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9.

S z á cl e c z k y Gyula: A szobi Sághhegy andezitjéról cis kc'izetzár-

ványairól, P^öldtaiii Közlöny, XXV. köt., 161—164. 1.

8. S c h a f a r z i k I"erenc: Trachytjaink ritkább zárványáról. Föld

tani Közlöny, XIX. köt. 406—411 1.

10. Papp P"erenc: A börzsönyi hegység andesit és dacit kontaktusai.

Földtani Közlöny, LXII. köt. 122—129. 1.

11. Papp Ferenc: A börzsönyi hegység enrptív kzetei. A M. Tud.

Akadémia inath. és természettnd. értesítje XLIX. köt. 431—464. 1.

12. Jugovics Lajos: Cordierit tartalmú zárványok a sághcgyi ba-

zaltban. A M. Tud. Akadémia math. és természettnd. értesítje,

LI. köt. 472—493. 1.

13. Manritz Béla—H. P’’. ood: A Tátika-csoport bazaltos kzetei.

A M. Tud. Akadémia math. es természettudományi értesítje LV.
köt. 75—103. 1.

III. ISMERTETÉSEK.

A FÖLD ÉS AZ ÉLP:T TÖRTÉNETE
Irta: Gnál István dr.

Budapest, 1940. A Királyi Magyar Természettudományi Tár-
sulat százéves fennállásának emlékére kiadott „A Természet
világ.a“ cím könyvsorozat IV. kötete. Terjedelme 392 oldal,

5 színes, 18 fekete mmelléklcttel és 208 szövcgközötli képpel.

Gaál tanár ár munkájúnak célja, a Társulat cclkil üzéséuek

megfelelen, a földtani, slénytani és a többi rokon tudományok
eredményeinek néi)szernsítése. Ennek a célnak a szerz teljesen

megfelelt, st a szakemberek is igaz örömmel és élvezettel forgat-

ják a minden dícsérelet megérdeml könyvet.

Az ismertetést tnbajdonképpcm már a taidalomjegyzéken kcd-

lene elkezdenem, mert ez a majd 400 oldalas m vázlata. Plbbl

a vázlatból is kitnik, hogy az öt nagy rész összeköt kapcsa a f(>j-

ldéstan nagy gondolatvilága.

Az els rész cínu“: Az izzón fényl csillagtól az els haktéiáu-

mig. A P'’öld keletkezést' nek elméleteit egyszeren, világosan mondja
el. Kimnt.atja, hogy ma még sok olyan kzetet tartunk hajnalkorú-

nak', melyc'k minden bizonnyal fiatalabbak. Plrdekesen fejtegeti az

si szárazföldekkel és az si óceánokkal kapcsolatban, a Wegener-

féle elméletet — rámutat a különben igen tets'zets elmélet hibáim.

A Pkild vizeiiu'k hajnalkori benépesülésével foglalkozik a

második rész. .Jelenkori megfigyeltísek nyomán, elreboc.sújtva az

aktnalizmns elméletét, kimutatja, hogy a legmelegebb vízben is el-

lietlek már moszatok. Pkdvetdik a kérdés, honnan kerültek a P öleire



Oaál István dr.; A Föld ás a/ Fiat törtámdí* 339

;iz (dsö sznrvcznU'k ? Továl)l)iaUl)an a baktériumok fontos szoropéröl

olvasunk és érdokos két kópptd mutatja Ix* a réctnis és fosszilis

uitroííén-fíyártó baktériumokat. Az (dsö élölény(d< a „szárazföldi

víz”-ben, vafíyis a fíojzindvbtm, az ásványos-, va«y cwjtb'fí bév-

források-táplálta pocsolyákban jelentek mefí. Életmüködésükböz
nem is annyira a nai)fény, mint inkább a nudefí f(dtétidezé'se fonios.

(i a á 1 véleménye szerint sziikséfíes, bisy mi töidémdem-tndo-

mányi'é)! van sz(), bofíy a Föld ejíyes réte}íeinek korát ne csak tér-

belilejí, liaíKMn idölndilen is löjízítsiik. A feltételezett 102 km. össz-

vasta'.ísájín ülcdcksoi- ('
1 a r k e-méivscit alai)ul vévi* (1 m üledék

kéi)zödésélu*z 7 ezer év sziikséfíes) mintefíy 700 millió év alatt kelet-

k('z(dt. A különféle tetszets, d(> mifíyon labilis (dméletek után az

urán-órát mutatja b(> mint a b'fíniefíbízbatóbbat. Eszerint lOO- 1300

millió évvel ezeltt jelent mefí az els éllény a Földön.

A bajnalkor kezdetét az élet szempontjából két fokozatra,

n. m.: a) baktériumos és b) moszatos fokozatra osztja. Az állat-

viláfí akkoi' indul fejlödé'snek, mikoi- már aráuylafí fejbdt növéiiy-

vilifíot találunk. Szervezetek fejldésére nézve mifíyon fontos a

lu'fíykéii/.ödés, hiszen az i'zzel kaiicsolatos iiarteltolódások, valamint
éfíhajlatváltozások, a lefífoutosabb „élettér”-változásl vonják maiink

után. Az Ampferer és 1) u 1 1 o u heiíykéiizödési elmébdélu*/ ua-

fíyoii ha.sonló H a a r m a u n -elméletet a szerztl mefíszokott viláfíos

stílusban olvashatjuk. Szinte aláhúzva kiemeli azt az állandóan
szemeltt tartandó tényt, bofíy a változások a természetben, ífíy a

befíykéiizdés is. az ember életéhez képest rendkívül lassú folya-

matok. A bajnalkori elje.fíesedések nyomai bizonyítják, hofíy a lefí-

réfíibl) földtörténeti korokban is számolnunk kell az éiíbajlati övek-

k(d, valamint az évszakok változásával. Az általános melefí felté-

telezése minden esetben téves felfofíás. A Föld minden korszakában
A’oltak hóval fedett területek, a liósai)kák nafíysáíía azonban változ-

hatott, hiszen a sarkok vándorlásit ma már pontos mérések bizo-

nyítják.

A könyv harmadik része az ókori Föld történetét fofílalja

mafíiba. Kéte'ítani tárfíyalásainál mindéfí mefíemlékezik a hazai

viszonyokról. Paleohiolófíiai mefífifíyeléseivel felélénkíti az esetlefí

lankadó figyelmet. Ezek a fejezetek kiváló értékei a könyvnek.
Kimutatja, hogy az lij típusok megjelenése nem mindég esik egybe
a hegyképzö erk mködésével, íJéldául a gerincesek megjelenésének
idej(d)en aránylag nyugalom volt. A karbon-korszak rovarjaival

pedig, világosan cáfolja azt a felfogást, amely szerint az lij típusok
mindég kis termetnek. Fejldéstani elmélkedései igen nagy iroda-

lom ismeretre utalnak. A fejezet végén az egy oldalas összefoglalás

elsegíti az összesürített anyag áttekintését.

A sárkánygyíkok uralmának kora c. negyedik rész tárgyalja
a mezozoikumot. Az általános ismertetés után nagyon is gyorsan
rátér a gerincesekre, érezni, hogy ezekkel szívesebben foglalkozik

a szerz, mint az alacsonyabb rendek csoportjával. Hazánk mez-
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zoikimxának valamivel részletesebb tárgyalása, egy-egy szelvény a
Magyar Középhegységbl, vagy a Kudabányai hegység inetaszomati-
kus vasérctelei)eirl, továbbá a Budai hegység világhír nori fau-
nájának ismertetése, egy jura- és egy kréta-korú kövülettáhla nem
ártott volna a könyv népszerségének. Legfeljebb az Újkori fejezet,

az V. rész lett volna néhány oldallal rövidebb. jMagyarország két

nyersanyag-büszkesége, a bauxit és a földolaj is helyett kapott a
negyedik részben, tekintetbe véve a legújabb kutatások eredményeit
és adatait.

Rejtélyes-e az sfajok kihalása? veti fel a kérdést a mezo-
zoos rész végén. Mindenekeltt helytelennek tartja a „hirtelen” ki-

])usztúlás gondolatát, hiszen a felskréta idszak is legaláhb 1(1—l
millió évet foglal magába! A kipusztulás a küls és bels fajpusz-

tító tényezkre vezethet vissza. A fejezeten meglátszik, hogy ez a

kérdés régóta foglalkoztatta a szerzt. Tökéletes alapossággal

írta meg ideváigó gondolatait.

Az ötödik rész a leghosszabb, ez majdnem a könyv felére ter-

jed. Címe; Az si jelleg emlsöktl a mai emberfajokig. Kell
indokolással és bizonyítékokkal alátámasztott, közismert új korbe-

osztása a következ:
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Részletesen ismerteti az Alpok keletkezésének elméleteit, f-

ké])pen Argand és donny nyomán. A következ oldalakon a

takaróred-elmélet túlzásai ellen emel szót, szerinte ez az (dmélet

c%sak „magyarázat-kísérlet”. Különböz fáciesek egymás mellett vah)

jelentkezése, a tenger fenekén történt suvadásokkal magyarázható.
Mhluiz a gondolatkörhöz csatlakozik azután az ötödik fejezet: a

Magyar Föld újkoid történetének vázlata, só-, szén- és érctelepeink.

valamint petróleumnak ismertetésével. Ügyesen írja le C u v i c* r

korreh'K'ió törvényét, az avatatlan olvasó eltt is egyszerre viláío-;

lesz ennek a nagy felfedezésnek jelentsége.

A írliocén és „jrantocén” gerinceseinek ismertetése következik,

majd a sokat ócsúrolt családfákat veszi védelméhí'. (i a á 1 a saját

beosztása szei'inti neogént tökéletesen ismeri. Röviden, egy ilyim
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isinertint's keretéluMi im^'^ vázolni slmu lehet azt a sok {íondolatot,

melyekrl a kvetkez rejezetekhen olvasunk,

A (lilnvinniban a s/árazröhlek nafíyjáhól már a mai alaknak.

Több kutató vélomén>’'ével szemben, G a á 1 az skaribúval, illet-

h'íí eJinek utchlaival bizonyítja, hofíy a földtörténet záró .szakaszá-

ban EnróiJa már nem állott kapesolatban Kanadával. Mert, miért

fejldött a Raiifíifer aretieiis fo.ssilis az európai Kaip^ifer taraudus-

sá és az si tipushoz közolebbálló Kangifor arctieus-sá, ha az ö.ssze-

füíí^és a két kontinens között meg lett volna.

I\észlet(*s leírást kapunk az sember-kutatásról, és több olyan

adatot találunk, melynek hiányát a magyar irodalomban sokan

érezték. Tiuhunányos köreinkben valószínleg nagy feltnést kelt

az ..embPrfájok”' fogalmának kiterjesztése.

Az ötödik rúsz utolsó 14. fejezetének címe: A világ folyása.

Az els sorokban elfogulatlanul bírálja saját munkáját, majd a

földtan tudományos fejldését tárja az olvasó elé, végül nagyon

ügyes összefoglalással átfut az egész könyv lényeges tartalmán,

llefejezésül megemlíti, hogy élet a világtér más pontján nemcsak
valószínleg, hanem egészen biztosan volt és van. További ered-

ményes kutatás párlinzamban áll a teehnika fejldésével.

0 s b o r n szerint, kire különben sokszor hivatkozik a szerz,

a legtöbb kutató egyoldalú; az azonban kétségtelen, hogy G a á 1-ra

ez a megállapítás nem vonatkozhat. Bakterológiai, .sélettani, em-
bertani, barlangtani valamint földtani stb. fejtegetései úgy ebben

a könyvében, mint eddigi munkáiban nagy olvasottságát, áttekint-

és megfigyelképességét bizonyítják.

Még 1911-ben a Természettudományi Társulat kiadta ugyan-
esuk F'öld és az élet története címen Walther Johannes értékes

munkájának fordítását. Irodalmunkban csak ez a munka elzte meg
G a á 1 könyvét. Ha némi hasonlóság tapasztalható is a két m között,

ennek oka csak a közös tárgy feldolgozása; figyelmes olvasás min-
denkit meggyzhet G a á 1 munkájának önállóságáa-ól.

Befejezésül meg kell még említenem a szép képeket és ábrá-

kat, melyek a könyvet élénkítik. Ezek egyaránt a szerz és a Társu-

lat ízlését dicsérik.

Bartkó Lajos dr.

LEBEX UEK VORZEIT. EIXFÜHRUXG IX DIE VER-

STEIXERUXGSKUXDE.
Irta; Hennig E. dr.

Kiadta: J. F. Lehmann München—Berlin. 1938. Terjedelme
144 oldal, 35 ábrával.

Rendkívül ügyesen összeállított népszer sztratigrafiai pale-

ontológia.

A nagytudású tübingeni professzor ez alkalommal is kiváh>
módon oldotta meg azt a nehéz feladatot, mely minden ilyenfajta


