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Az a reményünk, hogy az Intézet épületét mielőbb, még az el
múlt év őszén helyreállítják és a múzeumot ismét megnyithatjuk a kö
zönség előtt — sajnos — nem teljesült. A  múzeum az egész év folyamán 
zárva volt és az első — gerinces — terem kiürítve állott. Csak hazai 
és külföldi szakemberek és az egyetemek tanulmányi csoportjai kaphat
tak engedélyt a múzeum megtekintésére. A  gerinces gyűjteményt magába- 
foglaló első terem kényszerű kiürítettsége megakadályozta a gerinces 
gyűjtemény tervbevett új felállítását s csak a szekrények egy részének 
megfelelő átalakítása történt meg. Elkészült továbbá az újonnan felállí
tandó gerinces és palaeolitgyűjtemény új tervezete.

Ez évben is folytattuk a gerinctelen originálisok összeírását s a 
munka örvendetesen előrehaladt. Elkészült a folyosón és az egyes dol
gozó helyiségekben álló gyűjteményszekrények anyagának átnézetes ka
tasztere.

Gyűjteményünk ez évben is több darabbal gyarapodott. A gerin
ces gyűjtemény állományának növekedése: a belföldi gyűjtemény 1060 
darabbal 12.616 darabra, a külföldi összehasonlító gyűjtemény 58 da
rabbal 3173 darabra, a recens összehasonlító gyűjtemény 1 ajándékkal 
427 darabra emelkedett. Palaeolit gyűjteményünk újra való leltározását 
befejezvén, állományunk 3623 darabra emelkedett.

Gerinctelen gyűjteményünk szaporulata kisebb, mert egyelőre csak 
az új szerzeményeket vezettük be a leltári jegyzékbe, míg a többinek 
jegyzékbevételét az anyag rendezésének kell megelőznie. Belföldi gyűjte
ményünk 28 tételben 80 darabbal, a külföldi 16 tételben 30 darabbal 
gyarapodott.

Ez évben tudományos őslénytani feldolgozásra került az a — 
„világviszonylatban is páratlanul gazdag“  — triászidőszaki gastropoda
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anyag, amelyet még az összeomlás előtti években Pálfy Móric és Roz- 
lozsnik Pál gyűjtöttek a Biharhegységben és Kodru Momában. (Ku
tas sy E. dr.: Triászkorú faunák a Biharhegységből. I. r. Gas tropod ák.) 
E ritka szép megtartású őslénytani anyag feldolgozásával gyűjteményünk 
értéke sokkal növekedett és originális gyűjteményünk 5 új genusszal, 32 
új fajjal és 10 új varietással gazdagodott. Ügy gyűjteményünknek, mint 
a leíró palaeontológiának nagy vesztesége Kutassy Endrének az 193 8. 
évben történt elhunyta.

Szemléltető gyűjteményünk a Bükkhegység-i Mussolini barlang 
(Subalyuk) pleisztocénjéből (java monstérien) származó Capra (Aego- 
ceras) severtzowi-ibex összeállított teljes csontvázával gyarapodott. Büsz
kesége gyűjteményünknek ez a csontváz, mert az európai gyűjtemények 
egyetlen példánya.


