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^> Jelentés az ásvány-földtani osztályról.
Tisztelt közgyűlés!
Van szerencsém az erdélyi múzeum-egylet ásvány-földtani gyűj
teményeinek állapotáról és múlt évi gyarapodásáról jelentést tenni.
Az elmnlt évben a gyűjteményeknek rendezése tovább folyt. Az
ásványtárban a középső szekrényekben kiállított kisebb ásványgyüjtemény rendezése befejeztetett s az egyes ásványpéldányoknak megvál
tozott helyei az alapleltarbaii egyszerű jegyek által megjelöltettek, mi
által a helyváltoztatás daczára azonnal biztosan reájuk akadhatni.
A fali szekrényekben felállított nagyobb ásvámüjtemény, tar
falmának minőségét illetőleg a szerényebb tudományos követelmény
nek sem felel már meg, s ezenkívül kiállítása is czélszeriitlen és dísz
telen, ugy, hogy kiegészítését és új rendezését tovább halasztani le
hetetlen. A midőn ezt a t. közgyűlésnek különös figyelmébe ajánlani
bátor vagyok, reménylem, hogy magáévá teendi a t, választmánynak
később előveendő indítványát, mely ezen gyűjtemény .kiegészítését és
már rég óhajtott átalakulását czélozza.
A kiállított általános őslénytani gyűjtemény, mely régi beren
dezése mellett a tanításra igen alkalmatlan volt, fele részben szintén
újra rendeztetett,! Hasonlóképpen megkezdettük a fiókokban elszórtan
beverő nagy számú kövületeknek meghatározását, és tudományos elvek
szerinti elrendezését is.
A gyűjteményben elszórtan heverő ősemlős maradványok ren
dezése és kiállítása szintén megkezdve lett; egyelőre öszazeirtam min-v
den erre vonatkozó adatot, melyek is az egylet évkönyvének legujabbi számában vannak közzétéve.
A gyűjtemények szaporodása a lefolyt évben a következő;
1. A j á n d é k o z á s

utján.

Dr. Mosel Antal bányatanácsos úrtól 3 dr. kősó Parajáról
éKTordáról.
T o r m a K á r o l y úrtól: 20 darab ásvány Kapnikbányáról, 16
darab ásvány és kőzet Erdély különböző helyeiről, 20 darab kövület
a csicsó-hagymási patakból, 5 darab TJre.ua speiaeus-csont BatizPolyánról, 200 db. puhánykövület Lapugyról.
Az u r v ö l g y i m. k. bányahivataltól 1 db. aragonit díszpéldány
és 3 db, aragonit letörött egyes kristály Urvölgyről;
2. Csere

utján.

A m. k. f ö l d t a n i i n t é z e t t ő l ; 177 számból és legalább
5 00 darabból álló őslénytani gyűjtemény a középmagyarországi hegy
ségből.
Ezen nagybecsű gyűjteményért a muzeumegylet gyűjteményé
nek feles példányaiból öszszesen 77 számból és 300 darabból álló köv ü l e í g y üj t e m é n y (Kolozsvár vidékéről) küldetett fel viszonzásul.
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3, V é t e l iitj án.
2 db. gyönyörű Nagyágit és 3 db. gyönyörű Sylvanit Nagyágról.
4. Az egylet t. választmányának megbízásából az egylet anyagi
támogatásával, a Kolozsvár vidékén alólirott által eszközölt gyűjtés
nek eredménye:
300 drb kőzet és kövület, nagyobbrészt Kolozsvár vidékéről;
mely anyagnak beható átvizsgálása után a tett kirándulások tudomá• nyos eredményéről részletes jelentés később fog beuyujtatni.
Végül ki kell emelnem még, hogy a múlt nyáron több szakértő
látogatója volt .gyűjteményünknek, kik között von Kath bonni tanár
két napon át volt elfoglalva Erdély vulkáni kőzeteinek áttekintésével
s nagy elismeréssel nyilatkozott az Erdélyre vonatkozó földtani gyűj
temény gazdagságáról; tanulságos és csinos fölállításáról.
Ezzel kapcsolatban van szerencsém Dr. Herbich Perencz őrsé
ged urnák következő jelentését is fölolvasni:
„A múlt évben, a földtani teremben tovább foly tatám a rende
zést és uj tárgyaknak fölállítását. Öszszesen öt szekrényben 600-nál
több darab kőzet és kövület lön kiállítva.
A múlt nyáron a toroczkói hegységben végezvén a földtani ku
tatásokat, annak kőzeteiből egy teljes gyűjteményt állítottam öszsze,
mely egy, szekrényt elfoglal.
Az Erdővidék lignittartalmu congeriarétegeiből uj kövületekkel
szaporíttatott a gyűjtemény.
Ki kell emelnem, hogy a muzeuruegylet az orvosok és termé
szetvizsgálók múlt évi nagygyűlése alkalmával keleti Erdélyre vonat
kozó kőzet- és kövület-gyűjteményt állított ki Élőpatakon.
A 'hároinszóki medenczének édes és félsósvizi faunája Nenmayrtől és általam kidolgoztatván, 14 uj faj lett fölállítva. A dolgozat a
bécsi cs. kir. bir. földtani intézet múlt évi évkönyvében jelent meg,
s benne különösen ki vra emelve, hogy a leirt kövületeknek öszszes
eredeti példányai az erdélyi múzeumban találhatók. Ezeknek feles pél
dányaiért a muzeumegylet cserében Horvátországból, Dalmátiából, a
görög szigetekről és Kis-Azsiából való édesvízi kövült puhányokat
fog kapni.
A múlt évben keleti Erdélynek jura és liáskövületeit is kiké
szítvén és meghatározván, jelenleg vagyok azoknak leírásával és raj
zolásával elfoglalva,"
Dr. Eoch Antal,

íniat a múzeum-egyleti ásyáay- és földtani
gyűjtemény ffíőre.

h) Jelentés a régiség- és éremtárról.
Tisztelt közgyűlés!
Mai jelentésemet ismét annak az örvendetes ténynek előadásán
kezdhetem: hogy régiség- és éremtárunk a lefolyt 1875 évben is
tetemesen gyarapodott. Gyarapodott pedig 22" adomány és 1 vásárlás

