
Az Állattár jelentése. 

Tisztelt Közgyülés|! 

A Tudományegyetem új állattani intézetében elhelyezett Állattár 
rendezési munkálatai az 1914. év folyamán annyira előrehaladtak, 
hogy két teremben, nevezetesen a kitömött Gerinczes-állatok ter
mében (I. számú terem), továbbá a Oerinczes-állatokból készített 
nagyobb oikologiai csoportok termében (II. számú terem) csak az 
egyes szekrények és kiállítási asztalok kézírásos fölíratai, valamint 
a csoportozatokhoz a magyarázó szöveg elkészítése volt hátra. E 
munkálatokkal az állattani intézet gyakornokát, Varga Lajos közép
iskolai tanárt bíztam volt meg; Varga Lajos azonban, miután már 
előzőleg júniusban katonai gyakorlatra volt behíva, július havában 
a harcztérre ment és azóta is állandóan harczban van. így, mivel 
az állattani intézet tudományos segédszemélyzete egyébként is 
nagyon megfogyott a háború következtében, a fölírások és magya
rázó szövegek elkészítését abba kellett hagyni. Azonban folytattuk 
a csontvázterem (III. számú terem) berendezését, a melyben a 
Gerinczes-állatok közül a Csúszómászók, Kétéltűek és Halak, vala
mint a Gerincztelen-állatok nagy részben és az összehasonlító-
alkattani készítmények vannak elhelyezve. Mivel nem valószínű, 
hogy az említett fölírásokat egyhamar folytathassuk, az I. és II. 
számú múzeum termet — ideiglenesen magyarázó táblákkal ellátva 
— a folyó év szeptemberében a nagyközönségnek a hét két napján 
meg fogjuk nyitni. Megjegyzem különben, hogy előzetesen beje
lentett érdeklődők a gyűjteményt az intézeti tudományos segéd
személyzet kalauzolása mellett eddig is mindenkor megtekinthették, 
így magánosok, valamint intézetek az 1914. évben is nagy szám
mal látogatták. — Az Állattár gyarapodását az alábbi kimutatás 
tünteti föl. 
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Az Erdélyi Múzeum Állattárának gyarapodása az 1914 évben. 

A tárgy rövid leírása 
Fajok 
száma 

Példák 
száma 

A beszerzés módja 

Hymenoptera: 
Tenthredinidae 
Siricldae — — 
Evanildae — — 
Ichneumonidae 
Braconidae— — 
Proctotrupidae 
Chalcidldae — 
Cynipidae — — 
Chrysididae — 
Formicidae— — 
Mutlllldae 
Pompilidae 
Sphecidae — — 
Vespidae 
Apidae - — 
Neuroptera-
Lepidoptera — 

Szárított Pók -

Kétéltűek - - -
Kitömött madarak -

Colaeus monedula juv. 
albino — — — -

Madárbőr — — — — — 
Madártojás — -
Madárfészek — — — — 
Emlősbőr 
Kitömött emlős — 

Emlős fejváz — — -
Olajfestmenyü kép (sarki 

állatok képe) — -

Összesen 

105 
7 

15 
124 
72 
3 
5 
1 

45 
41 
24 
20 
70 
28 

226 
15 
60 
23 

1 

5 
5 
3 

1 
30 

1 
1 
7 
2 
1 

198 
14 
18 

201 
111 

7 
12 

1 
83 

164 
74 
53 

157 
80 

487 
33 

116 
70 

1 

51 
10 
5 
1 

54 
í 

fészekalj 
1 

11 
2 
2 
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Dr. Szilády Zoltán, egye
temi magántanár, nagy-
enyedi kollégiumi rendes 

tanártól vétel útján. 

Oross Bruno tanárjelölt 
ajándéka 

Timcsák András budapesti 
szabómester ajándéka 

Intézeti gyűjtés 
Fiihrer Lajostól vétel utján 
Komis Lajostól „ „ 
Földesi Károly asztalos

mester ajándéka 
Komis Lajostól vétel utján 

Intézeti készítmény 
Vétel utján Erdély és Szabó 

budapesti czégtől 
Intézeti készítmény 

Führer Lajostól vétel utján 

Kolozsvár, 1915 május hó 26-án. 

Dr. Apáthy István. 




