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celurus digitatus Gris. (J.), Phyteuma runielicum Gris. (J.), Potentílla 
Haynaldiana Janka (J.), P. taurica Willd. (J.). P. Valderia L. (K.), 
Pyrethrum Millefolium Willd (J.), 

Eanunculus incömparabilis Janka (J.), E. montanus W. Er
dély (K.), Rubus affinis TF. & ÍV. (K.). 

Salix crataegifolia Bért. (K.), Sanguisorba dodecandra Mor, (K.), 
Saxifraga adscendens L. Torda (GL), S. pseudosancta Janka (J.), S. 
sancta Gris. (J.), Scabiosa triniaefolia ÍViu. (J.), Scirpus Savii Seb. 
& M. (K.)> Sedum violaceum VaM (X.), Seseli peucedanifolium Bess. 
(J.), Silene Pabaria Sibth. & Sm. (J.), S. Frivaldszkyana Hampe (J.), 
S. sericea .4ZZ. (K.), S, supina M. B. (J.), Sisyffibrium Zanonii Ball. 
(K.), Stachys orientális Valii (J.), S. tenuifolia Janka (J.), Statice 
minutiflora 6?wss. (K.), Sueda splendens Gr. & Godr. (J.). 

THaspi Jankae Kern. Pest (P.), Tillaea muscosa i . (K.), Tri-
folium incarnatum L. Bánffy-Hunyad (F.), T. parvifloram .ZSArf. Torda 
(Gr.), T. trichopterum Panc. (J.). 

Urtica dioica Z. v. subinermis Leclitr. (K.). . 
Veronica didyma Tbi. (K.), Vicia melanops Sibth. (K.)> Viola 

delphinantha Boiss. (J,). 
Még egy tetemes szaporodásnak örvend gyűjteményünk, a meny

nyiben Knapp József egyetemi tanár-segéd ur a múzeumi választ
mány részéről nyert anyagi támogatás folytán, a gyűjteményeinkben 
lévő erdélyi hézagokat pótolta, kirándulásairól 1730 példány növényt 
átadván rendeltetésüknek. Ezen gyűjtésekről remélhetőleg legközelebb 
teszen majd ő maga jelentést egy szakszerűen szerkesztett érteke
zésben. 

A múzeumi herbárium mindenki számára, ki a növény tannal 
foglalkozik, az egész héten át nyitva van, és azt hiszem, nem adok 
hiába azon reménynek kifejezést, hogy az egyszer ha pár év múlva 
be leszen rendezve, külső felállítására nézve, bármely európai gyűj
teménynyel versenyezhet, és béltartalmára nézve is igen sok tanul
mánynak szolgáltathat anyagot. 

Dr. Kasiíz Ágoit. 

III. Á s v á n y t a n i osz tá ly . 

Van szerencsém az erdélyi muzeumegylet ásvány- és földtani 
gyűjteményeinek állapotáról évi jelentést tenni. 

Először is jelentenem kell, hogy magam az elmúlt évben ki
válóan csak az ásványtani gyiijteménynyel foglalkoztam, s hogy a föld
tani gyűjtemények kezelését a gyűjtemények segédőrére, Herbich Fe
renc z úrra biztam, a miért is jelentésem kapcsában Herbich urnák 
a földtani gyűjteményre vonatkozó jelentését változatlanul fel fogom 
olvasni. 
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Eészemről ki kell először emelnem, hogy az egylet tiszt, vá

lasztmánya beleegyezésével a gyűjtemények tökéletes fölállításához 
szükséges szekrények u. m. két lejtős fedelű, a terem közepét el
foglaló, és hat oldali szekrény készült, s hogy igy lehetséges lesz a 
múzeumi épületben még hátramaradt őslénytani tárgyakat is áthoz
nunk és fölállítanunk. 

Jelentem továbbá, hogy az ásyánygyüjtemény egy részét, mely 
a lejtős fedelű szekrényekben van elhelyezve, a jelen tudományos 
követelményeknek megfelelőbben újra rendeztem, e czélra az alkal
matlan példányokat ugyanezen szekrények fiókjaiba elhelyeztem, a 
rendszer kiegészítésére szükséges fajokat és példányokat pedig az. 
egyetem ásványaival pótoltam. Hogy azonban a muzeumegylet ás
ványait az egyetem tulajdonába tartozóktól könynyen meg le
hessen különböztetni, az előbbiek fekete, az utóbbiak kék számok
kal és feliratokkal vannak leltározva. Ekképp két újonnan rendezett 
gyűjtemény van a terem közepén kiállítva, egy r e n d s z e res gyűj
temény, melyben a múzeum-egyletnek 601 számozott példányban 
696 darab legszebb és legértékesebb—, ós egy t e rmino lóg i a i gyüj-
t e m é n y , melyben 253 részben számozott példányban 327 darab 
kevésbbé szép és becses ásványa van kiállítva. A terminológiai gyűj
teménynek rendezése különben nincsen még befejezve, s sok példá
nya azért nincs még" számozva és leltározva, mert a kevésbbé ér
tékes és elhasználásra szánt anyagból lett kiválasztva. Mihelyt ezen 
"gyűjtemény is tökéletesen be lesz fejezve, az. abban foglalt darabok 
is okvetlenül leltároztatni fognak. '/ 

A leltárt és leltározást illetőleg ki kell emelnem, hogy a mu
zeumegylet által készített leltárak „három példányaínak egyike sem 
állván rendelkezésemre, az ásványgyüjtemény rendezésénél teít vál
toztatásokat nem jegyezhettem belé, de hogy ez utólagosan meg fog 
történni, mihelyt egy leltár a gyűjteményben le lesz téve. Van 
ugyan az ásványgyűjteményekről egy régibb leltár, de ebben nincsen 
üres rovat, hova az illető jegyzeteket irni lehetne. 

A gyűjtemény helyiségeire vonatkozólag egy hiányt ki kell 
emelnem, de ezen is remélhetőleg nem sokára segítve lesz. Ertem 
ugyanis a termeknek rendkívüli rósz padlózatát, mely miatt a gyűj
teményt a portól megóvni lehetetlen. Még a múlt év végén bejelen
tem azonban ezen bajt az egyetem tanácsának, s ez szakértőt ki
küldött, ki javaslatot és költségvetést készített a padló lehetőleg jó 
karba helyezéséről—s az jóváhagyás végett a magas ministeriumhoz 
fölterjesztve lett. 

Végül kötelességemnek tartom bejelenteni a múlt év alatt ás
vány- és földtani tárgyakban befolyt ajándékokat; ezek: 

gr. Eszterházy Kálmán főispán úrtól: 
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1 db. asphalt-márga a Val Travorsből; 

Mosel Antal bányatanácsos úrtól: 
1 db. kristálykősó, agyagra nőve, Torda, a Rudolfbánya váj-

talpából; 
1 db. nagyszemü kősó Deésaknáról; 
Több db. kövület az agyagból, Marósujvárról; 
1 db. ohloritpala pyrittel, zárvány a sótömzetből Parajdról; 
1 db. aragonit-kéregs üledék egy sósforrásból Parajd vidékéről; 
1 db. kristálykősó, szemcsés són felnőve. KolozsróL; 

Cseh Lajos bányatanácsos úrtól: 
16 db. Gránátkristály Offenbánya vidékéről; 

Barta János sebész úrtól: 
1 db. krisfcályodott kősó Kolozsról;-

Herbich Perencz őrseged úrtól: 
1 db. zirkon Miaskból; 
1. db. fürtös auripigment arsenen, fennőtt baryttal, Kapáikról. 
Ennek kapcsában van szerencsém Herbich Ferencz őrseged ur

nák jelentését a földtani gyűjteményre vonatkozólag fölolvasni. 
„A muzeumegylet czélját szemmel tartva, a mu^ eyben is oda 

igyekeztem, hogy a hazai földtani gyűjtemény kiegészíttessék, s ez 
•— különösen a Székelyföldre vonatkozólag — kielégítő011 sikerült is. 

A földtani vizsgálatok, melyeket a kormány megbízásából a 
múlt évben keresztűlvittem, lehetségessé tették, hogy a keleti Kár
pátok egy nagy részének, különösen a Csík- és Háromszékek kő
zetnemeit öszszegyüjtsem. 

A Tatros folyó vizteriiletében a dyas, tvias, kréta és eocén: 
képletek kőzeteit nagy választékban gyiijtém, az TJzvölgye az ott 
gyűjtött kőzetváltozatok által földtanilag tökéletesen képviselve van 
s a Kászon is tetemes anyagot nyújtott. 

A Háromszékben a Bérezésről, Ojtoz, Osdola, Gelencze, Zabo
la, Kovászna, Zágon, Borosnyáról és a Csukásról mindén kőzetválto
zat megvan: a bodoki hegységben Angyalosról, Gridófalváról, Bodok-
ról, Málnásról, valamint Sepsi-Szt.-György vidékéről is mélyen be a 
baróthi hegységig s ott a Súgóról, Görgőről és Pisztrángosról meg
van minden közetváltozat. 

Az ezen területen gyűjtött s ezer darabon felül menő kőzetta
ni és őslénytani tárgyaknak a múzeum gyüjteményéee kebelezése ál
tal az Aranyosszék kivételével az egész Székelyföld földtana any-
nyira képviselve van, hogy ezen országterületnek részletes földtani 
leírása lehetséges lesz. 
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Hogy a múzeumnak ezen gyűjteményei hazánkon kivül is jó 

hűnek örvendenek, bizonyítják tudós férfiak és külföldi intézetek gya
kori tudakozódásai, névleg Münchenből, Lipcséből, Bécsből, Berlinből, 
Bonnból s. a. t., továbbá a bécsi bir. földt. intézetnek utolsó ipa-
laeontologiai értekezése, melyben a muzeum őslénytani gyűjteményeinek, 
melyek nagyrészt fölhasználva lettek, fényes elismeréssel adózik, föl
említhetem azt is, hogy a muzeumegylet által a világtárlaton kiállí
tott „Erdély eruptív kőzeteinek gyűjteménye" az érdemérmet nyerte. 

De a midőn a muzeum földtani gyűjteményei saját erejéből ily 
módon növekednek és tökélyesbíilnek, sajnálni lehet, hogy kifelé csak 
kevés érdeket költ azon fejlődés, s hogy a múlt évről ily úton sem
mi növekedéssel sem dicsekedhetik a földtani gyűjtemény." 

Kolozsvárt, 1874. márcz. hó 12-én. 
Koch Antal, 

V. A r ég i s ég - és é r e m t á r r ó l . 

Eégiség-és éremtárunk történelme a lefolyt 1873-ikévben kevés 
nevezetes es feljegyezni való eseményt nyújt. Ha csak nem akarok ki
terjeszkedni naplószerü felszámlálására annak, hogy hónapról hónap
ra, hétről hétre, mit, menynyit és mi módon dolgoztam, voltaképpen 
nincs is egyéb jelenteni valóm, mint hogy a kezem alá adott gyűj
temény rendben van, hogy igyekszem ezt a rendet tökélyesbbé tenni, 
és a gyűjtemény tárgyait mentől tetszetősb csoportosítás és kiállí
tás által oly előnyösen tűntetni a látogató szemébe, a mint a ren
delkezésemre álló személyes izlés, és a nem e czélra berendezett he
lyiség viszonyai engedik.. A gyűjtemény elérte a tökélynek egy bi
zonyos fokát, a melyen új szerzemények, ugy a mint nálunk ajándé
kokból és az e végre fordítható csekély pénzből eszközölhető vásár
lásokból gyűlhetnek, lényegesen nem módosítják azt az öszbenyo-
mást, a melyet tesz a gyűjtemény oly látogatóra, a ki nem éppen. 
szaktudós. A mi régiségtárunk azok közé a gyűjtemények közé tar
tozik, a melyek kicsinyben nagyok; számos ós érdekes darabot fog
lal magában, de ezek nem szemkápráztatók, nem távolról ragyogók. 
Közelről és apróra kell a mi gyűjteményünket nézni, hogy fogalmat 
lehessen róla szerezni, menynyi szép és érdekes tárgy van benne. 

Eddig tett jelentéseimben több izben volt alkalmam megemlít-
ni, hogy régiségtárunk különösen középkori hazai, u. n. transsilvani-
cumokban felette szegény; évről évre vándorolnak ki az országból 
az ily tárgyak ; a hol még léteznek egyes családok birtokában, hoz
záférhetetlenek, mert vagy éppennem eladók, vagy ha igen, oly áron, 
a melyet mi nem győzünk. Divattá vált most a középkori régészet, 
régész és műkedvelő czím alatt egész sáskaserge a zsibárusoknak ku
tatja fel az ország minden vidékét, és a legkevesebbet jelentő cse-


