

A N N A L E S  G É O L O G IQ U E S D E  L A  P É N I N S Ü L E  B A L K A N IQ U E .
Dirigées pár J . M. Zujovic.

A Balkán-félsziget geológiai viszonyait ismertető évkönyv Il-ik (1800 év
ről) és HI-ik (1891-ik évről) kötetéről szól jelen ismertetésem. Az évkönyvek szer
kesztője J. M. Zujovic, a belgrádi egyetem tanára.

A II. kötet a következő tudományos szerb nyelven írt értekezéseket tartal
mazza :

1. P. S. Paulovic a rakoviczi mediterrán faunáról értekezik. A terület, mely 
Kumodraz, Beli-Potok és Bakovicza falvak közt fekszik, dombos és erdőségekkel 
van borítva. Talaja kavicsos, néha világos színű mész vagy erősen agyagtartalmú 
homok rétegekből á ll; a bukoviczi pataknál erősen mállásnak indult trachytféle 
kőzet is található. A talált fossziliák töredékesek. A mikrofauna képviselői, továbbá 
a korallok, crustaceák és spongyák egyelőre nincsenek ismertetve, csak a mollusz- 
kák képviselőiről szól az értekezés. Az értekezés írója a lamellibranchiaták osztá
lyából 17 családot 43 speciessel, a glossophorák 28 családjából 74 speciest con- 
statált. A rakoviczai specieseket összehasonlította a möllersdorfi, badeni, soosi, 
vöslaui, gainfahrni és enzesfeldi fossziliákkal, az összehasonlítást táblázatban is 
közölte, amelyből kitűnt, hogy a rakoviczai mediterrán rétegezés leginkább a gain
fahrni- és soo8Í-hoz hasonlít.

2. Közöltetik néhány szerb ásvány (galenit, vasércz, magnesit, dolomit, 
szerpentin, avalit, milosin, milanit és muskovit) és ásványvíz elemzése.
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3. Zujoviö leírja a belgrádi egyetem mineralogiai, geológiai, palaeontologiai 
kabinetnek (1880—1888) berendezését.

4. M. S. Dinic Sophia környékének ernptiv kőzeteiről értekezik. A környék 
kőzeteit leginkább gránitok képezik, földpát, augit és biotittal. azonkívül található 
bennök amphibol, magnesit és apatit. Leírja még a granulito- mikropegmatitokat, 
dioritokat, diabasokat, labradoritokat, porpliyriteket, andesiteket és andesittufákat.

5. Zujovic a jeliezai meteoritről szól, mely több darabban esett és különféle 
helyeken találtatott.

6. Urosevic az avalai cinnabarit-, kálóméi- és arsenopyritről kristallogra- 
fiai és vegyi szempontból értezik, a hol Schafarzik, Schmidt és Loczka eire vonat
kozó közleményeiről is megemlékezik.

7. Végűi a Balkán-félszigetre vonatkozó s már másutt megjelent irodalom 
termékei vannak közölve.

A III-ik kötet tartalma:
1. Neumayr Menyhért nekrológja Zujovic-tól.
2 .1. Couic Szerbia középmagasságáról értekezik; szerinte Szerbia közép 

magassága 486,6 m vagy 487 méter volna; Kobitske methodusa szerint 469,4 m, 
Murray szerint pedig 400 m.

3. Badovanovic értekezik Szerbia északnyugati részének Dobra nevű hely
ségnél talált kaszáról. Nevezetes és igen tisztán készített ábrákon láthatók a 
középliaszból való fossziliák ú. m. Pecten liassinus, Rhynchonélla tetraedra Sgw. 
var. Dobrensis, Rhynchonélla acuta Sow. var. Terebratulapunctata Sow. var. Hanet- 
fieldensis D av. A Klansféle rétegekből nevezetes a Belemnites canaliculatus és 
Belemnites nov. spec., mely a Clavata typusra emlékeztet. A megnevezett és még 
sok az eredeti értekezésben leirt kövület a belgrádi egyetem paheontologiai gyűj
temény tulajdonát képezi.

4. Branko Anovic a milanit vegyi összetételéről értekezik. A milanitnak 
kétféle varietása ismeretes, egyik a fehér, másik a zöldes féleség. Vegyi összetétele 
A1j0 3. 2Si02 +  2HsO.

5. Igen érdekes értekezés található a Balkán-félsziget geológiai viszonyairól, 
külföldi és szerbiai hazai kutatók s azok felvétele nyomán. A czikk szerzője Zujovic. 
Az értekezéshez négy profil van mellékelve és pedig Berkovicza-Balkán, Trojan- 
Balkán, Traona-Balkán és Ajtos-Provadia-Balkán irányában. Képek is vannak 
mellékelve, ezek közűi az egyik a Belográcsik környékén elterülő homokkő kup- 
szertí képződéseket, a másik a Tikili-Tásá oszlopszerű képződéseket ábrázolja. 
Ez utóbbi bármely intézetnek díszére válnék.

6. Dinic értekezése Nyugat-Bulgária néhány palás kőzetéről; ilyenek a 
gnájsz (granulitos, amphibolos) mikaschist, és amphibolit.

7. Zujovic értekezése a szerbiai eufotitekről. A szerző Ami Boué és Viques- 
nel nyomán nevezi eufotiteknek és nem csatlakozik Breithaupt, Tietze és Szabó 
nézetéhez, akik azokat gabbro név alatt írták le. A következő beosztását is adja az 
eufotiteknek: a) andesites eufotit, b) anorthitos euf. c) olivin euf., d) pikrit euf., 
e) peridot eufotit.

8. Ó-Szerbia geológiájáról értekezik Zujovic és Ciejic a Balkánfélsziget hegy
vidékéről.
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9. A meteorok megjelenéséről pár közlemény, mely szerint Szerbiában 1851-, 
1877-, 1889- és 1890-ben hullottak meteorok.

10. Cvijic a prekonogi barlangról értekezik. Ezen híres barlang a Svrljig- 
hegység nyugati részében található. Az értekezéshez két kép is van mellékelve s 
ezek közül az egyik sibi stalagmiteket, a másik stoli stalaktiteket igen szép alak
jaikban mutatja be. A prekongi faunát J ovanovic írja le. A talált sok csont közül a 
fosszil medvének kétféle alakja ismerhető fel, u. m. az Ursus spelceus és Ursus arc- 
toides, vagy E spek szerint a kidomborodott homloku a hím, a lapos homloku a 
nőstény medve volna. Az élő állatok közül pókokat és insektákat határozott meg.

Végül a Balkán-félsziget bibliográfiája van közölve s F. TouLA-nak Geologi
sche Kartenskizze von Donau-Bulgarien és Ost-Bumelien czímü térképe mellé
kelve. Az értekezések franczia vagy német kivonatokban szintén közölve vannak.

L egeza V iktor.

Dr. Szabó Jó z s e f : E lőadások a geológia köréből.
(375 1. 201 képpel. Kiadja a kir. m. természettudományi társulat. Budapest, 1893).

E szép könyvről nem rendes irodalmi rovatunkban emlékezünk meg, mert 
megjelenése eseményszámba megy és megérdemli, hogy külön, kiválóbb helyen 
mutassuk be t. tagjainknak. Mióta a geológia rohamosan kezdett tudománvnyá 
kidomborodni, mióta a kutatások eredménye a tudósokat nagy mértékben meg
lepte, a laikusokban is mindinkább fölébredt a vágy «a természet titkaiból» minél 
többet megtudni, mert az emberi gondolkodással és elmélkedéssel jár a múlt meg 
a jövő fátyolát föllebbenteni annyira, a mennyire az csak lehetséges. Ezen titok
szerű vonzalom hozta régente társulatunk körébe a tagok zömét, mert ha miuá- 
lunk még ma is azoknak a száma, kik a geológia és segédtudományainak művelé
sében és fejlesztésében részt vesznek, csekély, még kisebb volt az ötvenes évek 
elején, midőn társulatunk — a magyarhoni földtani társulat — a működés terére 
lépett és íme még most, egy oly időben, midőn az egyes tudományok művelése és 
ápolása hazánkban az egyesületek számát annyira növelte és a művelt közön
ség áldozatképességét már mértéken túl is igénybe veszi; még ma is jelentkezik 
társulatunknál hébe-hóba egy olyan honfitárs, ki hivatásánál és képzettségénél 
fogva nagyon távol áll társulatunk működése körétől, de tudvágyának kielégítte- 
tését várja annak publicatióitól. Fájdalom, mi ennek nem tehetünk eleget, mert a 
tudomány szakszerű művelése mellett nagyon nehéz időt szakítani arra is — és 
pedig ez sok időt és fáradságot igényel — hogy a tudományos eredményeket nép
szerűsítsük. A nyugat nemzetei e tekintetben már szerencsésebbek. Külö
nösen ott, hol az emberi boldogságra nézve veszélyt nem látnak abban az 
ellentétben, mely a geológiai kutatás eredménye és a megszokott traditió 
között fölmerül. A sok közül utalni akarunk csak H eer Oszwald három világ
nyelven látott napvilágot. «Die Urwelt der Schweiz» czímű könyvére, nagy 
olvasó körére. Egy ilyen munkára volt már régen szükségünk, egy ilyent már 
régen vártunk; mert ha már nyereség volt, hogy 1873-ban Cotta klasszikus 
könyve «Die Geologie der Gegenwart» nyelvünkre lett fordítva ; még sem volt e
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