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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
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után 287 darab régiséggel, 214 ezüst, 26 rézéremmel és 13 darab
más anyagból készült pénzjegygyei és fém érrel. De gyarapodott még
más tekintetben is, a menynyiben még igen számos és érdekes darab
vált gyűjteményünk tulajdonává, a mely azonban az alább felfejtendő
körülmények miatt .még nincsen tényleg beszolgáltatva,
A mi a régiségtár gyarapodását illeti, általában ki lehet mon
dani, hogy nagyon kevés és ritka kivétellel, minden egyes tárgy ma
gában érdekes. Hiszen nem lehet képzelni oly apró, oly keveset mu
tató régi tárgyat, a mely a valódi régésznek valami érdekes adatot
ne tudna elmondani. De a lefolyt évben ide begyült tárgyak közt egy
nehány olyan is van, a mely a szó teljes értelmében, mint egyes da
rab is tekintélyes és érdekes voltával díszére válik gyűjteményünk
nek; mint ilyenek különösen kitűnők: Bethlen Katalin fejedelemnő
eredeti pecsétnyomója 1698-ból, gr. Bethlen András adománya; egy
csontból készített lengyel marsaibot (pulawa), a 'iuelyen Eadzivil Szaniszló Károly, Woronieczky Korybuth Dénes Miksa, Jablonowsky De
meter és Lubomirszky Márton lengyel vezérek nevei be vannak vés
ve, gr. Eszterházy István adománya: egy régi kis vas-ágyu, • Andrásofszky tíelybeli harangöntő adománya; egy renkivül szép bronzkori
cserépkanta, a rákosi kőszénbánya-társulat adománya; az az elefántcsontnyelü ezüst díszbuzogány, a melyet a horvát nemzet néhai gr.
Haller Perencznek adott, a mikor bánná lett, gr. Mikó Imre ő nmlga
adománya, és végre nem hagyhatom említés nélkül fáradhatlan gyűj
tőnket, Torma Károlyt, a ki egyszerre 262 darab vegyes régiséget
szállított be, a melyek közt a történelemelőttiek szám és minőség sze
rint különösen kitűnők. Általában, a mióta a figyelem ez őstörténeti
maradványokra irányult, a mi gyűjteményünkben is szaporodik az ős
kori érdekes régiségek száma és ha lesz mód, hogy e folyó év nya
rán az anthropologiai congressus alkalmából Budapesten rendezendő
tárlaton mi is megjelenjünk, igen tekintélyes és válogatott darabok
ból álló kiállítmánynyal fogunk hozzájárulhatni.
Az éremtár gyarapodása számszerint fölülmúlja ugyan a régíségtárt, de érdekességre nézve meszsze elmaradt tőle; ha kiveszszük
a leydeni egyetemi emlékérmét (bronz), a tudomány akadémiától be
küldött Czuczor Fogarasy (ezüst) fémért, a csernovitzi egyetem meg
nyitására vert (britaniai fém) fémért, egy franczia (bronz) gúnyfémert, a melyet br. Bánffy Zoltántól kaptunk, a nagy számmal be
gyült pénzek közt nem igen akadt olyan, a mely gyűjteményünkben
még, nem volt meg, és még az a 75 gyönyörű darabból álló római
(ezüst) pénzgyüjtemény, a melyet Torma Károly a Csicsó-Kereszturon
eszközölt ásatás leleteiből beküldött, csak anynyiból szaporítja gyűj
teményünket, hogy a meglevő kopott példányokat e szép és ép pél
dányokkal kicserélhetjük.
Gyűjteményeink egyébiránt rendben vannak. Minthogy azonban
az 1864-ben elkészült eredeti leltárak a folytonos szaporodás további
beiktatására már nem alkalmasak, mert a mindig hozzácsatolt tolda
lék által a rendszeresség veszett el, e folyó év nyarán beáll a merő
ben új leltárak készítésének szükségessége.
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- A mait évben az igazgató választmány egy uj eljárást kezde
ményezett érem- és régiségtárunk gyarapítása érdekében, a mely re
mélhetőleg "a legszebb eredményekre fog vezetni. Az az évi átalány, a
melyet e gyűjtemény gyarapítására fordíthatunk, noha elégséges vol
na egy kezdetleges állapotban levő gyűjteménynek, a mely még olcsó
apróságokat vásárol, a mi gyűjteményünk jelen állapotában vásárlá
sokra igen csekély.
Nem is beszélve bel- és műbecs által kitűnő oly régiségekről,
a melyek közt egyetlen egy darab ára, nem százakra, hanem ezeréi
re megyén, és a melyekhez csak oly gazdag muzeumok szólhatnak, a
milyen a british múzeum, vagy olyanok, a melyek számára egy gaz
dag és bőkezű kormány vásárol, mint a milyen a berlini múzeum;
még egyes ritkább érmeknek is akkora az ára, hogy egész átalányunk
kal alig tudnánk egy év alatt három, négy darabot megszerezni, anynyival is inkább, mivel e téren magán gyűjtők és utazó ügynökök
nagy számban versenyeznek velünk. Ezt tekintetbe véve elhatározta
az igazgató választmány, hogy az öszszeg tetemes részét évenként
ásatásokra fogja fordítani.
A lefolyt évben ily ásatások történtek Csicsó-Keresztur határán
az ott levő római telep helyén Torma Károly alelnökünk szakértő és buz
gó vezetése és felügyelete alatt, és a Bardóczi határon Erdővidékén
az én felügyeletem alatt. Torma eredményei fölülmúlták a reményt;
egy egész kis muzeumot alkotó sora az érdekes tárgyaknak került ki
egy fürdőház és egy más ismeretlen rendeltetésű terjedelmes épület
kitárt alapfalai közül. Ezek azok a tárgyak, a melyek már a múzeum
tulajdonai, de még nincsenek beszolgáltatva, mivel Torma úr fentartotta magának a jogot, hogy egy részletes monographiában ő maga
ismertesse. Az én eredményeim nagyon csekélyek. A pogánysirok, a
melyeket felásattam, már ki voltak kutatva ós feltúrva. Igen későre
jutottunk annak a tudomására, hogy ott effélék léteznek.
Noha tehát az ily ásatások eredményei egyátalában nem számít
hatók ki, itt nálunk napról-napra anynyi uj leihelynek jövünk nyo
mába, hogy hasznosabban nem költhetjük el a régiségtár gyarapítá
sára szánt pénzt, mint ha mentől több helyt itt kutató ásatásokat
rendezünk.
Meg kell még említenem, hogy dr. Koch Antal barátom évköny
vünk legközelebb megjelent füzetében szakszerűen ismertette a gyűj
teményünkben levő kőszerszámokat. Ezért annál nagyobb köszönettel
tartozunk, mivel e tárgyak tudományos felhasználásában főfontosságn
a kőzetanyagok meghatározása.
Ez a t. közgyűlés, u mit régiség- és éremtárunkról jelenteni
jelenlegi kötelességem volt.
Ifaíljr.

