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Lajos Soós en zijn molluskenfauna van de Karpaten

door

H.K. Mienis

In 1974 ontving de Nationale Mollusken Collectie van de

Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem de molluskenverzameling en

malacologische bibliotheek van Arthur Blok (Rottindean). Onder de

vele honderden boeken bevond zich ook een exemplaar van het werk

van de hand van Soós dat op de omslag voorzien was van de volgende

opdracht: " To Mr. Arthur Blok with thanks and compliments of the

author. L. Soós." Daarnaast bevonden zich in zijn verzameling

ongeveer 250 soorten land- en zoetwatermollusken uit de Karpaten,
die door Soós in augustus 1948 aan Blok geschonken waren. Volgens

mijn informatie heeft indertijd ook E.A. Ellis (Epsom) een

dergelijke collectie & boek van Soós ontvangen. Zij ontvingen deze

geschenken voor hun hulp bij het kritisch doornemen van de helaas

nooit uitgegeven Engelse bewerking van dat belangrijke werk.

Niet alleen heeft de oplage van het boek geleden van de brand

in 1944, maar ook van die in 1956. Bij de opstand in dat jaar ging

nogmaals het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Budapest in

vlammen op, waarbij niet alleen de bibliotheek verloren ging, maar

ook een groot deel van de collecties.

in Jeruzalem bevindt zich dus niet alleen een van de weinige

exemplaren van het boek, maar ook een representatieve selectie van

het nog weinige, originele materiaal dat nog voorhanden is.

Summary

The National Mollusc Collection of the Hebrew University of

Jerusalem is not only in the posession of a copy of the important
but rarely seen book of Lajos Soós (1943) on the molluscfauna of

the Karpathia basin, but also of a selection of some 250 species
of the original material
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Met interesse heb ik de opmerkingen van Kuiper (1994) gelezen

betreffende het befaamde werk van Lajos Soós (1943) over de

molluskenfauna van de Karpaten. Voor de belangstellende in het

wel-en-wee van dit vrij zeldzame boek, volgen hier nog enkele

bij zonderheden.


