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tyánosi mésztufa egyrészt kétségtelenül e faj pleisztocén korát és gya
koriságát bizonyítja, másrészt pedig a szóban levő terület recens fau
nájából negativus bizonyítékot is nyerünk, mert itt — legalább Gyer
tyános környékére nézve úgy tapasztaltam, hogy — ma már ritkaság 
számba megy ez a faj.1

A kétségtelenül pleisztocén korú gyertyánosi C. bánátim  példányo
kon kívül — függelékképpen — megemlítem azt az egyetlen példányt 
is, melyet egyik tanítványom — egy tanulmányi kirándulás alkalmával — 
Várhely (hajdani Sarmisegethuza) közelében talált. Megtartási állapota 
után ítélve ugyanis legalább subfosszilisnek kell tartanom ezt a példányt 
de ha tekintetbe vesszük, hogy a hátszegi medence egész területén, 
különösen pedig ennek szélein és folyói mentén figyelemre méltó pleisz
tocén képződményekkel találkozunk, (Várhely pedig ebből a szempont
ból igen kedvező fekvésű) nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy ez a 
C. banatica példány is pleisztocén korú.

Kelt Déván, 1010 februárius hó 20-án.

A VALVATA ANTIQUA SOW. A MAGYAR FAUNÁJUK

(Válaszúi Kormos T ivadar dr. úr megjegyzésére.)

Irt-a: G a á l  I s t v á n  dr.

A Földtani Közlöny XXXIX.. kötete 11—12 füzetének 540—541. olda
lain K o r m o s  dr. tisztelt barátom a dévai tereiéi- sósagyagról írt értekezésemnek 
azt a pontját kifogásolja, amelyben a Vulva tu antiqua  Sow.-t hazánkra 
nézve újnak jelzem, s bizonyítani igyekszik, hogy a dévai lelet «sorrendben 
a harmadik».

Legyen szabad mindjárt elöljáróban megjegyeznem, hogy soraimnak 
általában nem a sorrend megvitatása a céljok; s már itt is kijelenthetem« 
hogy ilyen s ehhez hasonló esetekben bármikor is készségesen lemondok 
elsőbbségi jogomról, még akkor is, hogyha kétségtelenül megilletne, mert 
ennek különösebb jelentőséget amúgy sem tudok tulajdonítani. Tehát nem is 
a magam álláspontjára helyezkedve szólok akkor, amikor — válaszkép — 
kissé mégis foglalkozom az ügygyei. K o r m o s  dr. úrnak ®A fej ér megye i  
S á r r é t  g e o l o g i a i  m ú l t j a  és j e l ene» (1009) című értekezését — mint 
máig is csupán kiilönlenyoinatban létezőt - még akkor sem lettem volna

1 Két-három tanítványomat minden évben csiga gyűjtéssel szoktam megbízni 
8 annak dacára, hogy ilyformán tekintélyes anyag gyűlik össze, eddig csak két 
példány recens C. banatica került a gyűjteménybe.
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köteles tudomásul venni, ha ez cikkem megírásakor (1908 uovembcr hó) már 
kezeim közt lehetett volna. Természetes azonban, hogy erre a merev állás
pontra semmi esetre sem helyezkedtem volna; így is azonban annyi tény, 
hogy Kormos dr. iirnak erre a dolgozatára alapított elsőbbségi igénye teljesen 
alaptalan, annál is inkább, mert 1908 december 3-án tartott előadásom alkal
mával, amikor a V. antv/ua-t is érintettem, hallgatóim közt tisztelhettem. 
Ilyformán tehát még ha jogosnak is ösmerem el az 1905. évi cikkének elsőbb
ségét, azt a bizonyos *sorrend»-et minden esetre helyesbíthetném.

Ebben az irányban azonban nem is volt más célom, mint annak kimu
tatása, hogy Kormos dr. úr — aki, mint nyilvánvaló, nagy fontosságot tulaj
donít az ilyfajta kérdéseknek — téved a sorrend megállapításában, illetve 
nem mérlegeli eléggé pártatlanul az t : mikor, hol és mikép megjelent mun
kákkal támaszthatunk jogosan elsőbbségi igényt ?

Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha már megjegyzésre méltatta 
Kormos dr. úr a V. antüji/a-t, talán érdemes lett volna megemlíteni azt a 
körülményt, hogy míg az a Sárréten határozottan csak a p l e i s z t o c é n  kép
ződményben fordúl elő, addig Déván a l l u v i á l i s  iszapban található, (későbbi 
munkámban ugyan éppen a V. antiqua  [alapján ó - a l l u v i u m n a k  minősí
tettem), s ennélfogya arra következtetni, hogy az előzőleg recenseknek minősített 
balatonedericsi példányok is valószínűleg fossziliák, egyáltalán nem lehet. Sőt 
ellenkezőleg, mind inkább nyer valószínűségben a föltevés, hogy ez a faj 
recens állapotban is előkerül vizeinkből.

S végül: ha már ennyit megírtam, legyen szabad még azt is hozzáfűz
nöm, hogy zoogeografiai tekintetben alighanem egészen mindegy, hogy a 
V. antvfiia  minő sorrendben került elő Balatonederics, Déva, illetve a fejér
megyei Sárrét negyedkorú képződményeiből.

Kelt Déván, 1910 februárius hó 26-án.

SÜCCINEA SCHUHMACHERI ANDREAE ÉS LIMNOPHYSA 
DILUVIANA ANDREAE MAGYARORSZÁG PLEISZTOCÉN 

FAUNÁJÁBAN.

Irta : Kormos Tivadar dr.

1875-ben Matyasovszky Jakab, a m. kir. földtani intézet volt osztály - 
geológusa, somogymegyei útjában, Zákány vidékén járt, ahonnan a Magashegy 
keleti oldalán levő löszrétegekből érdekes puhatestű-faunát hozott. Ez a kis 
gyűjtemény mindezideig földolgozatlan volt, mígnem a közelmúltban kezeim
hez került. Minthogy a fauna mindenképpen érdekes, amennyiben olyan 
alakok is vannak benne, amelyek hazai pleisztocén irodalmunkban eddigelé 
nem szerepeltek, ezt az alábbiakban röviden méltatom.


