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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
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munka elé tornyosul. Kövid, általános áttekintés után megismer-
teti olvasóival Németország legnevezetesebb kövületlelöhelyeit réteg-
tani sorrendben. Alsó-Szilézia kövületes alsókambriumából indul ki.

Szép képekkel ólénkíive leírását végighalad a mezozoikumon és kai-
nozoikumon egészen a neandervölgyi emberig.

A következ 75 oldal a legszükségesebb slénytani ismereteket
foglalja magába. Részletesen ismerteti a kihalt növények és gerinc-
telenek morfológiáját és nagyvonalú rendszertanát, nem feledkezve
meg az sélettanról sem. A gerinces állatokkal aránylag gyorsan
végezve az sember-kutatásra tér át. Végül áttekint táblázatot

közöl a jégkorszakról.

Azt hiszem, hogy a magyar könyvkiadók som járnának rosz-

szul hasonló könyv kiadásával, msrt nem egy alkalommal tapasz-

taljuk, hogy hazánkban is nagy az érdekldés a régnnilt idk növé-

nyei és állatai iránt. Hennig megmutatta, hogy nemcsak a gerin-

cesekkel lehet a nagyközönség érdekldését felkelteni az slénytan
iránt, hanem a sokkal gyakoribb alacsonyabbrendeket is lehet ér-

dekesen ismertetni. Különösen akkor tarthat érdekldésre számot

az ilyen könyv, ha ez, az olvasó hazájának viszonyait tartja

szem eltt.

Bartkó Lajos dr.

IV. TÁRSULATI ÜGYEK.

J) Ünnepi ülés.

12. Jegyzkönyv a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1940 no-

vember 13-án, szerdán délután 5 órakor az egyetemi ásványtani in-

tézet tantermében tartott ünnepi ülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:

Balogh Kálmán, Bartha Ferenc, Bartkó Lajos, Bogseh László,

Emszt Kálmán, Fekete Zoltán, Gedeon Tihamér, Ilampel Ferenc,

Hegeds Gyula, Horusitzky Henrik, Jaskó Sándor, Jugovics I^ajos,

Lineberger Márta, Lóczy Lajos, Major István, IMajzon László, ISÍé-

hes Kálmán, Meznerics Ilona, Mottl Mária, Noszky Jen, ifj. Noszky
Jen, Pantó Gábor, Papp Ferenc, Pa])]) Károlyné, Pékár Dezs, Po-

sewitz Guido, Ráskay Klára, Reich Lajos, Schmidt Lajos, Sik Ká-
roly, Szebényi Lajos, Szentes Ferenc, Takáts Tibor, Tasuádi Ku-
bacska Andi'ás, Tokody László, Vadas Anna, Vizer Vilmos társulati

tagok; özv. Böckh Hugóné, Poich Lórándné Böckh Ella, ifj. Poicb

Lóránd, ifj. Böckh dánosné, ifj. Böckh János, Böckh Lászlóné,

br. Fejérváry Gézáné, dr. Fekete Zoltánné, Koch Ferencné, Koch
Sándorné, telegdi Róth Margit, dr, Schafaizik Ferencné, Szilágyi

Mai'git és Vadas Lajosné, mint vendégek.

1. Elnök hoszámol Csonka hazánk fokozatos brülésérl. \'á-

zolja az 1940 augusztus 30-án hozott bécsi döntbírósági ítéletet,

amelynek folytán Kelet Magyarország és a Székelyföld 43.732 km'
területe, 2,395.000 lakossal keiül t vissza hozzánk. Az c'gész terüle-




