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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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könyv iránya és irálya arra való, hogy a nagy közönség igényeinek megfeleljen. 
Ez okból különös szerencsének tartjuk, hogy geológus veteránunk, a hazai termé
szettudományok népszerűsítésének egyik alapítója és hatalmas oszloposa oly szívesen 
engedett a természettudományi társulat vezetőinek, hogy a 1S92. év tele folyamán 
népszerű geológiai előadásokat tartson és még nagyobb szerencsének tartjuk, hogy 
ez előadások kidolgozva és kibővítve a haza nagy közönségének hozzáférhetőkké 
tétettek. A mit a tudomány a geológiában közkincsesé tett, azt Szabó röviden és 
velősen és a mennyire a tétel lényege lehetségessé teszi, világosan és népszerűén 
állítja elénk; különös gonddal dolgozta azt ki, a mi a geológiai tüneményeket 
érthetőkké és fölfoghatókká teszi, de rövidebb ideig időz az egyes formatiók jel
lemzésénél, jól tudván azt, hogy ezeknek, mint a föld és az élet egyes fázisainak 
alapos leirása az olvasó részéről nagyobb előkészültséget és szélesebb keretet igé
nyel, mint a mennyit neki egynéhány esti előadás engedett. Egy emberöltő 
munkáját és tapasztalatait fektette le e könyvben és a mit számos hazánkban 
és messze vidékeken tett utazásain látott és tanult, azt itt fölhasználja honfi
társainak oktatására. Számos (201) nagyobbára a természetben fölvett vagy jeles 
szakmunkákból átvett képpel támogatja magyarázatát és a ki e képeket ugyanazon 
figyelemmel nézi, mint a minő figyelemmel olvassa a szöveget, az bízvást okulni 
fog belőlük. Kívánjuk, hogy mindenki ugyanazon megelégedettséggel és haza- 
fiúi örömmel olvassa végig e derék munkát és kívánjuk Írójának, adassék meg 
neki, hogy az ilyen munkákban még mindig szegény természettudományi irodal
munkat még több hasonlóval gyarapíthassa! a—
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