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V e g y e s e k . 
Az erdélyi Múzeum-Egylet 1886. áprii hó 15-én tartott közgyűléséből: 

a természetrajzi osztályok jelentései. 
I. Á l l a t t a n i osz tá ly . 

Mélyen tisztelt muz.-egyleti közgyűlés! 
Az állattani gyűjteményeknek 1885-ik évi gyarapodásáról s az ezen osztály 

személyzete által végzett munkákról van szerencsém jelentésemet a következők
ben összefoglalni: 

Gyűjtés, ajándékozás s az intézetben történt kikészítés utján gyűjteményünk 
a következő tárgyakkal gyarapodott: 

1. kitömött madár 5 drb. 
2. „ emlős 1 „ 
3. Borszeszbon konservált gerinczesek . . 2 « 
4. Koponyák 5 „ ' 
4. Egyéb vázrészek W „ 

Ezek közül egy igen szép példány Aquila fulvát, melyet Szt.-Mihálytelkén 
lőttek, gr. Bánffy Béla úr. egy Vidua paradiseát V e r e s s Feren.cz úr, egy 
vaddísznó-koponyát pedig Soós Káro ly úr ajándékozott, m<dy tárgyakért egyle
tünk nevében ezennel őszinte köszönetemnek adok kifejezést. 

Az egylet által alkalmazott személyzet tevékenységének fő részét, mint más 
években, úgy a lefolytban is, a jelentékeny mértékben felszaporodott gyűjtemé
nyek jó karban tartása vette igénybe. Ezen kívül tetemes munkát okozott az or
szágos kiállításra küldött tárgyak összeállítása, a kiállítási helyiségben való be
rendezése s ismét a gyűjteménybe való beiktatása Mind ezen rendkivüji munkák 
megfelelő jutalmat nyertek azon kitüntetésben, melyben egyletünk az országos 
kiállításon részesülni szerencsés volt s melyről a t. közgyűlést a titkári jelentés 
értesítette. 

Végül felemlítem még. hogy Dr. Daday J e n ő egyetemi m. tanár úr az 
igazgató választmány megbízásából is az utazási átalányból utalványozott segélye
zéssel crustaceumok és denevérek gyűjtésére Erdély különböző részeibe tett ki
rándulást s gyűjtésének eredményei az egylet gyűjteményébe iktattattak be. 

Dr. Entz Géza, 
m. k. e^yet. ny. r. tanár, mint az állatgyiijtemény f'őííre. 

Kimutatás az állattár 1885. évi gyarapodásáról. 
1. K i t ö m ö t t emlős : 

1 Hypudaeus amphibius 
2. Ki t ö mö t t ni a d a r a k : 

1 Aquila fúlva Br. BáníTy Béla ajándéka. 
1 Vidua paradísea Veress Ferencz ajándéka. 
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1 Numenius arquatus. 
1 Columba Tnrtur. 
1 Sterna nigra. 

3. K o p o n y á k : 
1 Sus scrofa dr. Soós Károly ajándéka. 
1 Falco tinnunculus. 
1 Oriolus galbula. 
1 Columba livia 
1 Hypudaeus ampliibius. 

4. M e l l c s o n t o k : 
1 Falco subbuteo. 
1 Oriolus galbula. 
1 Columba livia. 
1 Otis tarda. 
1 Ardea cinerea. 
1 Sterna nigra. 

5 M e d e n c z e e s o n t o k .-
1 Falco subbuteo. 
1 Falco tinnunculus. 
1 Oriolus galbula. 
1 Columba livia 
1 Columba turtur. 
1 Otis tarda. 
1 Ardea cimerea. . . 
1 Sterna nigra. 

5. B o r s z e s z b e n c o n s e r v á l t egész á l l a t o k : 
3 drb. Myoxus Glis. 
1 drb. Ksox lucius. 

Összesen 29 darab. 
Klir János, 

az úlhitíaui osztály segcilőre. 

II. N ö v é n y t a n i osz tá ly . 

Mélyen tisztelt muzemn-egyleti küzgyülés! 
Az utolsó jelentésem óta eszközölt munkálatokról, történt gyarapodásokról 

és a növénytani osztály jelenlegi állapotáról van szerencsém a következőket elő
terjeszteni. 

A múlt év közepéig még dr. Mentovich Ferencz foglalkozott Krystogamok 
rendezésével. 

A nagy szünidőt Kolozsvárt töltvén, a hátra levő egyszikűeket Janka gyűj
teményéből mind besoroztam a fő herbáriumba, ügy hogy most monographusok, 
floristák és növénytant kedvelők a gyűjteményt egyaránt használhatják. A beso-
rozásnál Farkas Kálmán egyetemi növénykerti szolga ügyesen és buzgón volt se
gítségemre. 

Miután az egyes Janka-féle csomagokban elvétve, vagy hozzákötve, más csa-
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ládokból származó növények is találtattak, azok és más az utolsó években fel
gyűlt növény-anyag szintén családok és genusok szerint rendeztettek és miután 
minden családnál, egy fiók az inserendumok befoglalására fenntartatott, abba el
helyeztettek hogy aztán alkalmilag a csomókba besoroztassanak, Minden egyes 
aquisitiónak a fó'gyüjteménybe való besorozása sok idó'vesztegetéssel járna; hanem 
ezen osztálynak az a szokása, hogyha bármely okból egy már rendezett csoma
got elő kell venni, akkor az inserendumok is eló'vétetnek és így besoroztatnak A 
múlt év folytán sok ilyen insorendum is soroztatott be a fó'gyüjteménybe. Magam 
sok időt szentelvén június, július és augustus hónapokban a gyűjteménynek, mind
inkább meggyőződtem arról, hogy az egy egész embert igényel, ki egész idejét 
csak a gyűjtemény tudományos feldolgozásának és a hiányok pótlásának szenteli. 

A helyiséget illető tarthatatlan állapotok talán némi .javulásban fognak ré
szesülni, ha a herbárium a tudomány-egyetem főépületében, a mostani orvoskai i 
dékáni helyiségekben, fog ideiglenes elhelyeztetést nyerni ; ideiglenesnek kell ezt 
mondanom, mert ha az a növénykerttől és növénytani intézettől elszakítva marad, 
alig fog ezen két intézet czéljainak szolgálhatni, mi pedig legfontosabb feladata. 

A múlt évi gyarapodások közül ki kell emelnem első sorban boldogult Dr. 
Bélteky Fcrencz kolozsvári tekintélyes gyakorló orvos gyűjteményét, melyet bá
natos özvegye kegyeletteljesen a múzeumnak ajándékozott; a növények egy csinos 
szekrényben vannak elbelyezve és az özvegy kívánságának megfelelően külön ke
zelendők A növények nagyobbrészt Kolozsvár környékén gyűjtettek és egykori 
gazdájuk buzgalmáról tanúskodnak. Ezen gyűjteményen kivül átadta nekünk az 
özvegy a Joó-féle növényeket, melyeket dr. Bélteky Ferencz dr. Joó István egy
kori kolozsvári kir. orvos-sebészeti intézeti igazgató hagyatékából szerzett meg; 
nem lévén előbb gyűjteményünkben majdnem semmi sem, mit dr. Joó e hazában 
gyűjtött. A nagyon elhagyatott állapotú gyűjtemény sok örömöt okozott; a poros, 
molyhos csomagokból Farkas Kálmán egyetemi növénykerti szolga nagy szorga
lommal kereste elő a növényeket, rögtön meg is mérgezte, úgy hogy eddig ötszáz 
ívre való növényt keresett elő, melyek ugyan mind névvel, de nagyobb részt, fáj
dalom, leihely jelzés nélkül vannak; mindazonáltal ezen gyűjteményt herbáriu
munkra nézve szintén nyereségnek kell tekintenünk. 

Azon kivül szives volt dr. Demeter Károly úr, maros-vásái'helyi ov. ref. col-
legiami tanár, az általa felállított Entodon transsylvanícus új faj egy példányát 
gyűjteményünknek átengedni. 

Vétel utján a gyűjtemény ezen évben keveset gyarapodott; csak egy pár 
héttel ezelőtt küldötte meg Linhart György magyar-óvári m. k. gazdasági akadé
miai rendes tanár úr „Magyarország gombái" ötödik Centuriáját, mely sok érde
kes Transsylvanicumot is tartalmaz. 

A fáradságos conserválási és számos más munkát ezen évben is lelkiisme
retesen végezte Farkas Kálmán egyetemi növénykerti szolga. 

Talán szerencsés lehetek a jövő jelentésemben már jelenthetni, hogy az 
erdélyi múzeum növénytára oly helyiségben van, melyben megint gyarapításáról is 
lehet gondoskodni és miután az utolsó években ez, nevezetesen helyszűke miatt, 
csak igen korlátolt határok között vala eszközölhető, reményiem, hogy akkor az 
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gazgató választmánynál is a gyűjtemény gyarapítására vonatkozó javaslatokat te
hetek ismét. , 

Dr. Kanitz Ágost, 
egyet. r. ny. tanár, mint az erd. muz. növényt, oszt, főöro. 

III. Á s v á n y - f ö l d t a n i o s z t á l y . 
Mélyen tisztelt muzeum-egyleti közgyűlés! 
Az ásvány-földtani osztály jelen állapotáról és fejlesztésérc a múlt évben 

történtekről van szerencsém jelentésemet a következőkben megtenni. 
Miután az osztály helyiségeinek már évek óta sajnosán érzett és hangoz

tatott szűk volta miatt a múlt évben már minden újabb gyűjtemény felállítás le
hetetlenné volt téve, habár az arra való anyagnak híjában nem vagyunk; arra 
kellett szorítkoznunk, hogy a megállapított jó rendet fentartsuk, a gyűjtemény 
tárgyait a romlástól és a portól lehetőleg megóvjuk; a nagy mennyiségű új be
szerzéseket pedig a rendszernek megfelelő helyeken fiókokba elhelyezzük. Csakhogy 
ez sem megy már a fiókoknak túltömöttsége miatt, s így kénytelen voltam több 
nagy fiókos szekrényt készíttetni, s azokat becses gyűjteményekkel megtöltve, 
egyéb hely hiányában, ki a zárt folyósóra és a lépcsőházba állítani. 

Most már igazán oda jutottunk, hogy a helyszűke miatt a rendes munkál
kodásban meg vagyunk bénítva és az osztálynak segédőre p. csak úgy volt képes 
munkálkodni, hogy privát lakását rendezte be dolgozó helyiségnek, hová termé
szetesen a kikészítendő gyűjteményeket és a használt könyveket is ki kellett vin
nie. Ez ugyan szabályellenes dolog; de a szükség törvényt bont. 

Remélhető azonban, hogy a közel jövőben osztályunk ezen nagy baján, ha 
nem is hosszú időre, de legalább ismét egy évtizedre, segítve lesz. Az egyetem 
tanácsa ugyanis intézkedett már, hogy az új. boneztani intézet elkészültével, a mi
kor a kói'boncztani intézet mostani helyisége kiürül, osztályunk 3 szobával és a 
gyűjtemények e helyezésére egy hosszú zárt folyosóval ki fog bővíttetni, mely eset
ben tért nyerünk újabb gyűjtemények kiállítására is, valamint az osztály őrsegedé 
is külön dolgozó szobát fog kapni. 

A gyűjtemény tárgyainak folytatólagos meghatározása és tudományos leírá
sa az elmúlt évben is örvendetesen előbbre haladt. Magam Erdély ásványainak 
kritikai átnézétét, melybon kiválóan az erdélyi múzeum gyűjteménye volt szemem 
előtt, a múlt év végén befejeztem; dr. Benkő Gábor jelenlegi, és dr. Primics 
György volt segédem pedig az általok a múlt nyáron begyűjtött gazdag anyagot 
ismertették beszámoló jelentéseikben. 

Ki kell emelnem még, hogy osztályunk, habár felesleg ásvány példányok
kal már nem igen rendelkezik többé; ajándékul a múlt évben kivételesen még 
két kis gyűjteményt összeállított, az egyik 100 drbból állót a helybeli unitárius 
kollégium, a második 150 apróbb darabokból állót pedig a szilágy-somlyói rom. 
kath. algymnasium számára. 

Osztályunk a múlt évben örvendetes gyarapodást tüntet föl, főképen az or
szágban eszközölt gyűjtések által. így gyarapodás történt. 
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a) Ajándékozások utján. 
Sanda György körjegyző úrtól: vasokker Tűre vidékéről; 
Herepey Károly coll. tanár úrtól: 4 drb. kőzet és 7 drb. kövület; 
Dr. Vutskits György tanár úrtól: 2 drb. kövület M.-Vásárhelyről; 
Bielz E. A. kir. tanácsos úrtól: 11 drb. ásvány és kőzet Erdélyből ; 
Andrási Rafael cs.-gorbói udv. káplán tiszt, úrtól: kövült fa Kliczről; 
Schweiczer J. bányanagy úrtól: 2 drb. aranystufa Nagy-Bányáról; 
Tóth Miké főgymn. tanár úrtól: 8 drb. ásvány és kőzet Csik-Gyergyó me

gyéből ; 
Szentgyörgyi Elek vasúti felügyelő lírtól: 1 rlrb. aranystufa Abrudbányáról 

és 2 drb. markasitos lignit Köpeczről; 
Dr. Demeter Károly coll. tanár úrtól: diluvialis andesittufa Ilenczfalváról; 
Nemes Félix tiszt úrtól: rostos gypsz a Békásból; 
Kaliáni Ádám úrtól: barnaszén Nagy'-Borzásról; 
Gencsi Alajos körjegyző úrtól: 5 drb. ásvány és 5 drb. kőzet Gyeryyó-Szt.-

Miklós vidékéről; 
Koncz Ármin gyógyszerész úrtól: kovaliszt M.-Hermányról; 
Melka Vincze úrtól: 6 dl'b. szép csigakövület Lapugyról; 
Ileinrich N. úrtól: Kallóföld M.-Csügedről és Magy.-Lápos vidékéről; 
Mánglitz Gyula úrtól: mammuth zápfog töredéke az épülő boncztani inté

zet megetti oldalból; 
László József bánya-igazgató úrtól: 6 drb. aranystufa Zdráholczról; 
Moldován Demeter udv. tanácsostól: 1 drb. aranystufa Trestiáról; 
Kupán Péterné asszonytól: 4 kis drb. aranystufa Maguráról; 
Robotin Péter körjegyző úrtól: 3 kis drb aranystufa Vormágáról; 
Engelbert Koch bánya-igazgató úrtól: 1 drb. aranystufa Herczegányról; 
llyés N. bányász úrtól: 1 drb. aranystufa ugyaninnen; 
Arz Gustáv sz.-orbói ev. lelkész úrtól: platina-szemcsék Oláh-Piánról, bo

rostyánkő Szaszcsorról és retinit Sebeshelyről. 
Fogadják a szives adományozók egyletünk őszinte köszönetét. 

b) Csere útján. 
10 darab ritka ásvány 42-45 frt értékben, 1 drb. lénártói meteorvasért és 

4-16 gr. súlyú kristályaranyért. 
C) Vétel útján. 

1 darab nagyágit és 1 drb. sylvánit; 1 drb. aranystufa Boiczáról és 1 drb. 
aranystufa Maguráról. 

d) Gyűjtés útján. 
1. Dr. Primícs György gyűjtésének eredménye: 123 darab kőzet, 328 drb. 

ásvány, 117 drb. kövület Oláh-Láposbánya vidékéről. 
2. Dr. Benkő Gábor gyűjtésének eredménye: 28 drb. termő- és lelőhelyről 

való 430 drb. ásvány az erdélyi Érczhegységből. 
örv.-term.-tud. Ért. Ü. *•*•" 
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3. Dr. Herbich Ferencz őrseged gyűjtésének eredménye: 400 drb. (80 faj) 
kövület a déli határliegység k .'étarétegeibol; 2000 drb. (k. b. 60 faj) kövület a 
déli határhegység jurarétegeiből; és negyedkori barnaszén növény- és rovar-lenyo
matokkal Felekről Fogaras megyében. 

4. Végre magam gyűjtése: 120 darab ásvány, kőzet és kövület Kolozsvár 
környékéről és az egyesűit Szamos vidékéről. 

Ide csatolva bátor vagyok az orsztály őrsegedének dr. Herbich Ferencz 
úrnak külön jelentését is felolvasni. 

Dr. Koch Antal, 
ny. r. tan., mint az ásvány- és földtani osztály ó'rfi. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
A budapesti országos kiállításra az erdélyi-romániai határhegységből egy 

298 számból álló átnézetes föld- és őslénytani gyüjteménjc állítottam volt össze. 
Az erdélyi szirtmészkő kövült faunáját 200 darabban és 80 fajban, beha

tóan áttanulmányozva, szépen kikészítve 2 szekrénybe kiállítám. A leirás 21 tábla 
rajzokkal a m. kir. földtani intézet évkönyvében tétetett közzé. 

A Zsily völgyének fossil flóráját*), 62 szám alatt, egy szekrényben kiállítám. 
A déli Kárpátok Krétarétegeiből gyűjtés által több mint 200 számban 80 

fajt sikerült behoznom; ezekről eroKtést tettem már az Orv. term. tud. Értesítő
ben is, de az egész anyagot most állítom össze egy ábrákkal ellátott értekezéssé. 

Azonkívül a déli határhegység.jurarétegeiben is gyűjtést eszközölvén, több 
mint 1000 darabban 60 kövület fajt sikerült szereznem. Ezeket is k'praeparál tam 
és meghatároztam már; leírásuk ez év folyamában kerül sajtó alá. 

Fogaras megyei Felek vidékén egy az interglaciál korból származó dilu-
vialis szénből, mely tele van növényi és állati maradványokkal, gyűjték az erdé
lyi múzeum számára. 

A múzeumnak szűk helyiségei — sajnos — nem engedik még a legtanulsá
gosabb tárgyaknak kiállítását sem; a miért is az összes újabb gyűjteményi anya
got fiókokban kell elhelyeznem. Ha ezen égető szükségen segítve nem lesz, akkor 
a múzeum minden további fejlődése meg van gátolva, mert a nagy fáradsággal, 
tudománnyal és költséggel összegyűjtött teimészettudományi tárgyak a fiókok hoz-
záférhetlen katakombáiban lesznek eltemetve. 

Dr. Herbich Ferencz, 
az ásv. földt. oszt. őrsegedé. 

Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakiilésekröl. 

c) 1886, ápril 9-én Dr. A b t A n t a l elnöklete alatt a tudomány-egyetem 
természettani intézetében megtartott természettudományi szakülésen 4 szerző ér
tekezett : 

1. Dr. H e r b i c h F e r e n c z a Terebratula globata Sow-t mutatja be a bu-
csecsi oxfordienból. Egy egész sorozatot állított össze a Terebratulákból, melyek 

*) Ezeknek pontos meghatározását Dr. Stauo Móricz tanár úrnak köszönhetjük, ki erre 
Yónatkoző tanulmányait közzé fogja tenni. Méltányosnak tartom ezt e helyen is kiemelni. 

Dr. Koch A. 




