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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztálynak 1903. évi

október 14-iki (XCVI.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
; jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök üdvözli a szü-

net után elször összegylt szakosztályi

tagokat és újult ervel való további si-

keres munkálkodásra hívja fel. Egyúttal

jelenti, hogy a »Növénytani Közlemények«
eltizetinek a jelenlegi száma 337, tehát a

szakosztályi folyóirat iránt való érdekl-
dés fokozódik.

2. Kümmerle Jen (Budapest) »A
Waldsieinia trifolia Rochel új terinöhelve<.<.

czímen tartott eladásában ismerteti és be-

mutatja a Walihteinia trifolia nev nö-
vényt, melyet 1903. május 21-ikén Csíkvár-

megyében a Fekete-Hagymás nev alhavas-

nak, a Gyilkos-tó irányában húzódó »S,~íT-

razpata1:«. völgyében virítva talált, Ti/ssilago

Farfara L., Viola hiflora L., Symphytum
cordatum W. K., Valeriána tripteris L.,

Dcntaria glai-uiulosa W. K., Veronica Cha-
maedrys L. és Pefasites albns (L.) Gdrtn.
növények társaságában. Kümmerle el-
adásában egyszersmind a szóban forgó

növénynek sok egyjelentés nevére (syno-
nym) is kiterjeszkedik, és a külföldi állítá-

sokkal szemben hangsúlyozza, hogy e nö-
vénynek — elsbbségi tekintetbl — egye-
düli jogosult neve : Waldsteinia trifolia

Rochel ap. Koch.

3. ScherffelAladár (Igló) » ÚJahi
adatok Magyarhon alsórend szervezeteinek

ismeretéhez^, czím eladásában néhány
;

érdekesebb Chytridineae,AMcylistineae, Fla-
gelluta, Schizomycetes és egy Rhizopoda
(Microcometes paludosus Cienk.) csoport-

beli szervezetet sorol el, melyeket újabb
idben észlelt. Ezek némelyikét bvebben
ismerteti, és saját megfigyelésein kívül kri-

tikai megjegyzésekkel kíséri azokat. Új faj

ezek között a Gonium sacculiferum Schcrff.

4. Szécskay István (Budapest)

»Oriás növés mogyorófa (Corylus Avel-

lana L.)<i. czím közleményét S c h i 1 b e r-

szkyKároly terjeszti a szakosztály elé.

Ismeretes, hogy a Corylus Avellana Európa
erdeiben legföljebb 7 méternyi magasra n
meg ; ezzel szemben Szécskay említi,

hogy Nagy-Gájon egyik parkban 8 mo-
gyorófát látott, melyek között az egyik-

nek a törzse 2 méter kerület és 18 méter

magas ; 1902-ben ez a mogyorófa 3 méter-

mázsa mogyorót termett.

Többen szólnak e meglep jelenséghez,

melyhez hasonló följegyzés sehol sem ta-

láltatott, és ezért annak a hiedelemnek
adnak kifejezést, hogy kívánatos volna

meggyzdni arról, vájjon nem-e a török

mogyoróra (Corylus Colurna) vonatkozik
ez az észlelés, mivel ez a faj szokott tete-

mes méretekben kifejldni Ha pedig csak-

ugyan Corylus Avellana volna, megérde-
melné a fotográfiai megörökítést.

5. W a 1 1 n e r I g n á c z (Sopron) »So/'-

ron virágos és kriptogdtn növényei« czím
dolgozatát F i a 1 o w s k i L a j o s mutatja

be és ismertei. E dolgozat a soproni állami

freáliskola Értesít-jében jelent meg. A
vidék legteljesebb eddigi eme növénysoro-
zata több mint 30 éves fáradozás ered-

ményéül mintegy 1300 helyi fajt mutat ki.

F i a 1 o \v s k i összeállította azokat, a me-
lyek a pannóniai és más szomszéd ílóra-

járásokból kerültek oda, és rámutat azokra,

a melyek a jegyzék tanúsága szerint gyé-
rekké váltak vagy kivesztek.

6. Heinrich Heine ».4 rincnsiindcr-

blunic« czím költeményének L e h r Al-
bert (Budapest) fordította magyar szövegét
F i a 1 o \v s k i Lajos mutatja be és is-

meri. Az ebben a költeményben szerepel
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növény nevét F i a 1 o w s k i-tól tudakolva,

ez utóbbi a költeményben adott ismertet

jelekre támaszkodva a nép- és nyelvrajzi

adatok méltatásával a növényt az estikék

egyik vadonterm fajában véli fölismerhetni

(Hesperis tristis, vagy pedig H. runcinata),

a melyek elhagyatott dombokon (veszt-

hely, temet-melléke), tövises tüskés bokrok

oltalma alatt éjszaka idején illatozva nyi-

ladoznak, és nevel a szánakozó irtózást kí-

mélettel kifejez siralom- virágá-t ajánlotta,

a mint ezt idközben magának a fordítónak

találó hangulata is így kiérezte éa leirta.

7. Paszlavszky József (Budapest)

páfrányszeren alakult vadgesztenyefaleve-

leket él állapotban küld be, melyeket

Thaisz Lajos mutat be és magyaráz. Az

e fajta képzdési módot a tavaszi (ápri-

lisi) fagyos idjárás okozza, abban a fej-

ldési korban, a mikor a rügyek féhg már

kifeslettek ; további alakító hatást gya-

korolnak eme részleges fagyási jelenség

közben az utóbb beálló szelek, melyek az

elhalt levélrészleteket kitépdesik.

A növénytani szakosztálynak 1903. évi

november 11-iki (XCVII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Bernátsky Jen (Budapest) y>A

Rtisciis-pliyllocladiuiii kérdéséhez « czímen

tart eladást. A Riiscns széles lemezalakú

zöld áthasonító szervét (phyllocladium) álta-

lában szárképletnek tartják. Némelyek azon-

ban e phyllocladium-ot levélnek minsítik.

Bernátsky megvizsgálta a növényt mor-

fológiai, ontogcniai és anatómiai szempon-

tokból. A legismertebb morfológiai bizo-

nyíték, mely a kérdéses rész szártermé-

szete mellett szól, az, hogy belle virág,

illetleg virágzat ered. Ez a bizonyíték

azonban medd phyllocladium esetében

cserben hagy. Olyan bizonyítékok is van-

nak, melyek a medd phyllocladium-ra vo-

natkoznak. Ilyenek a levélhüvely hiánya,

a tartólevelek jelenléte, a csúcsállású phyl-

locladium egyenes folytatódása a szárból.

Ontogcniailag a phyl!ocIadium-ok apró,

egytagú rügyeknek felelnek meg. A Riis-

CHS aciileatiis els évében földfölötti szá-

rat és rajta 9, 12 vagy 15 phyllocladium-ot

létesít. A Ruscus hypoglossum els évében

a földfölötti száron csak két, st kivéte-

lesen csak egy phyllocladium-ot fejleszt

;

utóbbi tlevélhez hasonlít, de azért ez is

szárkcplet. Anatómiailag a Riiscus phyllo-

cladiumá-ban mindig középhengert talá-

lunk ; ez fkritériuma annak, hogy anató-

miai szerkezete szárképletre vall. Az ösz-

szes eredményeket összevetve kiderül,

hogy a iÍMíCMS-phyllocladium valósággal

szárképlet.

2. Simonkai Lajos (Budapest) » További

adatok Budapest környéke növényzetének

istncretéhezd. czím dolgozatát, mely részben

pótlása egyik elbbi szakosztályi eladá-

sának, Thaisz Lajos terjeszti a szak-

osztály elé. Több új növénypolgárt sorol

benne el, régebbi fajokra vonatkozólag

pedig helyesbítéseket közöl.

3. Thaisz Lajos (Budapest) >->Az

EupJiorhia hitinifusa Willd. és E. Chamae-

syce L. elfordulása Jiazánkerdélyi részébewí

czímen arról értekezik, hogy hazánkra nézve

új növényfajt fedezett föl Drassón (Alsó-

Fehér m.), mely ott nem s-növény, hanem
jövevény (Euphorbia humifusa Willd. '.Egy-

úttal megemlékezik arról, hogy ugyancsak

az erdélyi tlóraterületen az Euphorbia

Chamaesyce is valóban elfordul, mint

a hogy azt Baumgarten már 181G-

ban megjelent mvében is fölemhtette. A
két Euphorbia-növény hasonlatossága miatt

egymással könnyen összetéveszthet.

4. Schilberszky Károly föl-

említi, hogy az elmúlt nyár folyamán Ér-

den (Fejér-megye) olyan diófát (Jugl. re-

gia) látott, mely körülbelül 25 éves lehet

és az ottanlakók szerint sohasem voltak

barkái, dióit azonban bven termi. Az idei

barkátlanságról o is meggyzdött. Bemu-

tatja az e diófáról való idei diókat és

azzal a szándékkal bocsátja rendelkezésre,

hogy azok a budapesti tudomány-egyetem

botanikai kertjében az említett viselkedés

átörökölhetségének a megállapítása végett

további figyelés alá kerü'jenek. Egyéb-

iránt, hogy eme barkátlanságnak esetle-

ges korábbi megállapítása lehetvé tétes-

sék, tavaszszal oltóvesszkrl fog gon-

doskodni, miáltal már néhány év múltán

gyzdhetni meg az eladó szerint remél-

het barkátlaHság bekövetkezésérl.

5. Borbás Vincze (Kolozsvár) fias

burgonyákat él állapotban küld be a szak-

osztálynak szemlélet czéljából, melyek a

Természettud. Közlönyben (1903. évf.,

627. old.) voltak bvebben ismertetve.
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A növénytani szakosztálynak 1903. évi

deczember 9-iki (XCVIII.) ülése.

Elnök Klein Gyula, majd Staub Mó-

ricz alelnök
;
jegyz : Schilberszky

Károly.

1. Gabnay Ferencz (Budapest)

»Terinését késn hullató vadgeszteiiyefa«

czimen Budapesten észlelt vadgesztenye-

fákról emlékeeik meg, melyek majd két hó-

napig — november közepéig — késett

terméshullásukról nevezetesek. A termés-

falakból készített metszetekbl kiderült,

hogj' a megfelel sejtekbl az oxalsavas

mészkristályok hiányoznak. E késedelem

egyfell a helyi tenyészeti viszonyoknak

megfelel viselkedésen alapulhat, másrészt

pedig egyéni jellege lehet az illet fáknak.

Schilberszky Károly már hosz-

szabb id óta ismételten tapasztalja, hogy

Budapest vadgesztenyefa-soraiban (pl. Bu-

dán a Lánczhíd és Erzsébet-híd között, a

lipótmezei országút mentében) tavaszszal a

rügyfakadás tekintetében megfelel idbeli

eltérések mutatkoznak ; a fák többsége

már virágzásba jutott, addig ezekkel t-
szomszéd fákon azonban a rügyek még
csak fakadozó állapotban vannak. E jelen-

ségben egyenes összefüggést lát az el-

adó említette termésbeli késedelemmel, me-

l3'et Schilberszky egyenesen egyéni

— mutationalis — viselkedésnek tart. Aján-

latosnak véli a szóbanforgó kései termés
fák ivadékainak a megfigyelését.

2. Gyrffy István (Kolozsvár) ».4

köznép növényi gyógyitószcrei« czím dol-

gozatát Thaisz Lajos terjeszti el,

melyben a Kolozsvár vidékén használatos

népies szereket ismerteti a növények köré-

bl. Ezek sorában megemlíti azt is, hogy

a Physalis Alkekengi mérgez sajátságát

az odavaló nép a halaknak vízben való

mérgezésére használja.

M á g o c s y-D ietzSándor a népies

szerekkel kapcsolatban megemlékezik arról,

hogy különösen a tótok és oláhok több

növényt abortivum-nak használnak; ilyen

ügyben Szilágy-Somlyóról beküldött anyag

vizsgálatából kiderült, hogy az az As-

pJenivun Trichoniancs haraszt, melyet mint

ilyen hatású szert a világirodalomban se-

holsem találunk fölemlítve.

Thaisz Lajos szerint egyebütt hal-

mérgezésre a nadragulyát (Atropa Bella-

donna), nemkülönben a Cserna-völgyben

a különféle ökörfaikkóró- (Verbascum) fa-

jokat használják, melyeket egyszeren a

halas-tó vagy patak vizébe dobnak.

3. Jávorka Sándor (Budapest) 7>Ada-

tok a Pilis-hegység növényzetének isnterc-

téhez<i czím eladásában bemutatások kí-

séretében mintegy 30-féle növényt sorol

el a Pilis-hegységrl és szomszédos vi-

( .dékérl, melyek az e területre vonatkozó

rtorisztikai munkákban nincsenek mcg-

^

említve.

4. Lengyel Béla (Budapest) bemutatja

I

és felolvassa magyar fordításban Kitaibel

P á 1 latin nyelven írt levelét Diószegi
S á m u e l-hez. A levél az »Irodalomtörté-

neti Közlemények«-ben is megjelent, ör-

j

vendetes bizonyítékául annak, hogy szak-

tudósaink történeti becs levelezései iránt

újabb idben az irodalmi körök is érdek-
' lödnek. A levél azért is érdekes, mert ki-

!
tnik belle, hogy Diószegi munkája

két részben jelent meg, és hogy ez a két

rész külön-külön jutott Kitaibel ke-

zébe. A növények gyjtésére és meghatá-

rozására vonatkozólag is ad benne Kitai-
bel tanácsokat. Feltn a levélben an-

nak szívélyes és meleg hangja, melybl

következtethetünk arra, hogy milyen szinte

elismeréssel és nagyrabecsüléssel viselte-

tett a nagy Kitaibel a »Füvészkönyv«

jeles szerzje iránt.

5. Lengyel Béla bemutatja újabb

ajándékát Anisits Jüan Dánie l-nek

I
a szakosztályban. Kiváló hazánkfia, Para-

guay fvárosából, Assuncion-ból, már több

ízben küldött hazai tudományos intéze-

teinknek értékes és tudományos becs aján-

dékokat. Nemrégen egy érdekes és fölötte

ritka növénj'nek néhány példányát küldte

meg; egy Lophophytnniía.] ez, a Bala-

nophoraceac-csaXkábó], a Hystcrophytae-

rendbl. Különben is az egész rend vál-

tozatos és érdekes növényeket foglal ma-

j

gában, melyek közölt a Lophophitum-ok és

általában a Balanophoraceae sajátságos

külsejükkel és élsköd életmódjuknál

fogva nevezetesek. A bemutatott Lopho-

phitnin egyedein látható eme gyökér-pa-

rasziták sajátszer húsos, vastag, gumós,

chlorophylltalan teste, melyen itt-ott sötét-

barna pikkelyszer levelek rózsájából emel-

kednek ki a virágzati tengelyek ; ezek a

szorosan összeálló fzérkékben elhelye-

zett, barnássárga nvirágokat, vagy a rt-

I

szín hímvirágokat viselik. A beküldött
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példányok Estaucia Posfillon-hól valók,

hol Caiiipo abierton, hangya- és termesz-

bolyokon, Pipiadenia- gyökereken élsködve

fordulnak el. Anisits megjegyzi, hogy

az általa bejárt területen ez egyedüli lel-

helye a Lophophytuni-oknak.

6. Lengyel Béla néhány Claviceps

purpitrea Tulasne készítményt mutat be,

melj'ek az anyarozsnak amaz állapotát

képviselik, midn a sclerotium tavaszszal,

a perithecium-okat visel n3'eles termés-

testecskéket (stroma) hozza létre, hogy

azután az ascospora-kkal fertzhesse a rozs

virágait. A terméstestecskék jól kifejldött,

halaványrózsaszín vagy pirosas ibolya-

szinü nyeleken vannak, melyek némelyike

4 cm. hosszúságot is elér. A sclerotium-ok,

melyek szintén hatalmasan kifejldöttek,

3 — 4 cm. hosszú, spanyolországi példányok.

7. Lengyel Béla egy búzafajt mu-

tat be, TrUicum dicocciiin-ot, mely körül-

belül 4000 évig volt egy egy f tömi szikla-

suba eltemetve, és ilyen hosszú id daczára

épségben maradt. A bemutatott búza az

Abusir mellett 1903-ban végzett ásatások-

kor került naplényre.

Ne-woser-re király templomának alap-

jaiban két S'írt találtak megtöltve ezzel a bú-

zával, melyekrl kétséget kizáró módon
be van bizonyítva, hogy a Dr. B o r-

c h a r d eszközölte feltárásukig érintetlenek

maradtak ; a helyi topográfiai viszonyok

alapján az a föltevés is ki van zárva, hogy

e sírokat késbbi idben esetleg éléstárul

használták volna.

Tekintve, hogy Ne-woser-rc király ural-

kodásának ideje az V-ik dinásztiába esik,

!Í400 köiül Kr. e., a bemutatott búza, me-

lyet a berlini Deutsche Orient Geselischaft

ajándékozott a tud. egyetemi növénytani

intézetnek, 4000 évesnek tekinthet.

8. Schilberszky Károly bemu-

tatja a Fanta Adolf (.Székesfehérvár)

tenyésztette, tokbeli prolificatio útján kelet-

kezett karpdloinanids indktcniiésck soro-

zatát, valamint az ezekbl összegyjtött

mákmagvakat ; utóbbiakat a rendellenes-

ség átörökíthet tenyésztése czéljábó! szét-

osztotta a budapesti és kolozsvári egyetemi

botanikai kertek, úgyszintén az c téren ki-

váló eredménynyel kísérletez Hugó de
Vries amsterdami botanikus között.

9. Ugyan bemutatja a szakosztálj'nak

aMorvayKálmán beküldötte szabály-

ellenes körtét, mely annyiban eltér, hogy

a normális gyümölcs alatt a kocsánnak

tetemes megvastagodása és meghúsoso-

dása észlelhet, a mi miatt úgy látszik,

mintha két gyümölcs volna szorosan egy-

más tetejébe nve. Ez esetben az alsó,

gyümölcsöt utánzó alakulat tökéletesen és

kizárólag tengely-eredet, a termleveleknek

minden nyoma nélkül. lírdekes még, hogy

a normális gyümölcs tövében, vagyis a

tengelymegvastagodás tetején 5, a rendes-

nél hosszabb és szélesebb, az örvben gyé-

ren elhelyezked csészelevél látható.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

januárius 13-iki (XCIX.) ülése.

Elnök: Klein Gyula; jegyz: Schil-
berszky Karolj'.

L Klein Gyula elnök üdvözli a

szakosztályt az új esztendben tartott els

ülés alkalmából, mely annyiból nevezetes

idszak, hogy ez évben tartja meg a nö-

vénytani szakosztály alapítása óta a 100-ik

ülését, a melyre az elkészületek örven-

detesen folynak. Ezután

2. Klein Gyula felolvassa emlék-

beszédét M. J. S c h 1 e i d e n születésének

századik évfordulója alkalmából.

Schleiden emlékezete (szül. 1804. ápri-

lis 5-ikén, megh. 1881. június 23-ikán).

Ez évben, április 5-én, lesz száz éve,

hogy S c h 1 e i d e n, a ki a tudományos nö-

vénytan nagy reformátora, a modern sejttan

megalkotásához vezet vizsgálatoknak kez-

deményezje volt, Hamburgban született.

Ez alkalomból Jena-ban, a hol Schlei-

den hosszabb ideig tanárkodott, neves

szaktudósokból álló törzsbizottság alakult

olyan czélból, hogy Schleiden 100-ik

születésnapjának az évfordulóját, emlékm-

nek a fölállításával ünnepelje. E törzs-

bizottság kibocsátotta felhíváshoz a kü-

lönböz szakok képviselinek hosszú sora

csatlakozott, jelezvén ezzel azt, hogy

Schleiden ünnepeltetcse általánosabb

jelentség, mert mködése az egész bio-

lógiai tudományra hatott termékenyítleg.

.\ szakférfiak e hosszú sorában három ma-

gyar is közremködik, névszerint : Apá-
t h y I., I s t V á n f f i G y. és én ; ez

indított engemet arra, hogy Schleiden
emlékezetét itt a szakosztály eltt fólelc-
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venítsem, és hogy korszakot alkotó m-
ködését itt röviden ismertessem. Erre pe-

dig a mostani, gyorsan feled korban

már azért is van szükség, mivel a fiata-

labb nemzedék alig képzelheti azt a nagy

hatást, melyet S c h 1 e i d e n föllépése

kartársaira gyakorolt, és melylyel nemcsak

a növénytanban, de a biológiai tudomá-

nyokban általában egész forradalmat idé-

zett el.

Schleiden els növénytani vizsgálatai

abba az idbe esnek, a mikor a hires anató-

mus S eh wann mint els mondotta ki hatá-

rozottan, hogy a sejt, úgy az állat- mint a

növénytestnek egyedüli alaki eleme, elemi

szerve, és hogy így a sejt minden boncz-

tani vizsgálat kiinduló pontját kell hogy

képezze. E tételbl kiindulva Schlei-
den azután a sejtnek a vizsgálását ott

kezdette, a hol új sejtek képzdnek, t. i. a

virágos növények csiratömljében,, és eme
vizsgálatok alapján a sejtek képzdésérl

új elméletet alapított.* Ez elmélet ké-

sbben tévesnek bizonyult ugyan, de mind-

amellett kiinduló pontja volt olyan vizsgá-

latoknak, melyek nemcsak a növényi sejt-

tannak jelenlegi alakjában való kifejldé-

séhez, de a növénytan egyik új ágának,

a növényfejldéstannak a megállapításához

vezettek. Ez új ágat már Schleiden
maga 1837-ben megjelent, és a magrügy-

nek a termékenyítés eltti fejldéstörténe-

tével foglalkozó, nagyon értékes dolgoza-

tával indította meg, és mivel a növénytest

részeinek tárgyalásában mindenkor azok

fejldését is figyelembe vette, annak je-

lentségét hangsúlyozta, követit is ez

új irányba terelte. S c h 1 e i d e n-nel egy

idben, és utána különösen N a g e 1 i volt

az, a ki a fejldéstant a növénytan min-

den részében crvén3're juttatta, és beható

tanulmányával nemcsak az egész növény-

boncztant alapjában újból megalkotta, ha-

nem utat is jelölt ki a késbbi vizsgála-

toknak, így utána H o f m c i s t e r W. az

1851-ben megjelent »Vcrgleichende Unter-

suchungen« czím munkájában meglep
és mélyreható vonatkozásokat mutat ki a

Kryptogamok fejldéstanára nézve, melyek
nemcsak egészen új világot vetettek a

növények rokonsági viszonyaira, egyszer-

* Beitráge zur Phylogenesis. •— (J o h a n-

nes Müller, Archív für Anatomie, Phy-
siologie ect. 1838.)

smind a Kryptogamok és a Phanerogamok
(nevezetesen a Gymnospermae) fejldése

közötti kapcsot is eltüntetik, és így jó-

val D a r vi^ i n eltt arra a következtetésre

vezettek, hogy a növények fejldésében

mutatkozó hasonlóság a vérrokonság ki-

fejezése, és hogy így a fajok állandóságá-

ról és egyénként való termelésérl szó

sem lehet, mert vérrokonság csak a fajok

egymásból való keletkezése alapján jöhet

létre. Így lett a fejldéstan alapja a mo-

dern természetes rendszernek, mely most

már nem czélszerségi okokból felállított

osztályozás, hanem a növényországnak

származási fája, mely képet igyekezik

adni a növényeknek egymásból való kelet-

kezésének és rokonsági viszonyainak, szó-

val phylogeniai rendszer kíván lenni.

S c h 1 e i d e n-nek a sejttanra és fejl-

déstanra vonatkozó, és új irányt megnjntó

törekvései mellett a modern növénytan

alakulására nézve még nagyobb hatással

volt az egész növénytant felölel tan-

könyve, mely elször 1842-ben jelent meg
és összesen négy kiadást éit, a mi az

akkori idben már magában véve is fel-

tn eredmény volt.

Könyvét rendesen »Grundzüge derwis-

senschaftlichen Botanik« czímen említik,

pedig van annak egy másik fczíme :

»Die Botanik als inductive Wissenschafl«

és ez a jellemz czíme, mert egész pro-

grammot fejez ki. A hatás, melyet e könyv

elidézett, nagy volt ; valódi tudományos

forradalmat okozott a növénytan terén és

valóban új korszakot indított meg.

Hogy e hatást megérthessük, szüksé-

ges azt az állapotot ismerni, melyben a

növénytan Schleiden föllépése idejé-

ben, kivált Német-, Angol- és Svédország-

ban volt, a hol — mint Sachs mondja —
e téren a Linné után való korszakban a

növénytan terén megállapodás, st mond-

hatni hanyatlás következett be.

A legtöbb német, angol és svéd botani-

kus ugyanis — mellzve Linné mélyebb

és tulajdonképpeni tudományos törekvéseit

— szigorúan amaz állításhoz ragaszkod-

j

tak, a meljr szerint » valamely botanikus

annál kitnbb, mennél több fajt ismer, és

hogy a botanikusnak els feladata, hogy

minden növényt névvel meg tudjon ne-

vezni. Linné sexual- rendszerét pedig a

tudományt betetz munkának tekintették,

melyet részleteiben továbbfejleszteni sza-
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bad ugyan, de a melylyel különben ;i nö-

vénytan tetpontját elérle.« Új fajokat

gyjteni és leírni volt a tVítörekvés és a

növényrészek morfológiai tárgyalása he-

lyébe a iiiindinkíibb szaporodó inkifeje-

zcsek magyarázata lépett, úgy hogy akkor

a növénytannak valamely kézikönyve in-

kább német-latin szótárhoz, mint termé-

szettudományi munkához hasonlított. »Azok

pedig, a kik valóban tudományos vizsgá-

latokkal foglalkoztak, elkülönültek azok-

tól, kik a növénytant Linné helytelenül

felfogott értelmében tárgyalták, mert a

puszta növénygyüjtéssel és herbáriumok-

ban való fürkészéssel még Linné maga-

sabb intenczióinak sem feleltek meg«.

És a mi még veszélyesebbé tette az álla-

potot, ez az volt, hogy akkoriban az egye-

temeken is a növénytan tanítása azok

kezében volt, a kik az éppen vázolt

értelemben fogták fel a növénytant.

Ez az állapot 1840-ig tartott ; ekkor lé-

pett íöl S c h 1 e i d e n, a ki alapos lilo-

zófiai képzettségével, éles, mindig harczra

kész tollával és egész egyénisége által hí-

vatva volt arra, hogy a növénytannak új

ösvényt nyisson. »Die Botanik als induc-

tive Wissenschaft« czím munkájának 131

oldalra terjed »methodologiai« bevezetésé-

ben éles és maró gúnynyal ostorozza a

L i n n é-féle iskola eszme nélküli foglal-

kozását, és az indukczió lényegét tárgyalva,

annak a növénytanban való alkalmazását

nemcsak kíiveteli, de maga is gyakorolja.

A mkroszkóp, a Linné-korszakban sokáig

elhanyagolt eszköz, S c h 1 e i d e n által

újból érvényre jut, és míg egyrészt az új

ismereteknek egész rengeteg sokaságát

tárja fel, másrészt a mikroszkópi módszer

az, mely az észlelt nemcsak a legnagyobb

figyelemre és pontos észlelésre kénysze-

ríti, de azonkívül önként az induktív mód-
szer követésére vezeti, és nagyon gyakran

a kísérletezés szükségét követeli.

Az induktív módszer bevezetésével vált

a növénytan csak tulajdonképpeni termé-

szettudománynyá és egyenl rangfokozatra

jutott a chemiával meg a fizikával, mely

tudományokban eddig is a valódi induktív

természetvizsgálás szelleme uralkodott túl-

nyomóan.

Schleiden tankönyvének nagy ér-

deme továbbá az is, hogy benne össze-

gyjtve találjuk mindazt, a mit a növény-

tan akkoriban már nyújtott, és az köny-

vébl tudtuk csak meg, hogy a növénytan

milyen gazdag volt már akkor pozitív és

tudásra érdemes ismeretekben. Habár sok,

a mit Schleiden tanított, késbben
tévesnek is bizonyult, — a helyes czél ki-

tzésével és azzal, hogy nagy feladatok

teljesítését követílte a tudományától, nagy

mérvben járult ahhoz, hogy a növénytan

az utána való korban olyan rendkívüli

haladást tett ; mert valamely tudomány

értékét nem mindig az határozza meg,

hogy mit nyújt jelenleg, mint inkább az,

hogy mire törekszik, min irányban halad.

Mindebbl világosan kitnik, hogy

Schleiden valóban ünneplésre méltó

érdemeket szerzett magának ; bizonyítja

ezt továbbá a mívelt nemzetek tudósai-

nak hosszú sora is, a kik a jenai emlék-

bizottság felhívásához csatlakoztak, és ez-

által az elismerés adóját róják le tudo-

mányunk eme nagy reformátora iránt.

A hol pedig az egész tudományos világ

ünnepelni készül, ott — úgy hiszem — a

nyugoti míveltség iránt mindig fogékony

magyar sem maradhat távol. E felfogásom

késztet arra, hogy a szakosztály tisztelt

tagjaihoz ama kéréssel forduljak, szíves-

kedjenek u Schleiden érdemeit mélta-

tandó emlékm költségeihez becses ado-

mányaikkal szintén járulni, kijelentvén

elre, hogy nem az összeg nagysága, mint

inkább a résztvevk mentl nagyobb

száma adja meg az erkölcsi hozzájárulás

igazi jelentségét.

Az emlékbeszéd után a szakosztály

tagjai a kitett gyüjtíven kegyeletes ado-

mányaikkal járulnak a S c h 1 e i d e n-em-

lék létesítésének a költségeihez. A kegye-

letes czéh'a adakoznak : K 1 e i n G y u 1 a,

Entz Géza id., Mágocsy-Dictz
Sándor, S c h i 1 b e r s z k y Károly,
Fekete József, GabnayFerencz,
Entz Géza ifj., F i a 1 o \v s k i Lajos,
Kubacska András, Kümmcrle
J.Béla, Lengyel Béla, Csopey
L á s z 1 ó ifj.. A- u g u s t i n Béla, J á-

V o r k a Sándor, C s e r e y Adolf,
F i 1 a r s z k y Nándor, G e s e 1 1 Já-

nos, D c g e n Árpád és B e r n á t s k y
Jen.

Összegylik ekként 9Ö korona, mely ösz-

szeget az elnökség, mint a K. M. Ter-

mészettudományi Társulat növénytani szak-

osztályának adományát, az emlékm anyagi

ügyvitelével megbízott G u s t a v Fi-
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s c h e r jenai könyvkiadó czégnek lesz

elküldend.

3. B e r n á t s k y J e n (Budapest) »//a-

rasztok a dclihlátih.oinokou<i czím eladá-

sában közli, hogy onnét eddig a Boiry-

chitiin Litnaria, Asplcninm Trichomanes,

Polypodiuin vulgcire, Pteridiiiin aquiliimin,

Ceterach officinaritin és Scolopendrituii

officinariiiii nev harasztokat tudta meg-

állapítani. A beárnyékolt homok jó csiráz-

tató talaj, az illet vidék csapadékban b-
velkedik, hegyekhez közel fekszik, és igy a

sr cserjék meg a bozót alatt számottev

harasztvegetáczió is fejldött ki a delibláti

homokon. Azonban a delibláti homoknak
nem a kerületi, hanem a középponti, nehe-

zen hozzáfélhet részein teremnek fleg

az emiitett harasztok.

4. Degcn Árpád (Budapest) -^Bnin-

dza Dimitrie egyik hátrahagyott czikkéröl«

szólván, Brandza Dimitrie tanár-

nak halála után megjelent : »Plante noue

din Románia* czím dolgozatát mutatja

be (Annal. Acad. Romane, II. sor. XXV.
köt. 1903, 153— 154. old, 2 képpel), és

felhívja a hazai botanikusok figyelmét az

abban foglalt, bennünket közel érdekl

adatokra.

A szerz a Trifolimn Lvtpiiiaster L. var.

alhijloruin Led. faj változatát (D e g e n sze-

rint az idézett czikkben Trifolium rouia-

nicuiii néven leírt új faj, mely a T. Lti-

pinaster-tl csakis gumó-alakúan meg-

vastagodott gyökerében különbözik, nem
egyéb, mint a föntemlített, melynek szin-

tén ilyen a gyökere) megtalálta Slanic

mellett (Bacau kerület) a Nemira-hegyen,

az erdélyi határ közvetlen közelében ; to-

vábbá a Saxifragú Hitetiana Boiss.-i szin-

tén Slanic mellett árnyékos sziklafalakon

beterjedve Erdély területérc is, végül a

Paeoma íriternata Pall.-t a Ciocanul-he-

gyen Varciorova mellett.

Az utóbbira vonatkozólag Ü e g e n meg-

jegyzi, hogy az aldunai lejtkön a Paeonia

banaticíi Rocii.-nak sokkal szélesebb levél-

sallangú példái teremnek, mint a delibláti

homokon ; ilyen alakokat könnyen össze

lehet téveszteni a P. triternata-val, mely

azután csakis többé-kevésbé nyelecskés le-

vélsallangjain és fképpen termésének alak-

ján ismerhet fel. Noha ü e g e n román
példákat nem látott, Brandza adatának

helyességét korántsem akarja kétségbe

vonni.

5. Fábián Gáspár (Székesfehér-

vár) » Rendellenes körlékn czím dolgozatát,

a melyhez h színes rajzok is vannak

csatolva, Schilberszky Károly ter-

jeszti el. xA természetbl rajzolt képekbl
kitnik, hogy az illet körlegyümölcsök

az átnövés ama teratológiai esetét képvi-

selik, a midn azok közepébl — a lii-

ányzó termlevelek örvébl — virágzó

tengely n ki, mely utóbbiból fejldött

gyümölcs erteljesebb növés az alapi

helyzet körlegyümolcsnél. E mellett a csé-

szelevelek nagyfokú ellombosodása (phyl-

lodia) is bekövetkezett.

6. Schilberszky Károly szak-

osztályi jegyz jelentését terjeszti a szak-

osztály elé, a következ hónap 10-én

tartandó 100-ik ülésre vonatkozólag. Az
ünnepélyes ülés fleg a tárgysorozatban

jut kifejezésre, a mennyiben intézkedett

az iránt, hogy az alkalmi elnöki megnyitó

beszéd után a botanikai szaktudománynak

lehetleg minden ágát fogják a bejelentett

eladások képviselni.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

februárius 10-iki (C.) ülése.

Elnök : Klein Gyula; jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnöki megnyitó be-

széde (lásd c füzet elején).

2. W a r t h a V i n c z e, a kir. magy.

Természettudományi Társulat elnöke öröm-

mel üdvözli a növénytani szakosztályt az

ünnepi századik ülés alkalmából. Beszédé-

ben visszapillant a szakosztály keletkezé-

sére, és az azóta lefolyt idben történt

eredményes mködés fölött elismer kö-

szönetét fejezi ki. Élénk érdekldéssel ki-

sérte a szakosztály életének minden egyes

mozzanatát, éppen azért a fokozottabb szak-

beli mködésnek egyik nevezetes momentu-

mát abban látná ajövben, ha idszakonként

a botanka egyes ágaiból összefoglaló is-

mertet eladások is tartatnának, melyek

a külföldnek nevezetes vívmányait adnák

közre. Az eddigi mködésben örvendete-

sen tapasztalta az önálló vizsgálatokon

alapuló eladások fokozatos fejldését és

gyarapodását, mi által a szakosztály lé-

nyegesen járult a hazai botanikai ismere-

tek elbbreviteléhez. Áldásos mködést,

kitartást és buzgalmat kíván az újabb

idszakhoz !



SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK. 93

3. Klein Gyula elnök ezután fel-

olvassa a mai ülés alkalmából a szak-

osztályhoz érkezett üdvözl iratokat. L i n-

hart György, magyaróvári gazdasági

akadémiai tanár táviratában »íi imcvcny-

íaiii szakiis.ziídy s~arai/i/; nclesc aJkaliiia-

bol oeszitite iicdvoezlctct kitrld a s~kos~-

talynaka. — Borbás Vincze kolozs-

vári egyetemi tanár i.idvözl irata : »/l

Terinészettndontányi Társulat növényiani

szakosztályát 100. szakülcsén a Kolozsvári

Egyetem növényrendszertan i intczeic cs

hotauikíis kertje nevében, valamint csckély-

séi^'em részérl a távolból igaz szívvel és

magyar szeretettel üdvözlin, s az újabb

100. ülésre pezsg ert, fáradatlan kitar-

tást és kiváló eredményeket kívánok. «. — A
budapesti Szent ímre Kör üdvözl irata :

»Tekintetes növénytani szakosztály! Abból

az alkalomból, hogy a tekintetes szakos:-

tály 100-ik ülését tart/a, mi, az egyetemi

liallgatók Szent Imre Köre természettudo-

mányi szakosztálya egyhangú ndvözletiin-

ket kiildjiik. Tisztelettel a szakos~iály ne-

vében : iJ'J. Kerékgyártó Árpád, e. í. tit-

kár. a — A sziléziai botanikai társaság

üdvözl távirata Breilauból : »die bota-

nische sektion der schlesischen gesellschaft

sendet herziichen gruss und glueckwunsch :

pax, holdefleiss, grosser, szabó, dietrich.,

4. Mágocsy- Dietz Sándor (Buda-

pest) bemutatja és ismerteti Hollós
L á s z 1 ó-nak »Magyarország Gasteromy-

fetái« czím megjelent mykologiai munká-
ját, mely terjedelménél, díszes kiállításánál

és a benne foglalt kiváló eredményeinél

fogva hívatva van a mai lcs jelentségét

ünnepies alkalommá avatni (lásd e füzet

G. oldalán).

5. F i 1 a r s z k y Nándor (Budapest)

>^Magyarország moszataii. czím felolva-

sásában ismerteti a hazai moszatokra vo-

natkozó összes adatokat, melyekkel alap-

ját kívánja megvetni a létesülend Magyar-

ország flórájának ; felhívást intéz a szak-

osztály tagjaihoz, hogy a többi növény-

csoportok hasonló elbánásban rcszesíttet-

vén, az ország teljes növényzete egységes

mben alkottassék meg (lásd e füzet 12.

oldalán).

6. Tuzson János (.Selmcczbánya)

•»A gombák meghatározásáról^ szóló el-
adásában a gombák meghatározására vonat-

kozó történeti adatok elrebocsátása után

kiemeli, hogy a magasabb-rend fonalas

gombák meghatározása kezdettl fogva f-
ként morfológiai alapokon történt. .\ fajok

tekintélyes részének leírása régi kelet, a

mikor a gombák élettani viszonyai még
ismeretlenek voltak. Ezzel szemben az

alsóbb-rend penészek, éleszt-gombák és

baktériumok fajainak a meghatározásaira f-
ként csakis fiziológiai alapon történhetett

meg, és ennélfogva az ide vonatkozó

irodalom, — a gombák élettani viszonyai-

nak fölismerésével és a fiziológiai meg-
határozási módszerek tökéletesedésével kap-

csolatosan, — újabb kelet.

A gombák rendszerérl Tuzson közli,

hogy a fonalas gombáké a természetes

rokonságon alapszik, a baktériumok rend-

szere azonban alapjában véve mestersé-

ges. Természettörténeti szempontokból pe-

dig rámutat arra, hogy a gombák egy-

szer alkotásuknál fogva a növényország

legalsó osztályait képezik ugyan, e hely-

zetük azonban nem azonosítható a tör-

téneti kifejldés sorrendjével, mert —
habár a baktériumok ama kis csoportja,

a mely önálló áthasonításra képes, állhat

ugyan közvetlenebb vonatkozásban a Földet

legelször benépesít szervezetekkel, —
a fonalas gombák és a baktériumok szapro-

fita és paraszita fajsorozafai csakis akkor

bontakozhattak ki, a mikor a magasabb-

rend zöld növények már régen elterjed-

tek a Földön. A fajoknak fiziológiailag

czélszer tökéletesedése pedig, éppen a

szaprofita és paraszita életmódból kifolyó-

lag, sok esetben alakbeli redukczióval is

járhatott, a minek a megítéléséhez azonban
— különösen az alsóbb-rend gombáknál
— nincsenek olyan támasztíípontjaink, mint

a milyenek, hasonló esetekre, a magasabb-

rend zöld növényeknél rendelkezésünkre

állanak (lásd e füzet 15. oldalán).

7. P é t e r f i Márton (Déva) y>Aslomnm

intermedinm« czím dolgozatát Schilber-

szky Károly terjeszti el, a megfelel

rajzok kíséretében (lásd e füzet oldalán).

8. M á g o c s y-Die tz Sándor (Buda-

pest) »Az Aranjia sericifera Brot. rovar-

fogásai, czím eladásában behatóan ismer-

teti a megnevezett növény virágainak mor-

fológiai és anatómiai szerkezetét, melyek a

rovarfogás biológiai viselkedésével kapcso-

latosak. Ismerteti az errl szóló kutatók

eredményeit és nézeteit, melyeket a maga

kritikai vizsgálatai alapján megersít, vagy

helyesbít (lásd e füzet 24. oldalán).
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9. Staub Móricz (Budapest) y>A

melegségi összegek mini a növények közvetet-

len alkalmazkodásánali jelzid czímen tart

eladást.

Ama nagy tudományos mozgalomból

indul ki, melyet Ch. Darwin 18ö9-ben

»A fajok eredete a természetes kiválás

útján« czím munkájával elidézett. E

nevezetes mozgalommal ismét fölszínre

került J. Lamarck 1809-ben közzétett

elmélete, mely N a g e 1 i-tl részletesebb

magyarázatot kapván, és az újabb ku-

tatások által tökéletesbülvén, a »Neo-

Lamarckismus« -tanhoz vezetett. E tan

szerint a szervezetek a küls tényezk

hatása alatt állanak, melj^ tényezk ingerek

gyanánt hatván, elidézik azt, hogy a

szervezetek az eme hatás alatt nyert mó-

dosulatait állandósíthatják is. Eme küls

tényezk els sorban a leveg hmérséklete,

a csapadék és a talaj. Staub az s-
világi flórából idéz példákat. mel3'ek arról

tanúskodnak ugyan, hogj' bizon3'os növé-

nyek (GJyptosIrobits ciiropaeiis Bnigt. sp.,

Taxodium distichuiii Rich. iiiiocentiui

Heer) alkalmazkodni tudtak azokhoz az ég-

hajlati változásokhoz, melyek a krétakor-

tól kezdve a pliocaenig végbe mentek, de

a nélkül, hogj' ez alkalommal új alakokat

is hoztak volna létre.

A Cinuainoinuiii történetébl pedig bizo-

nyítja Staub, hogy e génuszból Európa

harmadkori Földjén ugyanazok a típusok

szerepeltek, mint a mink mai korlátolt

határú hazájukban találhatók ; de Észak-

Amerikában olyan fajok \'oltak, melyek a

sarkvidékrl jvén, ott az alkalmazkodás

hiánya miatt még a krétakorban el is

veszhettek, mert a harmadkor óta Észak-

Amerikában már Cinnainotimin nincsen. Az

újabb kutatások közül Staub utal

különösen Wettstein idevágó mun-

káira, és ezekbl példát is idéz (Gentiana

cainpesfris L.), mel3'nél az éghajlathoz

való alkalmazkodás új fajok keletkezéséhez

is vezetett. Staub szerint a phaenologiai

megfigyelésekben találhatunk olyan anya-

got, mely a közvetetlen alkalmazkodásnak

mintegy magj'arázatáúl szolgálhat. Idevágó

tanulmányaiból megtudhatta azt, hogj^ a

növényeken bizonyos életjelenség (pl. a

virágzás) annál késbben áll be, minél

nagyobb tengerszín fölötti magasságban,

északibb fekvésben tenyészik az illeti

növény. Az idben tapiasztalt különbség a

déli fekvés vidéken vagy lapályon term
növényhez képest föltn nag}^ nálunk

Magyarországon három hetet is tehet ; de

a növény a hegj^en való emez elkésé-

sével nem éri el azt a melegösszeget (a

hmérséklet napi -}- közepeinek összege,

számítva az év els napjától az illet élet-

jelenség beállásának napjáig), melyben a

lapályon tenyész növénj'- részesül, hanem
ellenkezleg a napok nagyobb száma fordí-

tott arányban van a kapott melegösszeggel,

a mi világosan tanúskodik az éghajlathoz

vuló alkalmazkodásról. Staub azt hiszi,

hogy ha valamely növény jelenlegi term-
helyeirl összeállíthatnók a tapasztalt id-
pontokat és melegösszegeket, akkor ezek-

bl talán megállapíthatók volnának azok

az irányok, a melyek szerint az illet

növény vándorútját folytathatnál.

10. B e r n á t s k y J e n (Budapest) »A

Polygonatum-félék rendszertani anató-

miája« czímen tart eladást. Bernátskv
szerint az anatómiai szerkezet alapján az

összes idetartozó, hazai és külföldi fajokat

meg lehet határozni. Ebbl a czélból azon-

ban méretbeli adatokra és több jel kombi-

nácziójára is kell támaszkodni. Speczifikus

megkülönböztet jeleken kívül generikus,

st még magasabbrend rendszertani ér-

ték jellemvonások állapíthatók meg. .Az

anatómiai csoportosítás a természetes rend-

szerrel fényesen összevág (lásd e füzet

49. oldalán).

11. Simon kai Lajos (Budapest)

»A Quarnero mellékének téli vegetácziója«.

czím dolgozatát K ü m m e r 1 e J. Béla
terjeszti el.

Ebben Fiume és környéke növénj'vilá-

gát beleilleszti az északi Földkerekség

//óríí-birodalmaiba, flórakerületeibe, flóra-

vidékeibe. Tartozik ez a növényvilág eg}'-

részt a »horeaIis niikrotherni flórabiro-

dalojnba« és annak karszt-vidéki terü-

letébe ; másrészt az Adria oczeánjának

északi, quarneroi öblének flóravidékeibe

;

úgj'mint a quarneroi flóravidékbe és a

dalmáczíai Jlóravidékbe (lásd e füzet 60.

oldalán).

12. Istvánffi Gyula aj »]lzs-

giilatok a szül lisziharinal-betegségéröli

czím eladásában áttekintését nyújtja a

lisztharmat kitelelésére vonatkozó néze-

teknek, és kimutatja W o r t m a n-nal és

A p p e 1-lel szemben, hogy a lisztharmat

csakugyan behatol szszel a rügyekbe és
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ott konidiumokat is terem; továbbá, hogj^

a télen gyjtött (deczember 23, januáiius

25, februárius 9) rügyekben sok pikkelyle-

vél mutatja a jellegz bántalmazást. I s t-

V á n f f i véleménye szerint tehát — be-

bizonyítván a rügyekben való elfordu-

lást — a rügyben telelés és innen való

megújulás lehetséges, de nem valószín,

hogy olyan mértékben történjék, mint azt

NV o r t m a n n fölteszi. A lisztharmat I s t-

V á n f f i szerint tulajdonképpen a fás haj-

tásokon telel ki, szálai ott rendkívül nagy

szívókat fejlesztenek, és a szomszédos szál-

részekben ttimött plazma halmozódik föl.

Ezt az elkészülést I s t v á n f f i a tél

folyamán szabadban telelt vesszkön ki-

mutatta, és így kiegészíti A p p e 1 észle-

leteit, ki a megújulást m;ijusban fig^'elte

meg. A hajtásokon kívül a lisztharmat még
a Máiton-szló'n is megmarad, és a janu-

árius 25-én gyjtött, szobában tartott szá-

raz bogyókon februárius elején már meg-

újult és hatalmas ízeld szálakat termett.

Eme vizsgálatokból gyakorlatilag becses

következtetések vonhatók.

1. A megtámadott lisztharmatos haj-

tások a .Márton-szlvel együtt, szszel

eltávolítandók és elégetendk ; 2. a meg-

hagyott ép hajtásokat, csapokat, tkefejet

ers védekez oldatokkal kell beecsetelni

;

3. tavaszi metszéskor is be kell ecsetelni

a szlt ; 4. a szálvesszs, lugas, karikás

mívelés alatti szl szszel, valamint ta-

vaszszal metszés után is nagyon gondosan

beecsetelend, mert a lugasszl hosszú

metszése folytán különösen fészke a hszt-

harmatnak, mivel a hosszú vesszn legtöbb

telel mycelium-szál marad meg és újulhat

meg. Vázolja ezután a lisztharmat ván-

dorlását a tkén, tekintettel annak a meg-

állapítására, hogy legelbb a zöld hajtá-

sokon terjed el és a kötések alá húzódik.

Tavaszszal a meghagyott vesszrészekrl

fölfelé kúszik a lisztharmat az új hajtá-

sokon, nyáron meghúzódva a kötések alá,

onnan terjed és lebocsátkozik, fertzi a

fürtöket; szszel viszont fölkúszik a haj-

tások hegyére és a Márton-szlre, hátra-

hagyván útjában mindenütt kitelel szer-

veit, a téli myceliumot. E megfigyelések

alapján a védekezésre egészen új támasz-

tékokat szolgáltat (lásd e füzet 65. oldalán).

b) »A szl peronosporájcinak kUcleU-

séröU szóló eladásában a Plasmopara

kitelel ismert szervei a levelekben fej-

ld oospórák. Fölteszik azonban némelyek,

(p. f'uboni, A. N. Bérlése) hogy a myce-
lium a rügyekben telel ki, tehát telel

mycehumot is termelne. Ez a föltevés nin-

csen bebizonyítva; Istvánffi-nak sikerit

azonban a tél folyamán (jan. 25) szabad-

ban telel hajtások rügyeinek a pikkely-

leveleiben a Plasmopara myceliumát ki-

mutatni. Így a rügj'ek révén való meg-
újulás valószínnek vehet. A rügj'beli

myceliumon kívül Istvánffi még a fás

vesszk kérgében is fölfedezte a Plasmo-
para m3'celiumát, mely itt az epidermis

alatt tekintélyes hálózatot alkot, a sejtek

réi között, st a mélyebb eleven szöve-

tekig is behatol. Kimutatta továbbá szszel
fi.xált zöld hajtásokon, hogy a Plasmopara

október közepe tájt húzódott a kéregbe és

ott oospórát is terem, a kitelel mj'celium

tehát a kés szi fertzésbl ered.

A fás hajtások kérgében lappang(')

telel mycelium fölfedezése által, a véde-

kezés új és fontos útbaigazításokat talál,

és e ténybl is levezethet az szi meg a

tavaszi kezelés szükségessége, a Plasmo-

para elsdleges invasiojának korlátozása

érdekében (lásd e füzet 74. oldalán).

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

márczius 9-iki (Cl.) tisztújító ülésérl.

Elnök : Klein Gyula ; jegj'z : S c h i 1-

b e r s z k y Károly, majd K ü m m e r 1 e

J. Béla.

1 . Tisztikar választása a kö-
vetkez három évre.
Klein Gyula elnök a maga és

elnöktársa nevében a szabályok értelmében

lemond. Hasonlóképpen lemond .S c h i 1-

b e r s z k y Károly a jegyzi tiszt-

ségrl, egyúttal bejelentvén, hogy a szak-

osztály mködése érdekében kívánatos-

nak tartja, hogy itt is a munkamegosztás

elve érvényesüljön, és ez okból a szak-

osztály fotyóiratának gondot és körül-

tekintést igényl szerkesztése mellett a

jegyzi tisztet tovább nem vállalhatja.

Melegen köszöni a szakosztály összes

tagjainak irányában tanúsított eddigi bizal-

mát és azt az állandó támogatást, a mely

lehetvé tette, hogy a szakosztály mködése
erteljes mederben fol3'hatott. Kéri, hogy

a botanikai ügy további felvirágzása érde-

kében támogassák ugyanilyen ügyszere-

tettel és odaadással leend utódját.



96 SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A szavazást intéz bizottság tagjai

lettek: Gabnay Ferencz (elnöke),

Leffler András, Stankovits
Rezs (tagok). A szavazás idejére az

elnök az ülést felfüggeszti.

Az ülés újból megnyittatván, Gabnay
Ferencz, a szavazást intéz bizottság

elnöke a lefolyt szavazás eredményét

írásba foglalván, a következ jelentést

olvassa fel

:

Jegyzkönyv,

felvétetett az 1904-ik évi márczius 9-ikén

a kir. m. Természettudományi Társulat

növénytani szakosztályának tisztújító vá-

lasztása tárgyában.

Beadatott összesen 20 (húsz) szavazat.

Ebbl az elnöki tisztségre Klein
Gyulának jutott 19, M á g o c s y - D i e t z

Sándornak 1 szavazat. E szerint elnökké

választotta a szakosztály Klein Gyulát.

Az alelnöki tisztségre Staub Móricz-

nak jutott 18, M á g o c s y - D i e t z Sán-

dornak 2 szavazat. E szerint alelnökké vá-

lasztotta a szakosztály Staub Móriczot.

A jegyzi tisztségre K Li m m e r 1 e J.

Bélának jutott 18, B e r n á t s k y Jennek
1 és F i a 1 o \v s k i Lajosnak 1 szavazat.

E szerint jegyzvé választotta a szak-

osztály K ü m m e r 1 e J. Bélát.

A szerkeszti tisztségre Schilberszky
Károlynak jutott 19, B e r n á t s k y Jen-
nek 1 szavazat. E szerint a »Növénytani

Közlemények* szerkesztjévé választotta

a szakosztályos c \\\ 1 b c r s z k y Károlyt.

K. m. f.

Gabnay Ferencz, a szavazást

intéz bizottság elnöke.

Leffler András, a sz. i. b. tagja.

Stankovits R e z s , a sz. i. b. tagja.

2. Borsos István (Pápa) »A[agyar

növényncvek« czím dolgozatát F i a -

1 o \v s k i Lajos terjeszti el. Borsos
I s t V ;i n pápai tanár a kollégium könyv-

tárában a XVI. századból származó latin

képes orvosi könyvbe (história plantarum)

kézírással bejegyzett vagy ötszáz magyar
növénynév kiszedett jegyzéket Fialó w-
s k i ismerteti. A kiszednek buzgalom ösz-

tökélte munkája közben esett ketts lapo-

zása miatt néhány név. a mint a nagy szí-

vességbl beküldött eredetim gondos nyo-

mozásából kitnik, elkerülte figyelmét
;

pl.

czerfa, ziJnia, tiidöf, niul arnielia, Itid

pasit. A beírás három kézre vall, a melyek

egyike részint a tinta megfakulása, részint a

betk apró és széthúzott alakja miatt nehe-

zen olvasható, lg}' nem lehet csodálni, liogy

vitézf, laffai rosa, inélifü, neveket B o r-

s o s másképpen olvasta, hogy a niiofii

Írását el sem olvashatta. Az utóbbi t. i.

Polygonum avicitlare neve csak más nyelv

hasonló értelm nevezetébl állaj)ítható

meg. A széthúzott írású bejegyzések írója

nem is igen ismerhette a növényeket, kü-

lönben érthetetlen volna, miért írja a jól

lerajzolt szi kikiricshez (Colchicum ephe-

merum), hogy par Iiagima, a szintén jii

fametszetben közlött hólyagfáról azt jegyzi

meg, hogy Havas elföldöii icrineo, a

gyíkényhez h rajza ellenére, hogy Idcgm

fii neme. Mindamellett Borsos István
közlése a növénytudomány névgyüjtinek

a kijegyzcsekkel és a munkának beküldésé-

vel nagy szolgálatot tett, a mennyiben a

bejegyzettek között akárhány van ol3'an,

a mely ott látott elször napvilágot pl.

Trifolitiiu iiiagnuiii (t. i. Anemone jicpa-

tica L.) Zent liaroinsag fiiiie, Asparagus

Isten lova farka stb. F i a 1 o \v s k i ennél-

fogva javasolja, hogy a bejegyzéseket kell

megállapítás után közöljük, a mit a szak-

osztály Borsos István fáradozását

méltányolva, el is határoz.

3. R a p a i c s R a y m u n d (Budapest)

»AdatoJi Szolnok vidéke növényzetétiez«.

czím felolvasásában fölemlíti, hogy Szol-

nok flórája is teljesen az Alföld flórájába

illik, bár meglátszik rajta, hogy közel van

a hegységekhez. Az ide vonatkozó iro-

dalmi adatokból csak K e r n e r följegyzé-

sei fogadhatók el. Nagyon jellemzi a flórát

a sziki vegetáczió, bár a tunyei vasúti híd

mellett hasonlóan jellemz mocsári nö-

vényszövetkezet fejldött.

Itt tanulmányozta az Aster Tripoliuin

L. sp. és az A. Fannonicus Jacq. sp.

növényeket ; mind a kettt különálló növé-

nyeknek veszi, mivel amaz tengerparti

és lándzsiis, emez szálas lándzsáslevel és

mindig a kontinensek belsejében található
;

de tengeri eredet lehet ez is.

Megtalálta Szolnokon a Solidago Cana-

densis L.-t, mely jelenség — és még
sok más — arról tanúskodik, hogy az

Alföld eredetisége nagyban pusztul.
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4. Róth Róbert (Iglo) »Kiilniiös

fenyöala.h a Magas-TiUnibaH«- czím dol-

gozatát B e r n á t s k y J c n terjeszli el.

5. K ü m m e r 1 c J. Béla szakosz-

tályi jegyz kiosztja a m. kir. államvas-

utak igazgatóságától és a székesfváros

tanácsától érkezett botanizálási igazolvá-

nyokat, a melyek az egyébként tiltott terü-

leteken való kutatásokat lehetvé teszik.

Pénztárosi kimutatás.

(A Növénytani Kö-.lemcuyck 1903. évi végszámadása.)

I, Növénytani alap

:

Áthozatal 1902-rl -..

1903. évben befizettetett

Kötelezvényen maradt

bUÖ.—


