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Schlessischer Gesellschaft. LXXXI. 1903. Breslau, 1904. II. Abt. Zool.-bot.

Sektíon, p. 18—27.

Po dpefa, Dr Josef: Vysledky bryologického vyzkumu Moravy

za rok 1905—1906. Zprávy Kommisse pro pfirodovédecké prozkoumáni

:Vloravy. Oddéleni botanické. Öis 2. V. Bruc, 1906. p. 1—83.

Szerz a Morvaországra vonatkozó moha-enumerácziójábaa a Kárpátok

magyar oldaláról is említ néMny mohát.

Scherffel Aladár: Algologische Notizen (mit einer Abbildung). —
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Jahrg. XXV. 1907., Seite

228—232.

Szerz a következ algákról értekezik : Pandorina morum (M ü 1 1.)

B r y, Carteria dubia (Perty) Scherffel (prope Igló), Chamaesiphon

hyalinus nov. spec. (prope Igló).

W i e d t, A. : Floristische Notizen. — Verhandlungen des Naturf.

Vereins in Brünn. Bd. XLIII. 1904. Brünn 1005. Sitzungsberichte p. 40—42.

S/erzö hazánkból említi az Alyssum saxatile f. orientale-t.

Z ellne r J. : Pax F. „Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den

Karpathen. — Mitteilung des Beskiden Vereins Bielitz-Biala, 1904, No 2.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

Jegyzökönyr a növénytani szakosztály 1907 november hó 13-án tartott

CXXXIU. ülésérl.

Elnök: Klein Gyula. Jegyz: Tuzson János.

1, Gombocz Endre, „A Populus-fajok rokonsági viszonyai, tekin-

tettel a fosszil fajokra" czímen elssorban áttekinti a megbízható fosszil

P. leveleket, melyek azt mutatják, hogy a nem els képviselivel az alsó-

krétában, az északamerikai potomac-formátióban találkozunk. Míg az európai

kréta és eocén P. lenyomatokkal nem szolgál, addig az észak-amerikai kré-

tában és eocénben, valamint az arktikus fels-krétában számos fosszil-leletre

bukkantak. Legnagyobb kifejldésre a miocénban jutott, a mikor az egész

északi félgömbön el volt terjedve. A pliocénban ersen megfogy ; e korból

Európában csak a mediterrán vidékrl ismerünk P. okát. A fosszil-leletek

alapján szerz arra az eredményre jut, hogy a P.-ok nem egy közös sbl,
hanem több typusból vették párhuzamosan eredetüket. Már a krétában két

fejldési irány különböztethet meg. A szárnyasán és tenyeresen erezett

levelekké. Elbbibl a mai Turango, majd Aigeiros és Tacamahaca szekczió-

kat származtatja le, míg legfiatalabbnak ez irányban a Leucoides szekczió

tekinthet. A P.-ok és Salix-ok. rokonsága szerinte abban nyilvánul, hogy
a Salix reticulata és a P. pruinosa közös sre vezethet vissza. A sugaras

erezetüek, melyek kivált a harmadkorban vannak bven képviselve. („Arc-

ticae" szekczió) a jelenkori Trepidae és Tomentosae szekcziókban találják meg
folytatásukat. Legfiatalabb ez irányban a Tomentosae szekczió.

Az eladáshoz hozzászóltak: Tuzson János és Klein Gyula.

/Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 1. füzet. 3
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2. Györffy István „A Dicranum Sendtneri hazai elfordulásairól'^

czímü dolgozatát T u z s o n János terjeszti elö.

3. Rapaics Raymund A sisakvirágnemzetség növényföldrajza" czí-

men az Aconitum-ok elterjedésével foglalkozik fejldés történeti szempontból.

Kiemeli, hogy az Aconitum jellemz sarki- harmadkori ílóraelem és hogy

fajai többnyire úgynevezett földrajzi fajok.

Az eladáshoz hozzászólnak : Tuzson János és Mágocsy-Dietz
Sándor.

4. A szakosztályi ügyek során jegyz jelentést tesz a debreczeni

Diószegi-Fazekas ünnepélyrl, a melyen Mágocsy-Dietz Sán-

dorral egyetemben képviselte a K. M. Termtud. Társulatot és a Társulat

választmányának megbízásából koszorút tett az emlékm alapzatára.

Jegyz elterjesztést tesz a Növ. Közi. következ évfolyamának

nyomtatása ügyében, mely szerint a szerk. bizottság a legkedvezbb ajánlat-

tev Hornyánszk y-nyomda mellett foglal állást.

Filarszky Nándor indítványára a szakosztály elhatározza, hogy

ezentúl néhány nappal az ülések eltt njomtatott meghívók küldetnek a

szakosztály fvárosi tagjainak.

A növénytani szakosztály 1907 deczember 11-én tartott CXXXIV.
ülésének jegyzökönve.

Elnök: Klein Gyula. Jegyz : Tuzson János.

1. Ernyey József: Orvos-botanikai kertjeink a XVIII. sz. elején.

A hazai természettudományi mozgalmak történetének homályos részletei

közé tartozik H e i n d e 1 Ferdinánd pozsonyi botanikus mködése. Életé-

rl Haberle és Kanitz nyomain csak annyit tudunk, hogy 1651-ben

kiadta volt füvészkertjének katalógusát. Maga a katalógus mint nyomtatvány

a hazai bibliographiában ismeretlen, tartalmáról az irodalomban semmi adat.

Eladó kimutatja, hogy a kérdéses katalógus egy példánya W i n t e r 1

birtokában volt 1784-ben, egy másikról B é 1 Mátyás emlékszik meg, st kéz-

iratban maradt munkája (De re rustica hungarorum) kivonatát is adja. Ezzel

kapcsolatban B é 1 felemlíti az 1720-as évében mköd botanikai kerteket ;

Sopron, Beszterczebánya, Lcse és Eperjes városokban, de tulajdonosait

nem említi.

Eladó levéltári kutatások és irodalmi emlékek alapján kimutatja, hogy a

soproni 1709-tl, G e n s e 1-tl kezdve mködött az ifjabb D e c c a r d haláláig.

Az eperjesit hihetleg Paterson alapította 1630 táján, folytatták

R a y m a n, majd V i 1 1 i c h i u s gyógyszerészek és R a y m a n orvos 1770-ig.

A beszterczebányait már Lippay érsek kezdte 1658-ban. Üjból fel-

éledt Moller és Herrman mködése alatt 1703—1761-ig.

A lcsei kertre vonatkozólag minden adat hiányzik.

Részletes leírások hiányában a kertek terjedelmérl, tudományos

értékérl alig szólhatunk. Általában elfogadhatjuk a tapasztalt B é 1 abbeli

nézetét, hogy kertjeink a hasonló külföldi intézetek színvonalán állottak,

mert azt látjuk, hogy tudományos megfigyelések mellett vadon ntt növények,

valamint exoticumok kultúrájával, illetve honosításával foglalkoztak. Végül a

XVIII. sz. természetkutató társaságok alapításával való törekvéseirl szólt.
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2. K ü m m e r 1 e J. Béla és N y á r á d j-- E. Gyula: „Adatok a magyar-

horvát tengerpart, Isztria és Dalmáczjx flórájához"' czímü dolgozatot K ü m-

merle J. B. terjeszti elö. A dolgozat beszámol az 1906. év április havában

a czimben megjelölt vidékekre tett kirándulások eredményeirl, melyek
közül a Magyarország flórájából eddig nem ismert Cytisus spinescens jabla-

naci és a Hesperis glutinosa porto-ré-i elfordulása az érdekesebbek.

3. Szurák János: „Adatok Észak-Magyarország [moha-flórájához,

tekintettel azok oekologiai viszonyaira' czímmel ismerteti a Löcse-Lublói-

hegység moháit, kiterjeszkedve azok tenyészeti viszonyaira is.

4. T u z s o n János „A magyar flóra néhány növényérl' czímmel

legelbb ismerteti az Asperula orientális Boiss. et Hoheu. és a Poten-

tilla rupestris L. var. gracilis elfordulását Izbék (Pest m.) felett. Az utóbbikap-

csán megemlékezik a Nemzeti Múzeum herbáriumának a Domugledrl (Herkules-

fürd) származó P. rupestris példányáról, melyet a P. rupestris L. var.

mollis A. et G. (P. mollis Panó.) igen közeli rokonának, vagy evvel egye-

síthetönek tart.

Bemutatja a Cirsium canum y, oleraceum hyhriáeknek Vihnyéröl szár-

mazó gazdag sorozatát, melyeknek nagy változatosságát a M e n d e 1-

féle törvény alapján a domináló tulajdonságoknak az els nemzedékben való

jelenlétével, a késbbi nemzedékben pedig a recessiv sajátságok kiütésével

magyarázza meg. A hybridek morfológiai visszonyai szerint mindennem
elnevezés alaptalan.

Szintén vihnyei eredet az eladó által bemutatott Carduus acan-

thoides L. var. albiflorus S c h u r, melynek elszigelt módon való megjelené-

sében mutácziót lát. Ez a fehérvirágú növény ott kétféle alakban jelentkezik;

az egyik habitusában a var. spinosissima Neilr.-nak felel meg és ezért ezt

f. Neilreichii-nak nevezi, míg a másik alakot f. Schurii névvel jelöli.

Ugyancsak Vihnyén gyjtötte eladó a sötétcsészéj Galeopsis spe-

ciosa-t, mely a var. nigricans (W i e r z b.)-vel egyezik. Mindezeknek a növé-

nyeknek rendszertani helyzetét és értékét szintén megvilágította az eladó.

Végül reflektál Simonkai L. ésSeymann Vilmosnak a M a g y.

Bot. Lapokban megjelent czikkére, mely a Robinia pseudoacacia f.

cleistogama kleisztogam voltát vonja kétségbe. Eladó ezzel szemben fenntartja

elbbi két tanulmányában foglalt eredményeit, mert szerinte a termékenyítés már

a zárt virágocskában, még a pártalevelek kibontakozása eltt megtörténik.

Utal különben a kleisztogamiára általában vonatkozó, tanulmányaiban közzé-

tett tételekre.

S i m o n k a i Lajos felszólalásában azt a véleményét nyilvánítja, hogy

a domugledí Potentilla azonos az általa annak közelében fekv Strazuc-

hegyen szedett P.-val, melyet Heuffel var. ^ranfZí/"i[ora-nak nevezett. A
T u z s o n által megfigyelt esztergomi Robinia-n szerinte atrophia, azaz a

szirmok csökevényes kifejldésének esete forog fenn, mely nem zárja ki az

idegen beporzást. Ennek következtében a forma cleistogama elnevezést

indokolatlannak tartja.

Mágocsy-Dietz Sándor felszólalásában annak a véleményének

ad kifejezést, hogy a kleistogamiának ez a kérdéses esete nem az elneve-

zésen fordul meg, hanem a kérdésnek fizilogiai szempontokból való meg-

világítása a lényeges.

3*
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Jegyzkönyv a növénytani szakosztály 1908 január 8-án tartott

CXXXV. ülésérl.

1. Klein Gyula elnök a következ beszéddel nyitja meg az ülést:

Tisztelt Szakosztály

!

Ismét egy új év kezdetén állunk s midn ez alkalomból a szak-

osztály tisztelt tagjait a legjobb kívánságok kíséretében üdvözlöm, egyúttal

helyénvalónak tartom rövid visszapillantást tenni és vizsgálni azt, hogy a

lefolyt évben milyen volt szakosztályunk munkálkodása és hogy ebbl
kifolyólag milyen kilátásaink vannak a jövre nézve.

Munkálkodásunk h tükre a mi „Közleményeink" és így ezeknek

utolsó — VI. kötetét — elfogulatlanul bírálgatva, azt hiszem, dicsekvés

nélkül mondhatjuk, hogy e kötet nemcsak megfelel, de örvendetes haladást

is jelez. Mnlt évben, mint tudjuk, „Közleményeink" új szerkesztéssel indul-

tak meg és az átmenet némi nehézségei daczára nemcsak 5 füzetet — 12

ívnyi tartalommal — adhattunk ki, hanem az egész kötet teljesen lezárva

még az év vége eltt jutott kezeinkhez.

E hatodik kötet tartalmával szintén meg lehetünk elégedve: eléggé

változatos, a mennyiben a növénytan különböz irányaira vonatkozik és

azután, hogy benne — a mi nagyon örvendetes — megint egy külföldi

szaktársunk dolgozatával találkozunk.

A közölt önálló közlemények nagyobb része, mint eddig, most is

leginkább a honi növényzet megismerésére vonatkoznak. S ez nagyon termé-

szetes és jó is, hogy igy van, mert hiszen szakosztályunk egyik feladatá-

nak, mondhatom ffeladatának tekinti: elkészíteni azokat a munkálatokat,

melyek majdan a magyar flóra megalkotását teendik lehetségessé. De hogy

ez végre megvalósulhasson, ahhoz szükséges, hogy erre irányuló munkál-

kodásunkba bizonyos tervszerséget hozzunk be, hogy ne szorítkozzunk a

honi növényzetnek megyék szerinti tanulmányozására és az aprólékos fajok

keresésére, hanem inkább kezdjük meg most már az egyes növény-formatiók

tárgyalását és az elszórt adatoknak egységes szempontból való összefoglalá-

sát; a mihez tartozik az is, hogy az eddig leirt fajokat és változatait tisz-

tázzuk s így a magyar flóra megalkotásához a biztos alapot megnyerjük.

A míg ez nem történik, nem igen várható a teljes magyar flóra megírása,

mint azt például a Semsey-pályázat ismételt sikertelensége is mutatja.

A lefolyt évben szakosztályunknak nagy része jutott elhunyt tudó-

sok kegyeletes megemlékezésében. így 1907 márczius 22-én Dió.szegi-
ünnepélyt rendezett és november 3-án résztvett a debreezeni „Csokonai-kör"

által Diószegi és Fazekas megörökítését czélzó emlékm leleplezésé-

ben, így kétszer rótta le szakosztályixnk a kegyeletes tisztelet adóját azok

iránt, a kik 100 évvel ezeltt, mint elsk, a tudományos botanika magyar

nyelven való hirdeti voltak.

Majd 1907 május 23-án szakosztályunk az állattani szakosztály kez-

deményezésére közös ülésben ünnepelte Linné emlékét születésének 200-ik

évfordulója alkalmából s ezzel részt kért magának abból az ünneplésbl,

melylyel az elmúlt év folyamán az egész mvelt világ áldozott Linné
emlékének.

Mindez mutatja, hogy szakosztályunkban élénk tevékenység ural-
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kodik s hogy a kezdet nehézségeit legyzve immár a haladás útjára lép-

tünk. Ez biztató a jövre nézve és ha tagtársaink — jelenleg közel 600-aa

— továbbra is az eddig tapasztalt álhatatossággal törekvéseinket pártolni

és támogatni fogják, úgy reméljük, hogy a megkezdett ösvényen tovább

indulva kitzött czéljainkat mihamarább megközelíteni és majdan elérni is

fogjuk. Rajtunk van, hogy ez minél elbb teljesüljön.

Elnök ezután kegyeletes szavakkal emlékezik meg Fábry János
elhunytáról (1. 28. old.).

2. Bernátsky Jen „Egy ritka Eiiphorhia fajunkról'^ czímmel az

Euphorbiák oekologiai viszonyainak vázolásával bemutatja Budakaláz felett

Nagy-Kevély hegyén gyjtött E. angustifrons Bor b.-t, mely eddig csak a

Deliblatról volt ismeretes. A növényben az E. glareosa M. B. s az E.

Gerardiana jellegei vegyülve jelennek meg, mind a mellett a növény hybrid-

természetét nem látja kétségkívül bebizonyitottnak.

Az eladáshoz hozzászólnak M á g o c s y-D i e t z Sándor és Tuzson
János.

3. Lengyel Géza „Adatok Herczegovina flórájához" czímmel

ismerteti Nagy Béla gyógyszerész gyjtését, mely a tud.-egyet. növény-

tani intézet birtokában van.

4. M ág c s y-D i e t z Sándor „Botanikai apróságok" czímeu els

sorban ismerteti a pozsonyi dunai liget tekintélyes nagyságú hárs- és nyár-

fapéldányait, melyeket a természetrajzi ritkaságok megvédésére megindult

mozgalom figyelmébe ajánl. Másodszor megemlékezik a Dahlia imperialis

R o e z 1. nev növényrl, abból az alkalomból, hogy az egyetemi botanikus

kertben virágzott. Végül bemutatja a Capsella bursa pastoris-uak olyan

példányait, melyeknek az els virágokból fejldött termései elliptikus vagy

gömböly alakúak. L a u r e n t ebben a jelenségben gynomonoeciát lát,

melyet eladó a hmérséklet hatásának tulajdonit.

5. A szakosztályi ügyek során a jegyz elször felolvassa az alább

közölt évi jelentést, majd ismerteti az Erdészeti Egyesület átiratát a termé-

szetrajzi ritkaságok megvédése ügyében, végül jelenti, hogy a növénytani

szakszótár-bizottság ismét mködésbe lépett.

Jelentés a szakosztály 1907. évi mködésérl.

Szakosztályunk az 1907. évben is az eddigi szokások és elvek sze-

rint folytatta mködését.

Összesen 8 rendes és egy tisztújító ülést tartott, valamint márczius

22-én, a „Magyar Füvészkönyv" megjelenésének 100-ik évfordulóján, a

Diószegi emlékét külön ülésben ünnepelte meg és ezzel az üléssel kap-

csolatosan, nov. 3-án képviseltette magát a debreczeni Csokonai Körnek a

Diószegi és Fazekas emlékére készült emlékszobor leleplezése alkal-

mával tartott ülésén. Ezenkívül az állattani szakosztálylyal közösen tartott

ülésben ünnepelte szakosztályunk május 23-án Linné születésének 200- ik

évfordulóját.

A rendes üléseken átlagosan 25—30 tag és vendég szokott részt-

venni és az ülések tárgyát összesen 30 eladás és ismertetés képezte;

még pedig: Bernátsky J. 1, Bubák F. 1, Budinszky K. 2, Ernyey
1, Gombocz E. 1, Györffy 1, H a t h a 1 m i G a b n a y F. 1, Hollós
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L. 2, Kümmerle J. B. 2, L e n g y o 1 G. 2, Nyárády E. Gy. 1,

QuintJ. 1, Rapaics R. 2, StraubF. 1, SzabóZ. 1, Szurák
J, 1, Thaisz L. 2, Tomek J. 1, Tuzson J. 5 és Zala I. 1 eladás-

sal, illetleg ismertetéssel vett részt.

A Diószegi emlékére tartott ülésen, melyen a közzétett jegyz-
könyv tanúsága szerint, tudományos intézeteink és társulataink tekintélyes

része képviselve volt, Klein G y. elnök, Barcsa J., Thaisz L. és

C s a p d i I. mködtek, mint eladók közre; a debreczeni ünnepélyen pedig

a szakosztály képviseletében Mágoc sy-Dietz S. alelnök és Tuzson
J. jegyz vettek részt.

Az állattani szakosztálylyal együtt tartott L i n n é-ünnepélyen szak-

osztályunk részérl Klein G y. elnök mondott ünnepi beszédet.

Az eddigiekben felsoroltakból az az örvendetes tény állapitható meg,

hogy szakosztályunk múlt évi mködésében is a hazai botanika mvelinek
túlnyomó többsége tevékeny résztvett, az ügy érdekében azonban kívánatos

volna, ha ez a többség mennél inkább megközelítené a teljes számot, hogy

szakosztályunk, a mely tulajdonképen egyedüli botanikai szervezetünk, közös

ervel, a megkezdett nyomdokon haladva, mennél tökéletesebben betölt-

hesse azt a hivatást, a mely a hazai kultúra terén osztályrészül jut és

mennél méltóbb helyet foglaljon el más nemzetek hasonló czélú társulatai

mellett.

A külföld botanikusai közül az elmúlt évben Bubák F. táboréi

tanár ismertetett szakosztályunkban egy értékes dolgozatot.

Szakosztályunk tudományos mködésének további megnyilatkozását

folyóiratunk tette. Ez, az els füzethez mellékelt szabályzat szerint 10—12

ívnyi terjedelemmel lehetleg 6 füzetre volt tervezve. Az elmúlt évben a

, Növénytani Közlemények" 4 oldal híján tényleg 12 ív terjedelemben

jelent meg, 4 ív „Beiblatf'-tal; azonban csakis 5 füzetben.

A tervezett ívszám maximumát tehát elértük, a 6 füzetet azonban

nem; utóbbi elreláthatólag a jövben szintén el lesz érhet, azonban az

egyes füzetek czélszer terjedelme technikai okokból azt fogja szükségképen!

következményül vonni, hogy 6 füzet megjelenése esetében az ívszámot

mintegy 15 ívre kell emelnünk.

A „Növénytani Közlemények" 700 példányban jelent meg, a melybl

599 a szakosztály tagjainak és elfizetknek, 5 díjtalanul, 10 a napilapok-

nak és 10 a csereseknek küldetett meg, vagyis összesen 624 példány; a

felesleget pedig a társulat készlet gyanánt helyezte el.

Mint olyan körülményt, a mely a folyóiratunk jelentségére, st köz-

vetve a tartalmára is nagy jelentség, azt a sajnálatos tényt kell kiemel-

nem, hogy a „Növénytani Közlemények" a tudományos folyóiratok nemzet-

közi forgalmába és czikkei a tudománynak minden nemzetre egyformán

közös vérkeringésébe még mindig nincsenek becsatolva.

A „külföld" hallatára sokszor megnyilatkozik az a válasz, hogy a

fenti körülmény nem olyan nagy baj, hiszen szakosztályunk a „Természet-

tudományi Társulat" szakosztálya, és els sorban a tudománynak hazánk-

ban való általánosítása teszi a czélját és ebben a tekintetben nem lehet

panasz, hiszen már a 600-at megközelíti az elfizetk száma, a mi a folyó-

iratunknak egykor nem is sejtett elterjedésére mutat.
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Ez a körülmény tényleg igen 'örvendetes és biztató, ezzel szem-

ben azonban folyóiratunkat a megfelel színvonalon is kell tartanunk. Már
pedig egy folyóirat sorsa, becse els sorban attól függ, hogy benne a leg-

jobb czikkek, a legjobb erk tartalmas dolgozatai jelenjenek meg, ez pedig

szoros viszonosságban áll azzal, hogy azokról az eredményekrl, azokról

az eredeti és új adatokról, a melyek minden jó dolgozatnak els kellékét

teszik, tudomást vehessen a tudományos világ. Ha ezek az eredmények
— eldugott helyenjelenvénmeg —- a tudomány elismert tételei közé sohasem

kerülhetnek be, úgy a szerz legfontosabb érdekeiben szenved veszteséget, mert

meg van fosztva munkálkodásának erkölcsi eredményeitl és ha a magyar szel-

lem munkája nem juthat be a tudomány vérkeringésébe, úgy meg vagyunk
fosztva attól, hogy a mvelt nemzetek elismerhessék életképességünket.

E kölcsönös kapcsolatoknak a hatása egy izoláltan álló folyóiratra

els sorban abban nyilvánul, hogy az értékesebb dolgozatok szerzi más,

idegen fórumhoz igyekszenek, a hol dolgozataik megtalálják erkölcsi érvé-

nyesülésüket és tényleg a legjobb magyar botanikai dolgozatok nagy részét

is a külföldi, különösen pedig a német irodalomban találjuk meg, a hol

már többé nem a magyar irodalom integránsai, hanem az idegen irodalmat

gyarapítják.

E viszonyoknak a folyóiratunkra való hatását felesleges volna bveb-
ben fejtegetni, a következmények egyszerek és természetesek és ezeknek

magunkban vagy nyíltan tudatában is vagyunk, hiszen sokszor érezzük és

hangoztatjuk azt, hogy nagy kár, hogy a „Növénytani Közlemények* a

külföld eltt ismeretlen folyóirat.

Ezt az elmúlt év tapasztalataiból nem mulaszthatjuk el feljegyezni,

azzal a hozzátevéssel, hogy ezen segíteni elsrend érdekünk és hogy min-

den oly eszközt, a mely a folyóirat magyar voltát nem érinti, fel kellene

használnunk arra, hogy ezen a hiányon segítsünk és a külföldi elfizetk,

de különösen a cseresek számát szaporítsuk.

Ezek közül az eszközök közül meg volna fontolandó, hogy vájjon

nem volna-e czélszerü a folyóirat czímét „Botanikai Közlemények" -xq vál-

toztatni és valamelyik számot egy felszólító levél kíséretében minden bota-

nikai társulatnak és folyóiratnak megküldeni; súlyt kellene továbbá helyez-

nünk arra is, hogy folyóiratunk kiállítása a mai követelményeknek megfelel

legyen, a tudományos becscsel bíró és táblákon való kivitelt igényl illuszt-

rácziókat, megfelel mellékleteken volna czélszerü reprodukáltatni és gondot

kellene fordítanunk arra, hogy a dolgozatok teljes terjedelemben vétessenek

fel a „Beiblatf-ba is. Ez pedig fleg úgy volna a kell eredménynyel

keresztülvihet, ha a „Beiblatt" részére elírt honorárium fejében lehetleg,

legalább részben, maguk a szerzk gondoskodnának latin, franczia vagy

német nyelv szövegrl. Mert ha a „Bleíblatt" a mai szokás szerint csak

akkor készülhet, a mikor a magyar szövegrl már másolat, kefelevonat van,

úgy a folyóiratnak kell idben való megjelenhetése okából a német szöveg

csakis kivonatos lehet.

A szokásos kivonatos , Beiblatt" -szövegeink pedig legfeljebb arra

valók, hogy a ki elolvassa, annak a tudatára ébredjen, hogy milyen jó volna,

ha az egész dolgozatot elolvashatnám, a mi elé azonban a nyelvi nehézség

legyzhetetlen akadályt gördít.
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Hogy az említett és más idevágó intézkedések bizonyos anyagi ert

is feltételeznek, az kétségtelen. Czélszerü gazdálkodás mellett azonban a

mai helyzetünkben is tehetünk egyet és mást ez irányban, másrészt pedig

talán az sem járna hátránynyal a szakosztályra, ha a mai, valóban mini-

mális évi dijat valamivel emelnök.

Szakosztályunk tagjainak számáról nagyjából már a folyóirat ügyei-

vel kapcsolatosan szóltam, a részletes adatok Karlovszky G. társulati

pénztáros úr kimutatása szerint a következk:

Alapitó tag 14

Rendes tag és elfizet 580

Külföldi elfizet 5

Belföldi cserés 1

Külföldi cserés 9

Díjtalanul kapja a folyóiratot belföldöu 11

Díjtalanul kapja a folyóiratot külföldön 4

Összesen . . . 624

Pénztárunk állásáról a következket jelenthetem:

Bexiétel.

Maradvány 1906-ról 2963 K 51 fiU.

Bevétel 1907-ben 1551 „ 50 „

Társulati segély 1907-re 1700 „ — „

Összesen . . . 6215 K 01 fill.

Kiadás.

Összes kiadás 1907-ben 3068 K 79 fill.

Levonva ezt az összes bevételbl, marad 1908-ra . 3146 K 22 fill.

A növénytani alap kitesz 8H5 „ — „

Felhasználható maradvány 1908-ra 2311 K 22 fill.

A fenti számadásban azonban a múlt évi 5. füzet költségei még nom

foglaltatnak benne és így a maradvány az illet számlák és tiszteletdijak

összegével apadni fog.

Végül nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy szakosztályunk ügyei-

nek intézésében a társulat elnökségét és egész tisztikarát köszönet és

elismerés illeti meg, nemkülönben a társulat személyzete is gondos munká-

val segítette el a szakosztály múlt évi tevékenységét.

TüzsoN János.

(Megjelent 1908 február 4-én.')


