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Jelentés 
az Erdélyi Nemzeti Múzeum Állattárának 1942. évi működéséről 

Az Állattár kiállításra szánt gyűjteményeit sikerült teljesen rendbe
szedni, a megfelelő magyar felírásokkal és magyarázó szövegekkel ellátni 
és az elpusztult állatokat újakkal kicserélni. Az Állattár naponta 9—12-ig 
nyitva áll a nagyközönség részére és már sokan látogatták. Csoportos láto
gatók, iskolák, leventék, stb. részére egy tisztviselő szolgál szakszerű ma
gyarázatokkal. 

A bőrgyűjtemény, a folyékony anyagokban elzárt készítmények átren
dezése, cédulázása és részben pótlása most van folyamatban s a következő 
évben valószínűleg be is fejeződik. A rendkívül nagy példányszámú rovar-
gyűjtemény átrendezése azonban még huzamosabb időt fog igényelni, mert 
ezt a munkát csak dr. Boga Lajos múzeum-igazgatóőr és dr. Móczár László 
ideiglenesen alkalmazott tanítóképzőintézeti tanár végzi s a leltárnak erre 
az anyagra vonatkozó része még sokkal hiányosabb, mint a többi. . 

Az egész gyűjtemény minden egyes darabját az év folyamán kétszer 
szénkénegeztettem és sikerült az Anthrenus, Dermestes és Tinea pusztítá
sának gátat vetni és az anyagot megmenteni. 

Külső szakemberek közül egy-egy csoportot átvizsgált dr. Rotaridesz 
Mihály, báró Fejérváry Gézáné, dr. Kolozsváry Gábor és dr. Wagner János 
magyar nemzeti múzeumi tisztviselő. 

Dr. Boga Lajos múzeumi igazgatóőr Trichoptery, Thysanoptery, 
mikro-Diptera és Hymenoptera gyűjtésével gyarapította a gyűjteményt; 
részben feldolgozta az Acarina és Spongya anyagot. Dr. Jászfalusi Lajos 
egyetemi tanársegéd a környék édesvízi halait gyűjtötte be és ajándékozta 
az Állattárnak. Magánosok ajándékaképpen összesen 19 darab madár ke
rült a gyűjteménybe: ezeket egyetemi preparátorom tömte ki díjtalanul. 

Beszereztem a dr. Boga Lajos munkájához szükséges összes műszereket* 
vegyszereket, anyagokat, felszereltem az Állattárt gyűjtő és konzerváló esz
közökkel és anyagokkal, továbbá szerszámokkal, amelyekkel egyetemi 
preparátorom az Állattár részére dolgozik. 

Tárgyalásokat folytatok Petrikovich József újvidéki preparátorral, 
aki egy nagy és értékes lepkegyűjteményt ajánlott fel megvételre; ezt meg
bízásomból dr. Zilahi Sebess Géza szegedi magántanár 8000 pengőre be
csülte; a gyűjteményt kettéosztva, (mert fölös példányokból áll) 2000— 
2500 pengőért szándékozunk megvenni. A tárgyalások folynak még. Erre 
a célra folyó évi pénzellátmányomból tartalékoltam a megfelelő összeget. 
Ügyszintén megfelelő összeget tartottam meg egy 1500 pengő körüli árban 
megrendelt nagy mikroszkópra is, melyre dr. Boga Lajosnak volna szük
sége; ezt azonban a Zeiss-cég még nem tudta szállítani. 

Végül megemlítem, hogy a hiányzó leltári könyveket elkészíttettem. A 
régi leltárak revíziója folyik, de erre a célra tulajdonképpen külön ideig
lenes munkaerőre volna szükség. 

Kolozsvár, 1942. december 31-én. Kitűnő tisztelettel 
Dr. Hankó Béla 
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