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TELEGDI ROTH KÁROLY: Magyarország geológiája, l. (Pécs, Danubia 1929. Tudo-
mányos gyjtemény 104. sz. 172. I. 10 rajz és egy összefoglaló tektonikai térkép.)

Mint elszavában mondja is a szerz, ez Lóczy 1918-i rövid összefoglalása

és Prinz 1926-ban megjelent Magyarország Földrajza cimü munkájában közölt ide-

vágó részletek után az els kísérlet a magyarföld és környezete tektonikai kialaku-

lásának leírására.

Kitzött feladatát a szerz — a rendelkezésére állott és valljuk meg sok helyt igen

hézagos adatok tekintetbe vételével — igazán jól oldotta meg. Hiszen a mi geológiai

irodalmunk éppen az idevágó, összefoglaló, általáno.sabb, a tektonikára is kiterjesz-

kedö munkákban a legszegényebb. Éppen azért ugyancsak kénytelen volt átmenni a

szomszédba — kölcsönadatokért; hogy legalább következtetés útján tudjon valamit

kihozni ott is, ahol hazai adattárunk nem adhat semmit. V'agy összeütközésbe kerül

a máshol észlelt tényekkel. Meg kell jegyezni, hogy adat volna elég és van is a magyar

földben. Dehát ezek csak úgy maguktól nem jönnek el; fáradságos munkával kell

kikeresni ket. És ebben a tekintetben különösen az elmúlt, szomorú évtized igazán

nem sok eredményt mutatott fel általában. Mert hiszen nemcsak a sors, hanem még

az intéz körök is úgyszólván ellenünk esküdtek. Éppen akkor, amikor a legjobban

kellett volna dolgozni a körülöttünk folyó élet-halál versenyben. Nem a magyar föld

kutatóin múlott a sikertelenség. Hisz jó részük a tehetetlen keserség haragjával és

kétségbeesésével látta a bajokat. De minden szavuk hiába hangzott el a pusztában.

Úgylátszik, ez már a magyar sorsi A turáni átokl

Ilyen idben, ilyen környülállások között hazai földünkrl összefoglaló geoló-

giát, xinég pedig annak a legmagasabb, legnehezebb részletét az összehasonlító tek-

tonikát megírni igazán nagy lelkesedés, kitartás és buzgalom kellett. Hogy el nem

tudta venni kedvét a folytatástól az a sok hézag és akadály, amelybe minduntalan

beleütközött. Az a sok Scylla és Charybdis, amiket minduntalan kerülgetnie kellett.

A munka a földkéreg általános szerkezetébl indul ki, érintvén és precizíroz-

ván a különösen kezdkre oly fontos tektonikai és fejldéstörténeti modern alap-

fogalmakat; mint pl. az epeirogenezis, orogenezis stb. (I. fej)

A II. fejezetben beleilleszti hazánk földjét a déleurópai, vagy ahogy általánosab-

ban használják az euráziai lánchegységek övezetébe. Itt kiemeli és jelentségéhez

képest méltatja a Lóczy által megpendített, késbb PpiNz-töl erteljesen kidomborított

központi magnak, a Tisziának mint bels alaprésznek és az ú. n. küls eltereken

meglev többi masszívumnak fontos szerepét az orogén övezettel szemben is. Annál

inkább, mert ezeket a legtöbb szerz eddig gusztusa szerint — egyik az egyiket,

másik a másikat — el szokta hanyagolni.

A III. fejezet az Alpokkal és az ott oly fontos takaróred elméletekkel foglal-

kozik. Nemcsak ismerteti lényegüket és méltányolja jelentségüket, hanem egy kissé

próbálja megfékezni azok túl vérmes szertelenségeit. Mikor t. i. egyik-másik fantázia-

dús szerz már nem is tördik az egyszer, kézzelfogható tények meglátásával és
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számbavételével, hanem csak úgy tolja, hajtja elöre-hátra vakmer és lehetetlen

cifra cikornyákkal — túllicitálva a másikat — a takarókat.

IV. fejezetében ers analogiájaival a magyar föld viszonyaira oly nagy fontos-

ságú Dinaridákkal, a balkáni masszívum részleteit veszi vizsgálat alá.

Ezek után a munka zömét alkotó V. fejezetben elbb általánosságban, majd

külön-külön egyes részleteiben veszi tárgyalás alá a magyar föld kialakulási mozza-

natait. Természetesen csak nagy vonásokban vázolva, mert hiszen a már említett

nagy adathiány mellett a részletekbe nem is mehetett nagyon.

Elször az si állapotot veszi tekintetbe: a régi variscida hegyszerkezet roncsai-

ból kialakult masszívum magot, melyet a krétakorú hozzágyürödések hatalmasan

megnöveltek s amelyen fként az epeirogenetikus mozgások játszottak és játszanak

ma is szerepet. Azután a krétakori orogenezist veszi bonckés alá az egyes hazai

földszakaszokon belül. Majd ugyanígy a nagy harmadkori hegy-, illetve üledékkép-

zödést. Még pedig nemcsak a központi magként szerepl Tiszián kívül, hanem, ami

ránknézve legnagyobb fontosságú, a Tiszián belül is.

Végül a küls keret, ill. eltér nagy egységeit (Cseh masszívum, Szudeták, Len-

gyel középhegység. Orosztábla ill. Podoliai plató és Kimmériai hegytömb, Dobrudzsa)

rajzolja meg és ezek hatását fejti ki a kárpáti gyrdésekre való tekintettel.

Munkája kimerít és tömör. Annyira tömör még stilisztikailag is, hogy éppen

ezért nehézzé lesz, st a kezdk számára talán egyelre nagyon is nehezen érthetvé.

De ebben talán a kiadói vállalkozásnak is meg van a maga súlyos szerepe, amely

meg szokta szabni az ívszámokat a szerzknek; meghatározván, hogy a mer fel-

tevésekkel dolgozó, de divatos és kapós okkultista tudományocska 20 ívet érde-

mel, ellenben a pozitív tények és megfigyelések millióival dolgozó nagy össze-

foglaló, reális tudományág — csak 11 -et. Mert hátha nem fogy el belle annyi kötet.

Legalább kétszer olyan terjedelmet igényelt volna ez, megfelel rajzokkal és

vázlatokkal (amelyek költségeitl úgy félnek kiadóink, mint a tztl), hogy túl ers
összefoglalásait, amelyek sokszor egész fejezetet srítenek össze egy mondatba, kel-

len fel tudta volna hígítani, hogy ezt — az egy pár speciálisan e kérdéssel foglal-

kozón kívül mások is, akik pedig bizonyára szeretnék, hiszen hazai földünkrl van

szó —
,
megérthessék és megkedvelhessék.

Azonban túltömörített volta és túl nehéz mondatai dacára — hiszen 10—12

soros körmondatok is bven vannak benne (felülmúlván ebben még báró Eötvös

JózsEF-et is, akivel, illetve akinek gondolatböségével és kifejezésformáinak emelkedett-

ségével a legjobban össze lehet hasonlítani e munkát, ha a tárgykör más is) —
,
mégis

élvezetes és felemel olvasmány ez, csak bele kell élnie magát az embernek.

Mindenesetre a beígért ll-ik részt, amely ennek voltaképpen alapja, kiindulása

lesz: a magyar föld sztratigrafiáját csinálja meg a szerz mielbb. Még pedig nem-

csak az ifjúság érdekében, hanem az e tárggyal foglalkozó szakemberek érdekében

is. De lehetleg úgy — nem takarékoskodva az ívekkel stb. —
,
hogy az olvasókat

tartsa szem eltt elssorban, nem pedig a kiadói takarékosságot. (A kiadó is biztos

lehet, hogy így jobban fog járni, ha 10-szer annyi fogy el belle.) Akkor talán a tanulmá-

nyozó beleedzödvén, beletanulván a geológia gondolatvilágába, a kézzelfoghatóbbakból

kiindulva, meg fogja érteni és meg fogja szerelni annak magasabb összefoglalását is.

Erre a nagy munkára természetesen a lehetségeket is meg kellene ám adni a szer-

znek. Igazán kár lenne, ha ezt a szépen megindult munkásságát kénytelen volna

abbahagyni. Ez a mü világnyelvre lefordítva mindenkor elsrangú, összefoglaló munka

lesz. És ezen elzmények után a szerztl méltán várhatnók — most már, mikor a

legnehezebbjén túl van azt a rég óhajtott, de mindig csak terveknél maradt

„Magyar föld geológiáját".
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De ha a szerzt eltemetjük, illetve kegyetlenül agyonhalmozzuk mindenféle,

tárgyától elég messze es, terhes kötelességekkel és munkákkal is (amikre más kegyel-

tebb tárgykörben legalább 4, ha nem 8 embert alkalmaznának), akkor fizikai lehe-

tetlenséget tle sem szabad várnunk. Különösen mikor az idhiány mellé az eszkö-

zök, könyvek, összehasonlító anyag és összehasonlítási lehetségek hiánya is járulni

fog. Akkor igazán nem t kell majd felelssé tenni farizeus módra — nagyképüsköd-

vén — a folytatás elmaradásáért; hanem azokat az ú. n. illetékes tényezket, akik

belátás hiányában még a legnagyobb törekvéseket is zátonyra szokták vinni. Mind-

ezeket már régen, nemcsak számon kellett volna tartani, hanem számon kellett volna

kérni is, — a mi szegény, annyit mellzött hazai földünk kutatásának érdekében,

amely pedig minden reális, st voltaképpen minden nemzeti, históriai stb. tudomány-

nak is alapja.

Noszky fen.

KUNSZT JÁNOS dr.
:
„A mai Magyarország ásványvizei, fürdi és üdültelepei''

(Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1928. Nyolcad ív, 215 oldal.) A könyvet

átnézte és elszóval ellátta: Vámossy Zoltán dr. egyetemi ny. r. tanár, az Országos

Balneologiai Egyesület elnöke.

A szerz elszava hazánk szétdarabolása folytán beállt hatalmas vesztesé-

geinkre utal. Felszólítja a közönséget és az orvostársadalmat, hogy ismerje meg,

ápolja és fejlessze elveszett gyógyforrásaink és üdültelepeink töredékét, azok további

sorsának érdekében.

A munka három frészre oszlik: I. Gyógyfürdk és ásványvizek. II. Klimatikus

gyógyhelyek. III. Üdültelepek.

Szerz a leghosszabb fejezetet, mely terjedelmére v natkozólag messze túlha-

ladja a másik kettt, a gyógyfürdk és ásványvizek leírásának szenteli. A fejezet

‘ elején a bevezetésben definiálja a gyógyforrást, majd a gyógyforrások gyógyértékének

megállapításáról tesz említést. Késbb részletesen tárgyalja a használati módozatokat

és úgy a bels, mint a küls hatásmódot. A gyógyvizek nem pótolhatók eredményesen

egyszer pharmakotherápiás készítményekkel, mert bennük az alkatrészek eloszlása

igen finom, az oldódás tökéletes, s esetleg igen bonyolult vegyületeket tartalmaznak,

minek folytán felszívódásuk tökéletesebb. A gyógyvíz a szervezet nagyszámú és

bonyolult biológiai védekez reakcióit kiváltani, illetleg fokozni tudja. Szerz hasonla-

tosságot állapít meg a proteintherápia és a balneotherápia között. Úgy a fürd, mint —
kisebb részben — ivókúrákra vonatkozólag a hatás magva: a protoplazma aktiválása.

Ivókúra alakjában, továbbá az ismert hashajtó-hatáson kívül a gyógyvizek olyan hatáso-

kat is kifejtenek, melyet a szervezet „áthangolásával" magyarázhatunk meg (brbajok,

sipolyok gyógyulása stb.).

„A mai Magyarország ásványvizei" cím fejezet következ részekre oszlik: I.

egyszer és földes-meszes hévizek; 2. egyszer savanyúvizek; 3. meszes ásványvizek;

4. alkalikus ásványvizek; 5. vasas ásványvizek; 6. glaubersós ásványvizek ; 7. keser-

vizek; 8. konyhasós ásványvizek; 9. tóparti fürdhelyek.

Szerz minden fejezet elején általánosságban leírja az illet fejezet tárgyát

képez víz definícióját, alkalmazását, eredetét, esetleg a kémiai összetétel változásának

okát s részletesen tárgyalja a gyógyhatást. Az egyes ásványvizek részletes leírásánál

mindig megtaláljuk a következ adatokat: pontos hely, fekvés, kor, források száma

és részletes ismertetése a vízmennyiség feltüntetésével, hacsak iehet pontos elemzés

iontabellákkal és százalékos arányszámokkal. Modern elemzéseknél ezenfelül szere-

pelnek még:rádiumemanáció tartalom, elektromos vezetképesség, fagyáspontcsökkenés,

osmozis-nyomás, hidrogén-ion koncentráció. Minden fürdnél megtaláljuk azután a
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fürdépületek leírását, fürdk milyenségét, felszerelését, mennyiségét számszerint,

árakat. Szállók, éttermek, diétás konyhák leírása, penzióárak, világítási-, csatornázási- és
közlekedési viszonyok és a fürd-idény feltüntetése szintén szerepelnek. Ezután

következik tájékoztatásul az évi forgalom, majd annak megállapítása, hogy az illet

helynek gyógyfürd jellege van-e vagy nincs. Legvégül találjuk a fürd tulajdonosának,

bérljének, orvosainak neveit

A fentemlített beosztás alapján az ásványvizeket és fürdket a következ

csoportosításban találjuk:

1. csoport: Alsókéked, Bekecs, Budapest, Diósgyr, Dunaalmás, Eger, Esztergom,

Görömbölytapolca, Harkány, Hévíz, Kács, Pét, Tatatóváros.

A budapesti hévizeknél négy csoportot találunk elkülönítve: 1. Gellérthegyi

csoport: Gellért-, Rudas-, Rácfürdök és Hungária forrás. II. Józsefhegyi csoport:

Király-, Lukács-, Császárfürdö, Margitszigeti fürd. 111. Északi langyos források:

Rómaifürd, Csillaghegyi forráscsoport. Kerékmalmi forrás. IV. Artézi kutak: Széchenyi

fürd, Gellértfürdö új fúrása. A Gellérthegytl a városligeti artézi kútig terjed vidék

geológiai szelvényét is megtaláljuk. A Lukácsfürdönél a szerz az iszaptóra is felhívja

a figyelmünket, az egri hévforrásoknál pedig ugyancsak geológiai szelvényt közöl.

2. csoport: Bodajk, Lovas Mátraballa, Pálköve, Recsk, Rendes, Szepezd, Tar'

Zánka.

3. csoport: Balt, Balatonfüred, Kékkút, Moha, Párád (Szent István forrás)

Székesfehérvár.

4. csoport: Balatonföldvár, Balf, Párád (csevice).

5. csoport: Bakonyszentlászló, Csopak, Erdöbénye, Gyöngyös, Mád, Párád,

(Klarisseforrás, fels akna vize), Putnok, Tinnye. Szerz a parádi fels akna vizének

tárgyalásánál külön megemlékezik a nagy arzéntartalmáról s ezzel kapcsolatban az arzén

hatását is vázolja.

6. csoport: Felsöalap, Jászkarajenö. Kolop (iszapanalízisek).

7. csoport: Alsóalap, Budapest, Esztergom, Igmánd, Jászkarajenö, Kócs, Szeged,

Várpalota. Az ebben a csoportban tárgvalt budapesti keserüvizek a következ csoporto-

sítást nyerik: I. Dobogóvölgyi csoport: Hunyadi János, Mária Terézia keserüvizek. 11.

rmezi csoport : Apenta, Corvin Mátyás, Ferencjózsef, Hunyadi László, Pannónia, Rákóczi

Ferenc, Viktória keserüvizek. 111. Lágymányosi csoport : Aeskulap-keserüvíz, Erzsébet-

sósfürdö. IV. Budaörsi csoport: Herkules, Hungária, Pálma keserüvizek. V. Óbudai

csoport: Mária keserüvíz.

8. csoport : Eger (Dobó-forrás), Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kolop, Szarvask,

Karcag.

9. csoport: a) Balaton (Szabadi, Siófok, Földvár, Lelle, Boglár, Füred, Almádi).

b) Sziksós tavak: Gyopáros, Kiskúnhalas, Kiskúndorozsma, Konyár, Nyíregyháza,

Soltvadkert, Telegd.

A könyv második része a klimatikus gyógyhelyek mibenlétével és a különböz

klímáknak a szervezetre gyakorolt hatásával foglalkozik. Itt találjuk a következ subalpin

gyógyhelyeket: Fácán (Zugliget), Lillafüred, Mátrafüred, Svábhegy. Függelék gyanánt

a Gizella-telep leírása szerepe

A harmadik frész az üdültelepeket sorolja fel, mégpedig három részben:

1. Tóparti üdültelepek: Balaton környéke, 11. Folyóparti üdültelepek: 1. Dunapartiak

(Esztergom, Zebegény, Döms, Visegrád, Nagymaros. Nógrádveröce, Dunabogdány,

Pokolcsárda, l'ahi. Tótfalu, Leányfalu, Pócsmegyer, Göd, Szentendre, Dunaharaszti,

Szigetszentmiklós, Dömsöd, Baja); 2. Tiszaparti (Tokaj). 111. Egyéb üdülhelyek:

Budapest, Budakeszi, Gödöll, Gyömrö, Kszeg, Mátyásföld, Pilis, Sopron.

A könyv végén betüsoros tárgymutató áll rendelkezésünkre. Külön említést
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érdemel a könyv legvégén helyetfoglaló 1 : 3.O0Ü.OOO arányú térkép, mely feltünteti

Nagy-Magyarország valamennyi gyógyfürdjét, ásványvizét és üdültelepét. A térkép

egyik sarkában a Balatonnak külön 1 : 1.000.000 arányú térképe kapott helyet.

A munka annyira részletesen kidolgozott és minden tekintetben kifogástalan,

hogy nemcsak a kimondott balneologusok, hanem az orvosok, geológusok és a

nagyközönség is igen nagy hasznát vehetik. Bolemann „Fürdötan“-a óta hasonló

összefoglaló munka még nem jelent meg.
Takáts Tibor.

DR. STEFAN V. GAÁL. Dér erste mitteldiluviale Menschenknochen aiis Siebenbürgen.*

(Mit 16 Textfiguren.)

Déván, a „Hunyadmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Társulat

Évkönyve" folytatásaként megjelen oláh folyóiratbán német nyelven tette közzé GaAl

a hunyadvármegyei Ohábaponor egyik barlangjából napfényre került smaradványokra

vonatkozó terjedelmes tanulmányát. A monográfiának az elszakított Déván való meg-

jelenését az magyarázza, hogy a Hunyadvármegyei Múzeum igazgatója, Mallász József,

az általa gyjtött anyagot azzal a föltétellel adhatta át földolgozásra GAÁL-nak, hogy

tanulmányát a Hunyadvármegyei Múzeum folyóiratában közli. Másfell pedig az anyag

futólagos áttekintésekor is kitnt, hogy földolgozásával csakugyan érdemes behatóbban

foglalkozni, mert hiszen a határozottan diluviális jelleg emlsmaradványok közt egy

embercsont is van. S igaz ugyan, hogy a magyar barlangkutatók egyikének-másikának:

Így HiLLEBRAND-nak, KAoic-nak és KoRMOs-nak sikerült a magyarországi diluviális

sember kisebb-nagyobb csontmaradványára rábukkannia, csakhogy ezek a leletek

mind a fels, st egyenesen a legfels dilúvium (magdalénien) emberfajaitól származók.

Ezzel szemben a hunyadvármegyei Ohábaponor barlangjából elkerült pattintott

kszerszámok Roska Márton már korábban közölt leírásai szerint határozottan a

rnousterienre, vagyis a középdilúviumra vallanak. így tehát már srégészeti alapon is

megvolt minden valószínsége annak, hogy az ohábaponori embercsont a történelmi

Magyarország területén talált minden eddiginél régibb.

A lelhely környékét 1923-ban a szerz maga is megtekinthette, s a terület

geológiai jellemzését részben saját, részben pedig Halaváts, illetleg Nopcsa br. fölvételei

nyomán adja. Megjegyzend, hogy Mallász s utóbb Roska is nem a barlang belsejében,

hanem elterén, vagyis a Bordu Maré nev hegy rendkívül meredek, mintegy 30"-os

lejtjén találta a paleolit kszerszámokat és csontokat. Igaz, hogy Mallász magyarázata

szerint — amelyet némi fönntartással Gaál is elfogad — ez az eltér is barlangrészlet

volt, vagyis sziklaboltív födte, ez a boltív azonban utóbb beomlott.

Mallász ásatásai szerint a Bordu Maré lejtjén az alsókrétakori mészk alap-

rétegére négy diluviális réteg települt, együttes vastagságuk mintegy 350 cm. Ezek

közül az els,vagyis legfels, valamint a harmadik a legérdekesebb.

A legfels kissé homokos agyagrétegben ugyanis a csontok megtartási állapota

szemszögébl kevert az anyag. Mert míg az Ursus spelaeus Rosenm., Meles tneles

fossilis (L.), Lutra lutrafossilis (L.), Ovis (argaloides Nhrg. ?), Equiis cf. ferus fossilis

(Páll.) maradványai teljesen fosszilizáltak, addig a Telis silvestris fossillis (Schreb.)

s még inkább a Cervus canadensis asiaticus fossilis (Lyd.) csontjai szembetnen
eltér magatartásúak. De viszont semmi esetre sem annyira frissek, mint a neolit- és

a bronzkori leletekkel együtt talált jelenkori háziállatok csontjai.

Alii. diluviális réteg, amely Roska szerint mészktörmelékkel kevert sárgásszürke

„iszapolt lösz", faunájának gazdagságával tnik ki. Ebbl ugyanis Gaál az Ursus

spelaeus Rosenm., Crocoüa spelaea Goldf., Diceros antiquitatis Blumb
,
Equus aff.

* Publicatiile Muzeului ludetuliu Himedo ara 1927—28, p. 61— 102.
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Abeli Anton, Bs (primigenius Boy.?) Rangifer tarandus fossilis (L.) és Ovis (argaloides

Nhkg.) maradványain kívül a Homo primigenius Schwalbe egy lábujjpercét sorolja fel.

Nagyon is érthet, hogy erre az emberi csontra való tekintettel üaál különös

figyelemmel elemezte a rétegtani és archeológiái viszonyokon kívül a kísér faunát

is. Igaz ugyan, hogy kedvez véletlen folytán maga ez az egyetlen kis csont a jobb

láb második ujjának els perce a maga nemében annyira jellegzetes, hogy egyedül

egymagában is elég lett volna a Homo primigenius faji meghatározására.

Az ujjpercen mindenekeltt a GAÁL-tól crista dorsalis-ndk, illetleg cristae

collaferales-nek nevezett tarajszerü kiemelkedések ötlenek szembe a corpuson. Ezek

a csonttarajok teljesen idegenszer külst kölcsönöznek az ohábaponori ujjpercnek,

mert a Pázmányegyetem embertani gyjteményében megvizsgált 126 megfelel ujjperc

között csupán egyetlenegy esetben látott a szerz némileg hasonló kifejldésü lábujj-

percet. Ez egy Szt.-Endrén, római sírból kiásott csontvázon fordul el, de ezen a

c. collaterales tarajok jóval kisebbek és likacsos, porló csontállományúak, a crista

dorsalis pedig egyáltalán nincs is kifejldve. A cr/sfa-kon kívül azonban az ujjperc

hasisa és trochlea-\a is rendkívül jellegzetes, illetleg eltér a Homo sapiens-éiö\,

amennyiben szemmel láthatólag jóval szabadabb ízületet alkotott. Vag>'is ez az ujjperc

világosan elárulja, hogy lábujjait még fokozottan mozgatniképes emberfajtól származik.

Ez a megállapítás ugyan már nem új az sembertani irodalomban, mert Boule— a

chapellei csontváz részletes leírásakor (1911) ugyan még egyáltalában nem, de —
a Ferrassie mellett talált ni csontvázmaradvánvok ismertetésekor (1921) már

felismerte a H. primigenius lábának rendkívül sajátos bonctani viszonyait. Ezek

részletes taglalásába nem mélyed ugyan bele, de kimondja, hogy a moustiéri korszak

neandertaloid emberfajának lábalkotása lényegesen eltér a mai európai emberétl,

s némiképpen csak a negritóra emlékeztet. Kiemeli, hogy a lábujjak alkotásából

biztosan következtethetünk arra, hogy fogódzásra, kapaszkodásra is használta lábát,

amely egészben véve közelebb áll a cerkof majmokéhoz, mint az emberszabásúakéhoz.

Gaál azonban még a morfológiai viszonyok további részletezésével sem elégedett

meg, amelyek során a Pázmányegyetem anthropologiai intézetének gazdag anyaga

segítségével az ujjpercek hossza s a testmagasság közti közelebbi viszony megvilágí-

tására törekedett, hanem a cristák kialakulásának és élettani szerepének részleteire is

fényt derített. Ebben a kérdésben Krompecher István a Pázmányegyetem 1. sz. anatómiai

intézetének tanársegédje volt a szerz segítségére, aki recens anyagon végzett

makroszkópiai és mikroszkópiái vizsgálataival teljesen igazolta azt a tételt, hogy az

ujjperc corpusán kifejldött cristák valóban az ujjfeszít és hajlító izmok ersebb

és intenzívebb mködésével vannak szoros ok- és okozati viszonyban.

A boncolás ugyanis kétségtelenné tette, hogy a c. collaterales pontosan azon a

helyen vannak és olyan irányban húzódnak, ahol és amely felé a recens ujjpercen

a hosszú s a rövid ujjhajlító izmok (musculiflexoris digitorumbrevisetlongi) ínhüvelyének

tapadási helye kimutatható. St ezenkívül a feszít izom (m. extensor digitorurn)

kötszövetbl álló álínhüvelyének rögzít oldallapjai — a túlsó, vagyis dorsalis oldal

fell — szintén a c. collateralisAg nyúlnak le. A c. dorsalis pedig ott fejldött ki,

ahol a feszít izom álínhüvelye maga fekszik reá a corpus hátára, s a csonthoz

tapad. Ezt a tapadást a rnesotenon közvetíti.

Mindezt Krompecher mikroszkópos vizsgálatai is igazolták, amennyiben kitnt,

hogy az ínhüvely kollagén rostjai a csonttarajok periosteumjába mennek át.

Az ohábaponori diluviális ujjperc részletes vizsgálata tehát kétségtelenné tette, hogy

a csonttarajok semmi esetre sem teratologikus, hanem fontos biológiai funkció szolgála-

tában álló képzdmények. S hogy a neandertaloid sember lábujjainak sokkal nagyobb

volt a mozgási síkjuk, mint a mai emberekéinek, az ujjperc hasisa és trochleája is igazolja.
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Az ohábaponori emberi csontmaradvány magában is teljes bizonyságot nyújt

ugyan abban a tekintetben, hogy ebben az esetben középdiluviális réteggel van

dolgunk, de ezt a tényt az ujjperccel együtt napfényre került kszerszámok, valamint

állati smaradványok is igazolták.

Innen kikerült pattintott köszerszámokat Roska Márton „Az srégészet kézi-

könyve" c. müvében már ismertette, illetleg megállapitotta, hogy a fleg tzkbl
és kvarcból való szakócák, vakarók és egyéb eszközök készítésmódja a középmoustérien

ízlését árulja el. Különös érdekességre tarthat számot az a körülmény, hogy ohába-

ponoron az sember ebben az idben már a csontot is eszközökké kezdte megmunkálni,

ami az archeológiái irodalomban egészen új adat. Gaál természetesen egyszeren csak

átvette és ismertette Roska eredményeit, ami azonban az embercsont-lelet jelentségénél

fogva valóban nem fölösleges, st szükségszer volt.

Az ohábaponori barlang diluviális emlsmaradványainak ismertetését részletes-

séggel végezte. Összesen 12 emlsfaj maradványait vizsgálta és határozta meg. Ezek

a következk: Felis silvestris Schreb., Ursiis spelaeus Rosenm., Meles meles fossilis (L.)

Latra latra fossilis (L.). Crocotta spelaea Goldf., Eqaas cnf. Abeli Ant., Eqaas cf. feras

Hall., Diceros antiqaitatis Blb., Bs (primigenias Boy.?), Ovis (argaloides Nhro.?),

Cervas canadensis asiaticas fossilis (Lyd.), Rangifer tarandas fossd.

s

(L.).

Közbevetve meg kell itt jegyeznem, hogy a szerz a „fossilis" jelzt abban az

értelemben kívánja használni, hogy ezzel mintegy reménybeli új fajt jelez. Mert az a

felfogása, hogy pl. a mai borzzal fajilag mindaddig nem lehet a diluviális borzot

azonosítani, amíg ez utóbbinak minden csontját tüzetesen meg nem vizsgálták Sót

a szerz szerint még teljes osteologiai megegyezés esetén is elgondolható, hogy

a diluviális borznak egészen más sajátos színezete volt, s ehhez esetleg a lágyrészek

eltér sajátsága, valamint az életmód tekintetében való lényeges eltérés is járulhatott,

s mindezek alapján — ha ma így elttünk állhatna — föltétien önálló fajnak tekín-

tenk. Okfejtését a szerz az Eqaas cabballas fossilis-re való hivatkozással támasztja

alá, mert errl is kiderült, hogy nem is egy, hanem több lófaj rejtzött a megjelölés

mögött.

Ami ezek után magát az ohábaponoii faunát illeti, legfeltnbb sajátsága,

hogy a borz és a vidra is szerepel benne. Ezek az állatok csak a fiatalabb diluviális

üledékekben gyakoriak, míg a közép- és alsódilúviumban nagyon ritkák. Érdekes

továbbá, hogy ugyanekkor egy nehéz, hidegvér lófaj (E. Abeli), valamint a recens

ázsiai vadló se együtt élt Erdélyben,

Monográfiája utolsó fejezeteként a szerz a fauna alapján párvonalba állítja az,

erdélyi faunát a tataival és krapinaival, valamint a német és francia középdiluviális

faunákkal. S itt arra az érdekes eredményre jut, hogy az ohábaponori fossilis fauna

csaknem teljesen megegyez a krapinaival, s ugyancsak majdnem azonos a weimarival.

Ez utóbbival való megegyezés valósággal frappáns, mert még a ritka borz- és

vidramaradványok tekintetében is azonos. Annál érthetetlenebb viszont, hogy a szerz

az ohábaponori orrszarvúmaradványok alapján ott a Diceros antiqaitatis-t véli meg-

állapíthatónak, holott Krapinán is, meg Weimarban is Rhineceros Mercki fordul el,

s ez a faj felel meg a kornak is, s még inkább az sföldrajzi helyzetnek.

Úgy látom, hogy a szerz a gyapjas orrszarvú meghatározásában határozottan

tévedett, amire a föntebbiekben érintett okokon kívül abból is következtethetünk,

mert a meghatározás voltaképpen csak egyetlen ép fels P2 alapján történt s ez a fog

magában nem elegend a faj megállapítására. S úgy látszik ennek a fajnak téves

meghatározása az oka annak is, hogy az ohábaponori szintnek a magyar és a nyugat-

európai moustiéri-aurignaci szintekkel való összehasonlítás kissé terjengs és szét-

folyó. Mert a krapinai és weimari középdiluviális faunákkal való teljes megegyezés
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kidomborítása után fölösleges volt a Neckar völgyének, Sirgensteinnak, a Karsteni

barlangnak felsödiluviális faunáját összehasonlításul fölsorolni, az ezektl való eltérést

földrajzi alapon magyarázni.

Összefoglalásul a szerz néhány vonással Erdély diluviális sföldrajzi képét

rajzolja meg. Kiemeli, hogy a harmadidöszak legvégén Erdély földje nagyon alkalmas

volt az sember megtelepülésére, mert az azt körülvev mocsaras, vagy áradásokkal

veszélyeztetett síkságokból kiemelkedett s e mellett folyókban, tavakban, erdségekben

és barlangokban bvelkedett. De másrészt természetes, hogy az akkor körülzárt Erdélybe

az sember-csapatok bevándorlása nem lehetett nagyméret, ami viszont a kultúra

haladását lassította. Szerz tehát megállapítja, hogy Erdély földjét a dilúvium elejétl

lakta ugyan az ember, de az egész negyedkor folyamán csak nag>'on kevés ember élt ott.

Erdély elszigetelt helyzetére való tekintettel az sem látszik lehetetlennek, hogy

ott a H. primigenius esetleg tovább fönn tudta magát tartani, mint Európa többi

részén, vagyis nem halt ki a középdilúviumban. Ez a megállapítás azonban nem
érinti az ohábaponori leletet, mert a kísér fauna kétségtelenül a középdilüvium

mellett szól.

Legvégül pedig Hunyad vármegye földjének tüzetes átkutatására hívja fel a

szerz a figyelmet, ahonnan ö már 1910-ben írt le igen érdekes, thermophíl alsódiluvíálís

emlsfaunát.

GaAl monográfiájának ismertetését azzal zárhatom le, hogy becsületes és lelkiis-

meretes munkát végzett, különös figyelmet érdemel munkájának az a része, amelyben

az sember ujjpercének anatómiáját tárgyalja a legmodernebb biológiai alapon. Kár,

hogy értékes dolgozata, annyira eldugott helyen jelent meg s így nemzetközi viszony-

latban nagyon nehezen vesznek majd arról tudomást.
Éhik Gyula.

K. EHRENBERQ; Erhalfungszustand und Vorkommen dér Fossilreste und die Metho-

den ihrer Erforschung. (Abderhalden: Handb. d. biolog. Arbeitsmethoden Lief.

310. Abt. X. 751—882. old.). Urban & Schwarzenberg. Berlin—Wien 1929.

E figyelemre méltó munka els részében a szerz a kövesedés (fosszilizáció)

folyamatát, a kövületek megtartási állapotát ismerteti, tekintettel a kövesedés eltt,

közben és az utána bekövetkez elváltozásokra. Külön fejezet szól az autochton és

allochton elfordulásról, a temetkezési, halálozási és lakóhely viszonyáról a lelhelyhez.

A szerz eddigi munkaköre alapján nem is várható más, minthogy mindig a paleobio-

logiai szempont van az eltérben, ezáltal az ismert tárgy köre azonban csak elnyö-

sen bvül.

A második rész a megtartási állapot és az elfordulás módjának vizsgálatáról

értekezik biológiai alapon. Ez a rész különösen érdekes, amennyiben számos példa

kapcsán megvilágítja azokat a következtetési módokat, melyek alkalmazásával a

kövületek és azok elfordulási viszonyai alapján az állatok életének és elpusztulásának

körülményeit tisztázhatjuk, végül kitér e következtetések geológiai alkalmazására is.

Ez a munka, mely olyan kiváló alapokon nyugszik, mint Ábel, Deecke,

Richter, Weigelt és mások sokat idézett dolgozatain, igen élvezetes olvasmánynak

mondható. A magunk részérl csak azt vettük volna szívesebben, ha a sok felhozott

példa közé (egyik-másik túlzottan részletes is) több került volna a gerinctelenek

körébl. Tanulmányozását nemcsak a paleontológusoknak, hanem a geológusoknak

is ajánlhatjuk, hiszen többnyire felvev geológusok gyjtik be az slénytani anyagot,

a lelhelyek biológiai értékelése leggyakrabban nekik van módjukban.

Rakusz Gyula.
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MARIA M. OGILVIE GORDON: Gt’o/oá''sc/zes W«m/í.TÖ«c/! dér westlichen Dolomitén.

XVI. 258 oldal, 3 tábla, 1 geológiai térkép. Wien 1928.

A tájképi szépségeivel lenygöz és geológiai felépítésével méltán érdekldést

kelt Déltiroli Dolomitok nyugati részével foglalkozik a kiváló szerzn. Három

évtizedet meghaladó munkásság eredményeinek foglalata a gyönyören kiállított

könyv, melyben könnyen átekinthetöen kapjuk azokat a megfigyeléseket, melyeket a

a szerzn másutt részletesen közölt (M. M. Ogilvie Gordon: Das Grödner, Fassa-

und Ennegebiet in den Südtiroler Dolomitén. Abh. geol. Bundesanst. Wien. XXIV.

Heft I—2. 1927.). A bevezetés els része összefoglalóan tárja elénk a Dolomitok

képzdményeit és megismertet azok sztratigráfiai viszonyaival. A bevezetés második

része a tektonikai viszonyokat tárgyalja. A Dolomitok tektonikája, melyek az Alpok

más vidékeivel összehasonlítva, meglehetsen egyszernek véltek, a szerzn kutatásai

szerint sokkal bonyolultabbak. A hossz- és keresztirányú redzések, áttolások és

deformációk komplikált szövevényét kitn éleslátással oldotta meg. A részletes

tárgyalás els fejezetében Bozen és Cortina d’Ampezzo közé es területet ismerteti.

A második fejezet a Grödental, a harmadik a Fassatal, a negyedik az Enneberg- vagy

Abeytal (Badia) területét tárgyalja. Az útvonalak leírása, az elforduló képzdmények
ismertetése világos értelmezésben és ügyes összeállításban következnek egymás után.

A jól sikerült fotográfiák és szép szelvények teszik könnyebbé az útvonalak képzd-

ményeinek megértését. Az egész könyv magán hordja annak a szeretetnek a bélyegét,

mellyel a kiváló szerzn egy életen át fáradhatatlan buzgalommal és nagy szak-

tudással kutatja a Dolomitokat. Úgy a Dolomitokat vizsgáló geológusnak, mint a

hegység felépítését megismerni akaró, nyitott szemmel járó túnstának h kísérje

és segítje ez a könyv és a hozzá mellékelt, igen szépen sikerült, 1 : 25 000 méret
színezett geológiai térkép. A felvételi munkában szaktudás és alaposság, a kivételben

világosság és pontosság jellemzik ezt a könyvet. szintén kívánjuk, hogy a tervbe vett

keleti rész feldolgozása is minél elbb elkészüljön és a Dolomitok legalaposabb

ismerjének. Maria M. Ogilvie GoRDON-nak tollából mielbb megjelenjen.

Tokody László.

F. RAAZ: Sphdrische Trigonometrie. — Eme. systeniatische Darstellung für den prak-

tischen Gebrauch, zugleich eine kritische Studie über Auflösung sphárische

Dreiecke mit einem Anhang Anwendung in dér Kristallberechnung. — 1 1 ábra.

66 oldal. — Wien 1928.

A kristálytan alapja matematika. A kristályszámításnál nem nélkülözhetjük a

a gömbháromszögtan tételeit. A kristálytani tan- és kézikönyvek — magától értetö-

leg — a gömbháromszögtan egyenleteivel behatóbban nem foglalkoznak, csak a gya-

korlati célnak megfelelen az alkalmazandó egyenleteket közük. Ezt a hézagot

pótolja Raaz ügyesen összeállított könyvecskéje.

A gömbháromszögtan három alapegyenletét, a sinus, cosinus és siiuis-cosinus

törvényeket koordináta-transzformáció és ciklikus helyettesítés segélyével vezeti le

oly alakban, hogy azok az Euler és Mösius-féle követelményeknek megfelelnek. A
gömbháromszögek polaritás! viszonyainak tárgyalása után az elbbi három egyen-

letnek öt csoportját ismerteti, melyeket a gömbháromszögtan alapegyenleteinek nevez.

A továbbiak során az alapegyenletek logaritmikus megoldását közli. Részletesen tár-

gyalja az EuLER-féle gömbháromszögek megoldását.

A munka második része a gömbháromszögtan alkalmazása a kristálytanban.

A stereografikus projekció ismertetése után a kristályszámítás szempontjából foglal-

kozik a gömbháromszögek megoldásával s ezeket példákkal világosítja meg. Végül
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a derékszög és ferdeszögü gömbháromszögekre vonatkozó egyenletek táblázatos

összefoglalása zárja be a könyvet.

Raaz a matematikai tételeket igen egyszer módon és világosan fejti ki, úgy,

hogy nem-matematikusok is könnyen megérthetik s könyvét mindazok, akik a gömb-
háromszögtannal, mint segédtudománnyal foglalkoznak, sikerrel forgathatják. Így

elssorban a krisztallografusok, akik az ismertetett egyenleteket általában használják,

Raaz munkájában pedig azok levezetését és matematikai értelmezését könnyen ért-

het formában megkapják.

Tokody László.

BÖRZSÖNYI-HEGYSÉG 1 : 50.000. Kirándulók térképe 3. sz. Ára 2 P. Tervezte és

kiadja: A m. kir. áll. Térképészet.

Osztatlan öröm fogadta e régen nélkülözött térkép megjelenését. E térképpel,

az áll. Térképészet helyes választással eltalálta azt a térképtípust, mely a terepen

sokat járóknak (geológus, petrografus, természetbúvár, turista stb.) a gyakorlatban

leginkább megfelel. A régi 1 : 75.000 ú. n. katonai térképek nem elégítették ki minden

tekintetben az igényeket s sok szempontból reambulálásra szorulnak; viszont az

1 : 25.000 lapok túlságos részletesek, nem áttekinthetk. Ezzel szemben az új 1 : 50.000

térkép szerencsésen egyesíti magában mindkétfajta térkép elnyeit, eléggé részletes

és egyben könnyen áttekinthet.

A térképnek számos elnye van a régiekkel szemben: a domborzatot szint-

vonalakkal ábrázolja s ezek nagy gonddal és pontossággal vannak rajzolva. Az erd-

vel borított területek zöld színnel vannak feltüntetve. Patakok, források, vízmosások

mind jól kivehet színezéssel és jelzéssel vannak ellátva. Jelezve vannak az összes

kesk. vágányú iparvasutak, melyek valamely bányához v. fakitermel helyhez vezetnek.

Újdonság a térképen a magyaros nevek alkalmazása, mert az 1 : 75.000 térkép csak

úgy hemzsegett az idegen nevektl. Pontosan fel vannak tüntetve az összes közlekedésre

használható turista útvonalak (piros vonal, színjelzés kezdbetjével). Mutak és ország-

utak, melyeken autóbusz közlekedés van, sárgával jelezvék.

A Börzsönyi-hegység nagyrészt zárt terület, s átjárásához engedély kérend. Ezt

megkönnyítend, a ftérkép bal alsó sarkában látható a nagyobb uradalmi erdbirtokok

térképe az erdhivatalok székhelyeivel, ahol a területen való átvonuláshoz az engedély

kérelmezhet. Ezzel is könnyítés történt a területen átvonulóknak.

Mindezekbl látható, hogy a m. kir. Térképészet a térkép kiadásával régi

óhajt váltott valóra és a pompás papírra nyomott térképpel jelentsen megkönnyí-

tette a terepen járóknak a tájékozódást. A térkép elkészítésében nagy szerepe jutott

Strömpl G.ábor dr.-nak, az Intézet fötisztviseljének.

Hn óhajtjuk, hogy a többi geol.-, petrografiailag s turisztikailag fontosabb

területeink térképei is mielbb ily pompás köntösben napvilágot látnának.

Zeller Tibor.

PE7HE LAJOS: Fémbányászatunk technikai fejldése. — (Megjelent a Magyar Mér-

nök és Építészegylet 60 éves fennállása alkalmából kiadott „Technikai

fejldésünk törté nete“c. mben.) 61 oldal, 41 képpel, 7 melléklettel és

I—V. táblával. Kiadta: Stádium Sajtóvállalat R. T. Budapest, 1929.

A m négy nagy fejezetre tagozódik. Az elsben szerz hazánk fémbányásza-

tának történetébl nyújt igen érdekes szemelvényeket. Megtudjuk ebbl, hogy fém-

bányászat tekintetében a múltban hazánkban négy bányavidéknek volt jelentsége.

Ezek a következk;
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I. „Alsómagyarországi bányavidék" (Selmec- Körinöc-, Béla-, Beszterce-, Libet-,

Új- és Bakabánya.)

II. „Felsömagyarországi bányavidék" {Qö\n\ch., Szomolnok, Rudób., Jászó, Telkib.,

Rozsnyó, Igló.)

III. „Északkeletibányavidék" (Nagy-, Fels-, Kapnik- Erzsébetbánya, Oradna stb.)

IV. „Erdélyi aranybányavidék" (Abrudb., Zalatna, Offenb.)

A továbbiakban szerz a négy bányavidék történeti fejldésére vet rövid

visszapillantást, majd a különböz érctelepek elfordulási és fejldési viszonyait Írja

le, végül a megsznt fémbányákat sorolja fel.

A második fejezet, — mely a mii gerincét alkotja, — fémbányászatunk techni-

kai fejldésével foglalkozik igen behatóan. E fejezet elején leírja szerz a fémbányá-

szati kutatás különböz módszereit, majd az érces telérek elfordulási viszonyait.

Ezután áttér idrendi sorrendben a fontosabb robbantó és repesztö anyagok, a külön-

böz rendszer fúrógépek ismertetésére.

Kisebb alfejezetet a bányavízeltávolítás különböz módszereinek s az e

célra szolgáló szivattyúk és gépek leírásának szentel a szerz. A világítás és szellz-

tetés kérdése után a legkülönbözbb szállítási gépezetek (függélyes, szintes és

sodronykötélpálya szállítás) és szállítóberendezések igen beható kronologikus felsoro-

lása következik.

Az ércelökészítés igen bonyolult, nehéz és fontos módszereit szintén külön

alfejezet tárgyalja. Szerz különösen részletesen foglalkozik a nedves ércelökészítés

fejldésével, az ehhez szükséges gépek leírásával (számos ábra). Felsorolja a modern

ércelökészítö-mveket, s különös figyelmet szentel a gurabárzai ércelökészítö-mnek,

mely nagyságra és berendezésre nézve legmodernebb a kontinensen.

Végzetül szerz megállapítja, hogy fémbányászatunk több téren Európában

hosszú ideig vezet helyen állott. 1867 óta azonban — a modern berendezések elle-

nére is — állandóan hanyatlásnak indult. A továbbiakban ennek okait ismerteti. Befeje-

zésül a magyar fémbányászat legnagyobb mesterének — Péch Antal-nak — érdemeit

méltatja szerz.

A harmadik fejezetben szerz fémbányászatunk helyzetét tárgyalja a világháború

alatt s megállapítja, hogy a háború fémbányászatunkat készületlenül találta. Fel-

sorolja azokat a bányákat, melyeket a hadikincstár vett saját kezelésébe. Ez idben
a hadivonatkozású ércek termelése növekedett nagy mértékben (réz, antimon, mangán,

aluminium stb.), ellenben a nemesfém-bányászat hanyatlott. A technikai fejldés

nagy léptekkel haladt elre a háború alatt.

A negyedik fejezet Csonka-Magyarország fémbányászatának van szentelve.

Szerz megállapítja, hogy számottev fémbánya nem maradt birtokunkban. Röviden

tárgyalja a recski réz-, az urkuti mangán- és a dunántúli aluminiumérctelepeket

Az utóbbival kapcsolatban felveti szerz a magyar aluminiumipar gondolatát, amely-

nek megteremtéséhez azonban olcsó energiaforrásra volna szükség s míg ez nincs,

nem lehet versenyképes aluminiumipart teremteni nálunk.

Munkáját szerz azzal végzi, hogy meg kell állapítani, vannak-e még az eddigie-

ken kívül kihasználható ércelöfordutások hazánkban?

A m végén lev 5 táblázaton szerz grafikonokban mutatja be hazánk külön-

böz érceinek termelését és értékét 1867— 1917-ig.

A szövegben közölt pompás képek és szép mellékletek nagyban hozzájárulnak

a világos stílusban írt m értékének emeléséhez.

Zeller Tibor.
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R. V. KLEBELSBERG: D«i' Bozner Latul. — Alpenlandschaften Bánd 3. — 90 old., 26

képpel. — Deutscher Verlag für Jugend und Volk G. ni, b. H. Wien —
Leipzig 1930.

Rövid bevezetés után szerz az els fejezetben a vidék geológiai viszonyait veszi

tárgy'alás alá. Megtudj uk ebbl, hogy Bozen a déltiroli porfírplatón belül fekszik s

hogy a porfírerupciók a perm-korszakban mentek végbe és hasadékokon feltörve

takarószerüen terjeszkedtek ki. A továbbiakban az ásványi összetételt és a kzet
elválását írja le („Sáulenporphyr"). Ez elválás folytán a kzet technikai célokra jól fel-

használható. Majd az itt — fleg a porfír üregeiben — elforduló ásványok leírása

következik. (Laumontit, pinit, hegyikristály, jaspls, karneol, kalcit, fluorit, barit és

itt-ott ércek is.) Ezután a porfírkiömlés eltti és utáni hamuszórásról emléke-

zik meg s ezek eredményei a nagy területen elforduló porfírtufák. Általában

szerz megállapítja, hogy Bozen környékén az elbb említett porfirközetek, lávák és

tufák vannak túlsúlyban más kzetekkel szemben. A porfírtakaróra, a vörös ú. n.

Grödner homokk települ s erre a triászformáció tengeri üledékei: a werfeni rétegek,

a kagylósmész és dolomit („Schlerndolomit") következnek (Mendel). A következkben
szerz a dolomit, majd a Schlern és Rosengarten települési viszonyait írja le beha-

tóan, melyek némileg eltérnek a Mendel települési viszonyaitól. A továbbiakban

leírja szerz azokat a rétegzdést zavarokat, melyek a hegyképz kéregmozgásokra

vezethetk vissza, melyek a kréta- és tertiarkorban történtek.

A második alfejezetben szerz a vidék domborzati viszonyainak okait fejtegeti.

Ezután a mély völgyek leírása következik, melyeket a lassanként hátráló erózió

vájt ki. Majd a jégkorszak idején a vidék völgyeit elborító gleccsereket sorolja fel.

(Etsch-, Eisack- és Rienzglecser, s megállapítja, hogy a legmagasabb jégállás

idején Bozen környékén a jégtakaró 2000 m magasan állott a mai völgyfenék

felett; ezután leírja, hogy a lefolyó víz az ilyen jégkorszakbeli morénákból, ill. azok

törmelékanyagainak elhordásával hogyan formálta ki a világszerte híres földpiramisokat.

(Ritten, Rufidaner—Graben, Oberbozen, Finsterbach stb.) Végezetül leírja szerz a

jégkorszakbeli glecserek egyéb hatásait is, melyek a vidék képének kialakulásában

fontos szerepet játszottak. (Karcolt és csiszolt kövek stb.) Majd megemlékezik

röviden az interglaciális idkrl s az azokban képzdött kavicslerakodásokról és

terraszokról s bebizonyítja, hogy az összes kavicslerakodások csakis az interglaciális

idkbl származhatnak.

A következ fejezetekben szerz német alapossággal leírja a vidék klímáját,

hidrografiáját, növény- és állatvilágát s az emberi településeket.

A kis mvet — mely ha röviden is, de mindazt magában foglalja, amit egy vidék

geológiájáról stb. valaki tudni óhajt — még világosabbá teszi a m végén lev pom-

pás 26 kép, melyek mindegyike ugyanott még alapos magyarázattal van ellátva.

A könyvrl csak elismeréssel lehet nyilatkozni s azt nemcsak szakemberek,

hanem laikusok is és az ifjúság is élvezettel olvashatja, oly világos, egyszer stílusban

van írva; legfeljebb a gót betk alkalmazása maradhatott volna el.

Zeller Tibor.


