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Iskolai értesítők. Bózsay Emil • Pozsony és környéke nagylep
kéinek jegyzéke. A pozsonyi kir. kath. főgymnasium 1878. évi értesí
tőjében. 

A magyarországi Kárpátegylet évkönyve V. évfoly. Geyer G. 
Gyula: Allatpliaenologiai adatok. Coleoptera. 14—50 1. 

Erdélyi Gazda. 1878. évf- Dr. Szaniszló Albed: Szőlőink beteg
sége (Phytopsus vitis, szőlőatka), máj. 3 1 . 22. sz, 

"Veg^resels:. 
Az erdélyi Muzeum-Eg'ylet 1878 - marcz. 6-án tartott közgyűléséből. 

A t e r m é s z e t r a j z i o s z t á l y o k j e l e n t é s e i . 

1. Á l l a t t a n i osz tá ly . 

Tisztelt muzeum-egyleti közgyűlés! Egyletünk állattani gyűjteményének 
a lefolyt 1878. évben történt gyarapodásáról van szerencsém a következő jelen
tést tenni. 

1. Gyűjtés, illetőleg az intézetben történt kikészítés által a következő' tár
gyakkal gyarapodott gyűjteményünk : 

a) 5 db szeszbon conservált emlőssel, 
b) 1 „ kitömött madárral. 
c) 47 „ csonttani készitménynyel. 
2. Ajándékozás utján nyert gyűjteményünk Rosenberger Salamon és Fon-

grátz Károly uraktól egy-egy madarat, melyek közül ritkasága miatt különösen 
érdekes és értékes a Rosenberger ur által ajándékozott albinoticus rigófióka, mely 
a bácsi erdőben került kézre. 

3. Az állattani intézetnek volt tanársegéde dr. Dezső Béla ur a nyári 
szünidő alatt Triestben tartózkodván az igazgató választmánytól 200 frtot nyert 
tengeri állatok gyűjtésére, mely megbízatásnak a nevezett eredménydús buzga
lommal felelt meg, a mennyiben a leltárba foglalt részletes kimutatás szerint szá
mos példányokban összesen 132 fajt képviselő, különböző körökbe s osztályokba 
tartozó tengeri állatot gyűjtött, melyek a tengeri fauna képviselőiben eddigelé fe
lette szegény gyűjteményünknek rég óhajtott s igen becses darabjait képezik. 

4. Néhai Kováts Gyula kitűnő tudósunk örököseitől 400 frton vásárolt az 
igazgató választmány 217 nemben 1251 faj által képviselt Hymenopterából, 99 
nemben 317 faj Dipterából s 82 nemben 267 faj Hemipterából álló gyűjteményt, 
mely gyűjteményünknek a nevezett rovarrendekben való szegénysége miatt való
ban hézagot pótol, az erdélyi múzeum-egyletnek pedig egyszersmind alkalma nyilt 
a kegyelet-adóját némileg leróni Erdély egy nagyratöró' természettudósa iránt, 
ki élte javában s működésének delelőpontján oly végzetteljes szomorú sorsban ré
szesült, midőn annak hagyatékából emléket szerzett magának. 
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Nem zárhatom be jelentésemet a nélkül, hogy meg ne említsem, miszerint 
gyűjteményünk a nemzetek culturai versenyének fényes színhelyén, a párisi világ
tárlaton két figyelemre méltatott tárgya, az oncsászai s pesterei barlangok ásatag 
medvéi által, úgyjuszem méltón s díszesen volt képviselve. 

A Tekintetes közgyűlésnek 
Kolozsvárt, 1879. márczius 6. alázatos szolgája, 

Dr. E n t z Géza 
egyet. ny. r. tanár s az állatgyüjte meny főnöke. 

2. N ö v é n y t a n i o s z t á l y . 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
A növénytár ezen évben is gyarapodott. 
Gróf Batthyány Béla ur vasmegyei és svájczi, Kunszt János ur nógrádme

gyei, Simkovics Lajos ur délmagyar, alföldi és biharmegyei növényeket küldöttek 
gyűjteményeink számára. Ezen küldemények becsesek és meleg köszönetet ér
demelnek. 

Walz Lajos ur m. kir. tud. egyetemi fó'kertész, ajánlatomra, a mélyen 
tisztelt választmánytól anyagi támogatást nyert és az eddig herbáriumunkban nem 
képviselt görgényi vidékről hozott növényeket. 

Vétel utján szereztettek: „Wittrock etNordstedt"Algae aquaedulcis exsic-
catae" négy füzete; ezen gyűjtemény csak kritikailag revideált növényeket tartal
maz és azért algologiai tanulmányoknál egy igen fontos segédeszköz. 

A folyó munkák rendesen végeztettek ; a m. k. tud. egyet, növénytani in
tézet szolgája Farkas Kálmán a növények mérgezését és felragasztását szokott 
buzgalommal végezte, a növények rendezésénél Dr. Mika Károly ur kir. növény
kerti tanársegéd velem együtt fáradozott. 

Uj fajok az erdélyi múzeum növénytárára nézve. 
[S. = Simkovics; W. = Walz.] 
Anthriscus nemorosa (MB) Spr. Versec S. — Aspidium angulare Kit. Plavi-

sevica S. Fancsal teteje W. 
Coronilla emeroides Bo'ss. Plavisevica S. — Corispermum orientale Lam. 

Rákos S. — Crucianella oxyloba Janlta Svinica S. 
Digitális ambigua Murr. Görgény, Üvegcsüri Kőszikla W. 
Epilobium Lamyi F. Schultz N.-Várad S. — Equisetum silvaticum Borszék S. 

Fancsal teteje W. — Euphorbia Myrsinites Inter Drenkova et Svinica S. 
Jasiono Jankae Neilr. Vaskapu Rumaniáb. S 
Linum pannonicum Kern. Kapun-Korny Grebenac mellett S. — Lythrum 

scabrum Simk. Inter Torda et Bakonyszeg Biharm. S. 
Onobrychis arenaria (Kit) DC. Rákos S. 
Phleum montanum 0. Koch Drenkova, Treskovachcgy S. — Phyteuma confu-

sum Kern. Alp. Sarko S.— Pirus nivalis Jacq. Lipótmező S. 
Rumex bihariensis Simk. N.-Várad S.— R. confusus Simk. N.-Várad S.—R. 

palustroides (R. palustri x silvestris) Simk. N.-Várad S. — R. stenophylloides Simk. 
N. Rabé S. 
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Sagina ciliata Fries N.-Várad S. — Symphytum angustifolium Kern. Pilis 
Csaba S. 

Verbascum glabratum Friv. SvinicaS. — V. Hinkei Friv. Borszék S. — V. Ka-
nitzianum Simk. et L. Walz Toplica W. — Vioia biennis L. (V. cumana Hazsl.) 
Kardszag. S. 

Woodsia hyperborea R. Br. Ilva W. 
A múzeumi növénytár a m. é. jelentés szerint 760G faj és 58,086 példány

ból állott, ezen évben 7632 fajt és 59,493 példányt birunk. 
Dr. K a n i t z Ágost , m. k. egy. r. ny. tan. 
mint az erd. múzeum növénytani oszt. fó'ó're. 

3. Ásvány- és f ö l d t a n i o sz t á ly . 

Tisztelt közgyűlés! Az ásvány-földtani gyűjtemények állapotáról és gyara
podásáról, valamint az elmúlt év folytán ezen osztályban végzett munkálatokról 
van szerencsém következőket jelenthetni. 

Az ásványgyüjtemény rendezése és felállítása befejeztetvén, az elmúlt évben 
a kó'zetgyüjtemény szakszerű rendezése került sorra; ezen munkálat jelenleg fo
lyamatban van s miután évről-évre gyűl még új anyag, előreláthatólag több időt 
fog igényelni annak teljes befejezése. 

A közetgyüjtcmény mellett tervbe vétetett egy ipannűtani erdélyi ásvány
os kőzotgyüjteménynek is felállitása; ez azonban a kellő anyag és tér hiánya 
miatt egyelőre csak igen szerény mértékben fog eszközölhető lenni, annál inkább, 
mivel a muzeumegylet részéről 1877. octóberben történt felhívásnak ilyen gyűjte
ményhez való anyagoknak beküldésére eddigelé nem lett semmi eredménye. Nem 
is marad hátra egyéb, minthogy a gyűjtemények őrei a nyár folytában tenni szo
kott földtani kirándulásaik alkalmával maguk gyűjtsék össze lassanként a szüksé
ges anyagot, s ezt a múlt években nem is mulaszták el megtenni. Egyelőre annyi 
anyag még is együtt van már, a mennyi egy ilynemű gyűjtemény felállításának 
szerény kezdeményezésére szükséges lesz, s ide számithatók főkép azon ásvány
os kőzetpéldányok, melyek a kolozsvári nőegylet által 1877. végén rendezett mű
ipar és történelmi kiállításon be voltak mutatva. 

A földtani teremben Dr. Herbich Ferencz segédőr ur két szekrényben ki
állította az erdélyi Érczhegységben általa a múlt években gyűjtött szép kőzeteket-

Gyüjteményeink gyarapodása a következő: 
a) A j á n d é k o z á s u t j á n : 
Herepey Károly nagy-enyedi rcf. coll. tanár úrtól 16 db örvénykő (Arago-

nit) a korondi sósforrásokból. 
Bokros Elek orszggyl. képviselő úrtól 1 gyönyörű példány hallenyomat dá-

cittufában Esztényről (Szolnok-Dobokam.) 
Gr. Eszterházy Kálmán főispán úrtól 1 db mésztufa által bekérgezett bokor 

a dombháti-fürdő forrásából. 
Torma Károly egyet, tanár úrtól 1 db Muscovit hatszögü nagy kristályle

meze pagmatitos gránitban, Radegundból. 
A szolcsvai gör. kath. esperestől 2 db irásgránit, 1 db Hámatit (vörösvas

réz), 1 db Markasit és 1 db graphitos pala Szolcsva vidékéről. 
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b) V á s á r l á s ú t j á n : 
2 db Pyrit és Markasit, Nagybányáról. 
e) Gyűj tés ut j án; 
Dr. Herbicli Ferencz segédó'r ur az Aranyos mentében és az Erczhegység-

ben folytatván földtani kutatásait körülbelül 500 db kőzettel és 200 db kövülettel 
szaporitá gyűjteményünket. 

Magam az elmúlt nyáron tett kirándulásaimon 20 db ásványt és 300 db 
közetet meg kövületet gyűjtöttem az egyesült Szamos mentében és a Szilágy
ságban. 

Itt kiemelhetem azt is, hogy ásványgyüjteményünknok a rendezésnél kikü
szöbölt feles példányaiból a n.-körösi felsőbb leánytanodának 150 darabot aján
dékoztunk. 

A gyűjteményeinkben felhalmozott anyagnak tudományos földolgozása a 
múlt évben is szorgalmasan folyt, a miről egyletünk, a helybeli orv. term. tud. 
társulat és több más hazai tudományos társulat kiadványaiban megjelent jelenté
sek, közlemények és dolgozatok tanúskodnak. Különösen ki kell emelnem itt Er
dély közét- és kövületlelhelyeiuek igen gyakorlati térképét, melyet Dr. Herbieh 
Ferencz segédó'r ur a földtani gyűjteményben foglalt gazdag anyagnak könnyű és 
gyors áttekinthetése végett készitett. 

Ha végül hozzácsatolom még azt, hogy a múlt nyáron a bécsi földtani in
tézetnek két jeles geologja, K. M. Paul és E. Tietze, továbbá a bonni egyetem
nek kitűnő mineralogia tanára, vom Rath Gcrő egy-egy napot szenteltek erdélyi 
gazdag földtani gyűjteményeink megtekintésére s egyes tárgyaknak behatóbb meg
vizsgálására, továbbá, hogy Dr. Herbieh Ferencz őrseged ur az említett két geo-
logot, magam pedig vom Rath tanárt kalauzoltuk erdélyi tudományos utjokban, 
úgy számot adtam minden fontosabb mozzanatról, mely osztályunkon belül meg
történt. 

Kolozsvárt, 1879. évi márczius hó 6-án. 
Dr. Koch An ta l 

mint az erd. muz. egyl. ásv. földt gyűjteni, főőre. 

Szakosztályi ügyek. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a szakttlésekró'l. 

a) 1879 j a n u á r 24-én Dr. Entz Géza elnöklete alatt az ülés tárgyai vol
tak. 1. Dr. Koch An ta l Kolozsvár vidéke forrásviszonyainak egy érdekes pél
dája (Lásd a jelen számban) 2. Dr. Entz Géza fölolvasta Dr. Dezső Béla elő
leges közleményét a Tethya lyncurium sarjfejlődéséről (L. a jelen, számban). 
3. Tömösváry Ödön: A Vipera Ammodytes előfordulásáról hazánkban. (L. a 
jelen számban). 

b) 1879 f eb ruá r 13-án. Dr. Entz Géza elnöklete alatt az ülés tárgyai 
voltak: 1. Dr. P r imic s György: Egy geológiai kirándulás a beregmegyci an-
desithegységbo (L. a jelen számban). 2. Már ton f i La jos : Uj adatok Rodna 
ásványainak jegyzékéhez. (A jövő számba jő). 3. Tömösváry Ödön: A Piaira 
álba mészköve. Erdély délnyugoti határhegységében a V legyásza közvetlen 
szomszédságában emelkedik festői alakban a „ P i a t r a álba" (fehérkő) mint egy 
5110 lábnyi magosban a tenger színétől; nyugoti oldala csaknem függőlegesen 
áll, míg a keleti rész lankás és fenyővel benőtt hegygerinezben folytatódik; észa
ki oldala a Vlegyásza meredek talpával függ öszsze, mig déli részét a Va lea 




