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S c h w e r i n, Fr. Grf. v. : Monographie der Gattiing Sambiiciis. 1 Far-

bentafel, 5 Verbreitungskarten u. zahlr. Textabb. — Mitteilungen der Deut-

schen Dendrologischen Gesellschaft. Nr. 18., 1909. S. 56.

Wibiral Erich: Landschaftsbilder aus Bosnien und der Herzego-

wina. — Mitteilungen der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Steiermark. XXX:\'.

Jahrg. 1909. S. 171—174.'b*

c) Gyjtemények

:

Schedae ad Kryptogamas exsiccatns editae a Musee Palatino Vindo-

bonensi. Auctore Dre. A. Z a h 1 b r u c k n e r. Centuria XVI. — Separat-

Abdruck aus dem XXIII. Bande der Annalen des k. k. Naturhistorischen

Hofmuseums. Wien, 1909.

A gyjteménynek a „Schedae "-vei egyidejleg megjelent XVI. cen-

turiája, a következ adatokat tartalmazza Magyarország virágtalan növé-

nyeinek ismeretéhez.

Fungi
:

nr. 1604. b. Schizophyllum alneum Schröt. (ad truncos

arborum prope Budapest, leg. Dr. S. Mágocsy-Dietz), nr. 1625. Colletotrichum

gloeosporioidcs S a c c. var. Hederae P a s s e r (ad fólia Hederae Helicis L.

in horto urbis Budapest, leg. Dr. A. de Degen).

Lichenes : nr. 1643. Verriicaria marmorea Arn. var. Hoffmanni
Arn. (ad saxa calcarea in valle „Skurinjatal" prope Fiume, leg. I. Sehuler),

nr. 1644. Dermatocarpon adriaticum A. Zahlbr. (ad saxa maritima ad

Punta Salvore prope Fiume, leg. C. Techer), nr. 1646. Polyhlastiopsis

meridionalis A. Zahlbr. nov. spec. (ad ramulis Fraxini Orni in valle

„Skurinjatal" prope Fiume, 100—150 m. a. m., leg. I. Sehuler), nr. 1648.

Graphis scripta A c h. (ad corticem Carpini duineensis in valle .Skurinjatal"

prope Fiume, ca. 150 m. s. ra., leg. I. Sehuler), nr. 1655. Stereocaulon

tomentosum E. F r i e s (ad terram prope Iglófüred, leg. N. Filarszky), nr

1669. Binodina metaholica Anzi lad truncos Fraxini Orni prope Lisac

supra Klana, leg. I. Sehuler).

Musci: nr. 1674. Sphagnum compaclum DC. var. imbricatum W arns t

(Magas-Tátra, ad ripas lacus Köpataki-tó, solo graniíico, 1741 m. s. m., leg.

I. Györffy), 585 b. Webera elongata Schwagr. (Transsilvania. Turnica prope

Ginaia, 2000 m. s. m., leg. C. Loitlesberger.)

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztály 1910. januárius 12-én tartott 152-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz : Moesz Gusztáv.
1. Megelzve a tárgysorozatot, Klein Gyula elnök a következ

szavakkal emlékszik meg bold. Dr. Simon kai Lajos-ról.

„Tisztelt Szakosztály ! Szomorú kötelességet teljesítek, midn jelentem,

hogy Simonkai Lajos, kedves tagtársunk, szakosztályunk érdemes
munkása és a botanikának lelkes híve, életének 60-ik évében, váratianul

elhunyt.
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Mint Hazslinszky, majd Jurányi tanítványa és utóbbinak

tanársegéde, már korán megkedvelte a növénytant. Eleinte leginkább a

mohokkal foglalkozott. 1872-ben ö is részt vett a M. Tud. Akadémia támo-

gatásával, a Hazslinszky vezetése alatt álló társas kirándulásban, a

Ruszkán és a Retyezáton és az akkor gyjtött moboin-ól részletes felsorolást

is közölt.

Késbben vidéki középiskolákban tanárkodott : Nagyváradon, Pan-

csován és Aradon. E helyeken kivált a phanerogam növényekkel foglalkozva,

szorgalmasan gyjtögetett és számos dolgozatot tett közzé. Különösen Erdély

érdekes flóráját kezdte tanulmányozni, attól a törekvéstl indíttatva, hogy

azt a zavart, a mely ebben a flóraterületben egyes fajokra nézve fennáll,

lehetleg eloszlassa. 1880-ban a Kir. Természettud. Társulattól nyert megbízás

folytán, több évi tanulmányai credményeképen megírta: „Erdély edényes

flórájának helyesbített foglalata" czím terjedelmes mvét, mely Erdély

flórájának kritikai feldolgozását adja és a mely sokáig alapvet munka fog

maradni.

1891-ben került Budapestre, a VII. ker. állami fgimnáziumhoz és

1892-ben egyetemi magántanár lett. Ez idben az ország különböz vidékeire

kiterjed florisztikai tanulmányai mellett, kivált a fák rendszeres összegyj-

tésével és tudományos feldolgozásával foglalkozott, miután már elzleg a

Tilia, a Quercus és a Cytitms fajairól rövid monográfiákat dolgozott ki.

E munkálkodása alapján a földmvelésügyi minisztérium támogatásával, a

Természettud. Társulat részérl megbízást nyert egy magyar dendrologia

megírására. Hogy e munkához milyen körültekintéssel és alapossággal fogott,

az, az Acer, a Rhamnus és a Ribesröl írt és a Közleményeinkben megjelent

dolgozataiból tnik ki legjobban. Sajnos, e munka most befejezetlen marad.

Buzgó tanár is volt és másokban is fel tudta ébreszteni a növények

iránt való érdekldést, fképpen a gyakran rendezett kirándulásai segítsé-

gével. Ugyanennek a czélnak szolgáltak tankönyvei és meghatározó könyvei.

Kiterjedt gyjtéseivel és alapos dolgozataival tetemesen hozzájárult

hazánk flórájának pontosabb megismertetéséhez és ezzel a magyar botanika

történetében maradandó helyet biztosított magának. is egyike azoknak,

a kik bebizonyították, hogy a tudomány iránt való lelkesedéssel és kitartó

szorgalommal a középiskolán is lehet becses és hasznos tudományos mun-

kálkodást kifejteni. Emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk megrizni!"

Moesz G. jegyz jelentést tesz bold. Simonkai L. temetésének

lefolyásáról, a melyen a szakosztály nevében M á g o c s y-D i e t z S. tartott

búcsúztató beszédet. Jelenti továbbá, hogy a szakosztály koszorút helyezett

a koporsóra. Elterjeszti továbbá a szerkesztbizottságnak azt az indít-

ványát, hogy bold. Simonkai L.-nak olajképe festessék meg. A szak-

osztály az indítványt egyhangúlag elfogadja s a gyjtés nyomban megindul.

Klein Gy. elnök a szakosztály kegyeletének jeléül az ülést pár

perezre felfüggeszti.

2. Fodor F. : „A Cephalaria génusz anatómiája és fejldéstana"

czím dolgozatát ismerteti. (^Megjelenik.)

3. Hollós L. : „ Újabb adatok Kecskemét vidékének flórájához" czím
dolgozatában jelenti, hogy a legújabban talált 8 virágos növénnyel együtt

Kecskemét phanerogam flórájának 766 faja van. (Megjelenik.)
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4. Hollós L.: „Kecskemét vidékének Puceinia fajai" czímti dolgo-

zatában felsorolja azt a 66 Puceinia fajt, melyet Kecskemét vidékén talált.

Magyarországon Hollós L. számítása szerint 171 Puceinia faj él. (Meg-

jelenik,)

5. Hollós L. : „Magyarország eddig észlelt Ratnularia fajai''. Ebben

a munkájában Kecskemét vidékérl 46 Ramulariát és az egész országból

összesen 72 fajt sorol fel. (Megjelenik.)

Hollós L. mindhárom dolgozatát T u z s o n J. terjeszti el.

6. Rapaics R. : „Törzsfejldéstani tanulmányok a Rammculus
génusz levelein" czimü dolgozatát Szabó Z. terjeszti el. Szerz vizs-

gálatai alapján a következ tételeket vonja le

:

a) A Ranunculus génusz egyes rokonsági köreiben a levelek hatá-

rozott sorrendben jelennek meg egymásután, a fiietikus növekedés során.

bi Az egyes rokonsági körök ebbl a szempontból pontosan jellemez-

hetk s levélzetük a fejldési sorba beosztható.

c) A levélzet homologiája alapján az illet rokonsági kör viszonylagos

kora megállapítható.

d) Az egyes fajok egymásutánja a levélszabás alapján meghatározható.

e) Az ú. n. heterofiUiának eredete nem az aktív és direkt alkalmaz-

kodásban keresend, még kevésbbé a mutációban, hanem a levélzet fiietikus

növekedésében.

Klein Gy. utal arra, hogy hasonló kutatásokat már Jankó János
is végzett íi Platanus levél fejldésérl. Nemcsak a csiranövény leveleit,

hanem az ágak els leveleit is megfigyelte és vizsgálódásai alapján hason-

latosságot mutatott ki az ágak (különösen a thajtások) egymásutáni levél-

alakjai és az egymásutáni fosszilis Platanus-ok levelei között.

7. Szabó Z. ismerteti dr, P i 1 1 í t z B. : „ Veszprém vármegye növény-

zete" ez. munkáját.

8. Moesz G. jegyz jelentést tesz az 1909. decz. 19-én Pécsett

megtartott N e n d t v i c h-ünnepély lefolyásáról, a mikor is a szakosztály

pálmáját dr. Sznyi Ottó, jogakadémai tanár, a PécsBaranyamegj'ei

Múzeum-Egyesület titkára helyezte el rövid beszéd kíséretében az emlék-

tábla elé.

Á növénytani szakosztály 1910. évi febr. hó 9-éu tartott 153. ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gyula, a tisztújítás ideje alatt : Deér Endre,
mint korelnök. Jegyz : Moesz Gusztáv.

1. Az elnök bejelenti a tisztikar lelépését és köszönetet mond a szak-

osztálynak azért a bizalomért és támogatásért, melyben a tisztikart részesítette.

2. A jegyz a szakosztály 1909. évi mködésérl a következ jelen-

tésben számol be.

Jelentés a szakosztály 1909. évi mködésérl.

Megnyugvással tekinthetünk vissza az elmúlt esztendre és bizalommal

nézhetünk a jövbe. Nem csökkent sem az érdekldk, sem a mködk
száma és nem változtak a keretek sem, melyek közt a szakosztály állandó
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fejldés mellett mködik. Szakosztályunk fejldésének fokmérje folyóiratunk,

a melyet, hogy mköd tagjaink dolgozatait befogadhassa, immár 26 ívnyi

terjedelemben kellett megjelentetnünk. Nem tehettük volna ezt, ha a közönség

érdekldése a „BotanikaiKözlemények" iránt megfogyott volna. Szakosztályunk

tagjainak, illetleg elfizetinek száma a megelz évhez képest 70 fnyi
emelkedést mutat.

A létszám a következkép oszlik meg:

1909-ben 1908-ban

Alapító tag 18 15

Tag és elfizet 243 )

Atalányos 406 }
^49 582

Külföldi elfizet 6 8

Belföldi cserés 1 1

Külföldi cserés 10 9

Belföldi tiszteletpéldány . . 5 4

Külföldi tiszteletpéldány . 4 4^
Összesen ... 693 623

A külföldi elfizetknek kettvel való megfogyatkozásának magya-

rázata, hogy ketten, kik ideiglenesen a külföldön tartózkodtak, visszatértek

az országba. A kimutatásban szerepl hat külföldi elfizet között van egy

amerikai és két európai egyetem, egy amerikai és egy európai könyvkeres-

ked. Ezek a számok szinte ránk parancsolják, hogy folyóiratunkat a kül-

földön is terjesszük és ismertessük.

A tagok számának örvendetes gyarapodása mellett azonban szomorú

veszteségrl is kell beszámolnunk, mert elvesztettük dr. Fialowszky
Lajost, szakosztályunk alapító tagját, kinek elhunytáról elnökünk emlé-

kezett meg kegyeletes szavakkal júniusi ülésünkön.

Nem lesz érdektelen, ha egy kis statisztikát közlök arról, kiknek is

köszönhetjük támogatásunkat, kik teszik szakosztályunk gerinczét, egyálta-

lában, kik érdeklödnek hazánkban a botanika iránt?

Tagok és ;, ,, , x
elfizetk Atalanyosok Összesen

Tanárok, tanítók 88 (33-6»/„) 42 130
Gazdasággal foglalkozók .... 41 26 67
Tanintézetek 21 200 221 (337o)
Tudományos intézetek tisztviseli .16 2 18

Egyéb tisztviselk 14 18 27
Erdészek ... 10 4 14

Kertészek 10 — 10

Intézetek és egyesületek .... 8 33 41

Katonaság 8 5 13

Gyógyszerészek 8 15 23
Orvosok 7 24 31

Mérnökök, vegyészek 6 21 27

Keresked, magánzó és hírlapíró .7 6 13

Gyárosok, iparosok 5 5 10
Jogászok 4 8 12

Papság 4 2 6

Ismeretlen foglalkozás ^ — 4

Összesen . . .261 406 667
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A tagok és elötizetök sorában tehát elssorban a tanárok és tanítók

állanak, a kik a létszám '
, részét teszik. Az átalányosak sorában elsa

helyen a tanintézetek (az átalányosak V'2 része), második helyen a tanárok

állanak. És úgy, mint szakosztályunknál, úgy az ország majd valamennyi

kulturális egyesületének zömét és lelkét a tanárság alkotja, mely szerény

anyagi erihez mérten jóval többet áldoz kulturális czélokra, mint az ország

vagyonos osztályai. Teszi ezt saját lelki szükségletébl, nem várva ezért a

nagy áldozatkészségeért és kötelességén túl telJ3sitett tudományos mun-
kásságáért felsbb elismerést, mellyel soha nem is kényesztették el.

Rosszul esik konstatálnunk, hogy a papság is távol tartja magát

törekvéseinktl. Számuk az l°/y-ot sem éri el. Pedig valamikor, nem is olyan

régen, nagy kedveli voltak a botanikának és számos tudós került ki

soraikból. Mely okok tartják távol a papságot a botanikától, ettl a tudo-

mánytól, mely lelki életükkel a legszebb harmóniába hozható, azt érdemes

volna kutatni. Nagyobb számban vaunak körünkben az erdészek, kertészek,

gyógyszerészek és orvosok, do sajnos, mégsem oly számban, a mint az

várható és kívánatos volna

!

A budapestiek így oszlanak meg

:

Tagok és
elölizetk

Személyek ... 68

Intézetek .... 9

Atalányosok
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Sajnálattal keU azonban megemlékeznem olyasmirl, a mit már néhány

éve nem sikerül megvalósítanunk. Értem a pünkösdi kirándulást. Meggon-

dolandó, nem volna-e czélszeríibb a kirándulások tervezgetéséröl egyelre

lemondani, a míg idvel, az utánuk való kivánkozás általánosan érzett,

szinte és mély érzésbl fog fakadni ?

Meg vagyok gyzdve, hogy szakosztályunk, melyet ágy kell tekin-

tenünk, mint a hatalmas K. M. Természettud. Társulatnak életrevaló szervét,

a Társulat alapszabályszerü czéljának és feladatának azt a részét, mely az

ország tudományos kutatására és a tudomány müvelésére vonatkozik, a

maga körében jól meg fogja oldani. Az ügy szeretete megvan mindnyá-

junkban, de hogy az eszme tetté váljon, ahhoz, a lelkesedésen kívül anyagi

erre is szükségünk van. Reméljük, hogy a közönség, úgy mint eddig,

ezentúl is kitart törekvéseink mellett és az elfizetési díjnak mérsékelt fel-

emelésébe az ügy érdekében belenyugszik.

Még csak jelezni kívánom, hogy a szakosztály szabályzatának néhány

pontja kiegészítésre szorul. A szakosztály fejldik és szabályzata sok tekin-

tetben már elavult. Úgy érzem, hogy immár itt az ideje, hogy szabályainkat

a megváltozott viszonyokhoz képest javítsuk. Mert elavult szabályok béni-

tólag hatnak az intézmények fejldésére.

Befejezésül kellemes kötelességet teljesítek, midn a szakosztálynak

jelentem, hogy a Társulat elnöksége és tisztikara a szakosztály üg3^ei iránt

mindig élénk érdekldéssel és jóakarattal viseltettek és munkánkban elzé-

kenyen támogattak. Fogadják a szakosztály szinte köszönetét.

Dk. Moesz Gusztáv,

a szakosztály jegyzje.

3. A szerkeszt a következ jelentést terjeszti el :

Jeleutés a „iiotanikai Közlemények" 1909-iki évfolyamáról és a szak-

osztály vagyoiii állapotáról.

Az elmúlt esztendben a „Botanikai Közlemények" VIII. évfolyama

jelent meg, hat számban, 26 ív terjedelemmel, 46 szövegközötti képpel és

két táblával. A 26 ívbl 5 ív esik az idegennyelv szövegre. A folyóirat

4. és 5. számát részint egyik czikk terjedelme, részint pedig költségkímélés

okából egy füzetbe foglaltuk össze.

Megjelent összesen 12 szerztl 16 eredeti közlemény, ezenkívül egy

ismertetés, minden füzetben növénytani repertórium, személyi hírek, szak-

osztályi ügyek s a borítékon tagdíj-nyugtázások, a mely utóbbi egyelre

7iémileg helyettesíti a tagok névsorának kívánatos, de most még nehezen

beilleszthet költségekkel járó kinyomatását. Külön kell említenem a múlt

évfolyam 6. számában Kümmerle tagtárs úrtól összeállított Index-et, a

mellyel egy régen érzett hiányon segített.

Fbb elveink a folyóirat szerkesztésében ugyanazok voltak, mint

azeltt. Czikkeink a tudományos botanika különböz ágaiból valók és jelen-

tékeny helyet nyújtottunk ama czikkeknek is, a melyek hazánknak botanikai

szempontból való megismerésére irányulnak. Az idegennyelvíi függelék,

melynek mélyreható jelentségét már a múlt évi jelentésemben szóvá tettem,
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ebben az évfolyamunkban sem lehetett még olyan, mint a milyen kívánatos

volna. E tekintetben folyóiratunkat még csak az átmenet állapotában levnek
kell tekintenünk, s a fejldés csak lassú lehet, mert egyrészt számolnunk
kell mindig a költségekkel, másrészt pedig a szerkesztéssel is nehézségeink

voltak. Az idegennyelvü rész eddigi szerkesztje ugyanis az évfolyam köze-

pette lépett vissza és csak bizonyos megszakítás után bízta meg ezzel a

feladattal a szakosztály Szurák tagtárs urat. Remélhet azonban, hogy
a jövben ez irányban is többet tehetünk, mint eddig. Folyóiratunk nagy
hiányának kell tekintenem azt, hogy csak egyetlenegy ismertetés van az egész

évfolyamban, holott a szakosztály tagjai és különösen ama tisztelt tagjaink,

a kiknek nem áll nagj^obb könyvtár rendelkezésükre, méltán sorozhatják

folyóiratunk fontosabb feladatai közé azt is, hogy ebbl idejében tájéko-

zódást merítsenek a tudomány újabb eredményeirl. Itt a szerkesztség,

daczára annak, hogy nagyon érzi a mulasztást, más szerkesztségekhez

viszonyítva nehéz helyzetben van ; különösen pedig azért, mert nem áll

rendelkezésére az ismertetend irodalom. Intézeteinkben s könyvtárainkban

hozzáférhetünk ugyan az egyes folyóiratokhoz és müvekhez, de éppen a

legújabb füzetek s kiadványok sehol sem nélkülözhetk és így a szerkeszt

nem disponálhat a példányokkal ; cseresünk pedig még alig van és folyó-

iratunk még korántsem örvend oly elterjedtségnek és tekintélynek, hogy a

szerzk és kiadók ismertetés czéljából a szokásos példányokkal ellátnák.

Ennek következtében a folyóirat e tekintetben csak ama néhány tagtárs úr

munkásságára van utalva, a kik nagyobb könyvtárakkal bíró intézetekben

vannak alkalmazva és a kik az elmúlt évfolyam bizonyítéka szerint talán

elfoglaltságuk miatt nem nagyon karolják fel ezt a fontos kérdést, vagyis

magától nem igen megy a dolog. Az említett okból azonban nem küldheti

meg a szerkeszt referálás czéljából az illet kiadványokat esetröl-esetre ama
esetleg vidéken lakó tagtársaknak, a kiktl referátumot remélhet s a kiknek

az illet ágazat tal m éppen specziális, kedvelt stúdiumát képezvén a meg-

küldött kiadványról a legkönnyebben és a legjobban írná meg a referátumot.

Jó volna, ha e czélra némiképen szervezkedne a szakosztály, talán olyan

módon, hogy az illetékesek vállaljanak el egy-egy ágazatot és a mi abban

az irányban úgy belföldön, mint külföldön megjelenik, referálják a Botanikai

Közleményekben. Hangsúlyoznom kell itt, hogy a hazai botanikai müveket

és dolgozatokat az idegennyelv mellékletben is kellene ismertetnünk, mert

ez nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy folyóiratunkat a külföld eltt becsessé

és kívánatossá tegyük,

A folyóirat szerkesztése körül tett tapasztalatokra vonatkozólag, jelen-

tésem gyakorlati czéljait véve figyelembe, leginkább ama nehézségeket kell

említenem ezidén is, hogy a kéziratok nincsenek mindig rendben. Értem ezt

úgy nyelvi, mint küls, kiviteli szempontból. A szerkesztés egyik felve

az volt, hogy a czikkek szövege teljes eredetiségében jelenjék meg, a mi

azonban a mi viszonyaink között a szerkesztt igen gyakran nehéz helyzet

elé állítja. A szakkifejezésekben kívánatos volna bizonyos következetesség,

nemkülönben a nyelvi kérdésékben is. Általánosan követhet szakszótárunk

azonban még nincsen ; a nyelvi kérdésekben pedig úgyszólván állandóan for-

rongásban vagyunk, s különösen zavarólag hat az, hogy itt is, ott is ötlet-

szeren merülnek fel az újítások, a nélkül, hogy a meglev, talán kevéssé
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jó helyett jobbat hoznának. E téren az alaposabb haladás helyett, hirtelenül

fellobbanó erszakos beavatkozásokkal találkozunk, melyek homloktérbe

lépve, sokszor az eszközt, a nyelvet fontosabbá teszik magánál a föczélnál,

a tudományos eredménynél. így újabban a latin és görög származású szavaink

latinos, illetleg görögös végzdésének túlzott eröszakolása kezd eltérbe

lépni s a kérdés eldöntése esetröl-esetre sok medd vitát s munkát követel.

Azokat a latin és görög eredet szavainkat, a melyeket a latinos vagy

görögös végzdéssel jól bevesz a magyar nyelv (filamentum, referátum,

plébános, specziális, testamentum), ilyen végzdéssel kell jóknak tartanunk;

azokhoz a szavakhoz azonban, a melyekhez a nép nyelvén él példák és

önkénytelen szabályok más végzdést kivannak (káplán, franczia, mikroszkópi

s a melyek egy nagj^ része nem is volt meg a latin, illetleg görög nyelvben,

vagy ha megvolt, más értelemmel bírt (kryptogamok, pteridophiták, negatív,

pozitív, parenchyma), szintén us, ius, on stb. végzdést s ennek megfelel

ragozást fzni, nyilván erltetett.

Nagyon kívánatos, hogy e kérdéssel szakavatott nyelvészeink behatóan

foglalkozzanak s a helyes utat részletesen kijelöljék.

A dolgozatok küls kiállításának talán mellékesnek látszó kérdésére

vonatkozólag fel kell hoznom, hogy könyvnyomdászatunk még nem oly

fejlett, hogy az egyes tudományszakok irodalmában szokásos eljárásokkal

jól ismers, specziális szedk végeznék a munkát. A czikkeket tehát a leg-

gondosabban összeállított kéziratban kell átadni a nyomdának, ellenkez

esetben nemcsak a szerkesztés és a füzetek pontosabb megjelenése van

megnehezítve, hanem a korrektúrák tetemes költségeket is rónak a szak-

osztályra, a mi végeredményben kitzött czéljainkat igen érzékenyen érintheti.

Az a statisztika, a melyet a jegyz úr elénk terjesztett, h tükrét

adja folyóiratunk számos ügyének is, és örömmel láthatjuk, hogy a Botanikai

Közleményeket már közel 700 elfizet járatja s így lehetvé van téve,

hogy folyóiratimk fejlesztésében azon az úton, a melyre a szakosztály üdvös

határozatai által léptünk, tovább haladhassunk. Ezzel kapcsolatban azonban

meg kell említenem, hogy a hat füzetre való átmenetei és az évfolyam ter-

jedelmének 26 ívre való felemelkedése nagyobb költségeket is igényel, a

melyekrl gondoskodnunk kell Ez a gondoskodás a szakosztály részérl

meg is történt, a mennyiben az elfizetési díjnak öt koronára való feleme-

lését határozta el. A díj felemelése meg is történt és tagjaink ebben az

évben az új megállapítás szerint fizetnek ; nehézségek vannak azonban a

Társulat átalányosaival, a mennyiben a Társulat érdekében fekvnek bizonyult

az, hogy most az átalányosok elfizetési díja ne bolygattassék. Ennek követ-

keztében a 406 átalányos után csupán az eddigi 3 korona elfizetési díj

esik a szakosztály javára, vagyis összesen 812 koronával kevesebb, mintha

az átalánjí^osok is megfizetnék a felemelt 5 korona díjat. Holott éppen az

átalányosok, intézetek s testületek lévén, könnyen megfizethetik az 5 koronát.

Ezt a hiányt nagyon érezzük és ha nem álland módunkban ezen segíteni,

úgy a Botanikai Közlemények kiadásában és általában a szakosztály leg-

szkebbre mért kiadásaikban is az ügy rovására men korlátozásokat kel-

len d életbeléptetnünk. Reméljük azonban, hogy a Társulathoz intézett ama
kérésünk, hogy ezen a nehézségen segítsen, nem marad eredmény nélkül

s így költségvetésünket reális alapokra helyezhetjük.
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A szerkeszt-bizottság intézkedései közül ki kell emelnem, hogy elha-

tározta, miszerint a Botanikai Közlemények múlt évfolyamának 6. füzetét,

mely az Index-et és az évfolyam tartalomjegyzékét is tartalmazza mintegy

100 példányban elfizetésre vagy cserére való felhívás kíséretében a neve-

zetesebb külföldi botanikai társulatoknak, intézeteknek s múzeumoknak

szétküldjük

Mint örvendetes körülményt említem fel. hogy az elbbi évekhez

képest a Botanikai Közlemények-et szaktársaink hova-tovább fokozottabb

mértékben részesítik szellemi támogatásukban, úgy hogy daczára annak,

hogy 26 ívet, tehát kétszer annyit adtunk ki, mint azeltt, és a dolgozatok

beérkezésének idbeli sorrendjét követve aUg van hátralékunk, mégis közel

20 kisebb-nagyobb dolgozat vár kiadásra és még hátra vannak az idei

évfolyamunkra a folyó évi üléseken bemutatásra kerül czikkek. Ez a

magában véve örvendetes körülmény azonban másfell eléggé nehéz helyzet

elé állítja a szerkesztséget és fokozottan követeli azt, hogy bevételeinkre

vonatkozó elbb említett kérésünket a Társulat felkarolni szíveskedjék.

A szakosztály anyagi viszonyaival áll kapcsolatban az is, hogy újabban a

doktori disszertácziók csakis az illetk anyagi hozzájárulása melleit adhatók

ki folyóiratunkban.

Bevételek.

1. Az alapítványok összege 1908 végéig ........ 900"— K
2. Felhasználható maradvány 1908-ról 216638 ,

Bevételek 1909-ben:

1. Alapítványok 253"

—

„

2. Elfizetések , 1842-5 6 „

3. Költségmegtéritések 50'

—

„

4. Társulati segély . . 1700— „

Összesen . . 691194 K

Kiadások.

1. írói tiszteletdijak 887-42 K
2. Szerkeszti díj 200*

—

„

3. A jegyz tiszteletdíja 200*

—

„

4. Szolgák bére 40"

—

„

5. Nyomtatás 2944-70 „

6. Klisék . . . : 365-28 ,

7. Kis nyomtatványok (meghívók, czimlapok) 103-87 „

8. Postaköltség 199-—
„

9. Kezelési és tiszti dijak a 2. tétel után 189-50 „

10. Vegyes kiadás . . 4535 „

Összesen . . 517512 K
Maradék 1910-re 1736-82 „

Ebbl a növénytani alap kitesz 1153*— „

Felhasználható maradék 1910-re 583-82 K

így tehát a folyó évre 583 kor. 82 fill. maradványunk van, a mely

azonban a folyóirat fejlesztésével kapcsolatos kiadásainkhoz mindenesetre
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teljesen fel lesz az idén használva még akkor is, ha az átalányosok ügye

kapcsán a kért 800 korona segélyt megkapjuk.

Végül nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy szakosztályimkat a

Társulat tisztikara a folyóiratunkkal és pénzügyeinkkel kapcsolatosan, a

múlt évben is a leggondosabb és elzékeny intézkedéseivel támogatta, miért

is azt elismerés és köszönet illeti meg. Dr. Tuzson János.
szerkeszt.

Mágocsy Dietz S. indítványozza, hogy úgy a jegyznek, mint a

szerkesztnek, jelentéseik megírásáért köszönet mondassék, jelentéseik pedig

egész terjedelemben felvétessenek a Közleményekbe.

Az indítványt a szakosztály helyesli és elfogadja.

Kümmerle J. B. a szerkeszt jelentésének azon részéhez szólva,

mely az ö Index-éiöl emlékszik meg, felemlíti, hogy az Index a külföldön

is tetszésre talált, a mi szintén bizonyítja, hogy arra szükség volt. Hogy az

Index-et folytathassa, kéri a szakosztály támogatását.

Klein Gy. elnök indítványozza, hogy Kümmerle J. B.-nek az

Index megírásáért köszönet mondassék s ez a jegyzkönyvbe is bevétessék.

A szakosztály az indítványhoz hozzájárul.

4. A jegyz jelenti, hogy a szerkeszt-bizottsághoz indítvány érkezett,

melyet szó szerint, a mint itt következik, fel is olvas.

„Alulírottak azzal a tiszteletteljes kérelemmel járulunk a tek. szer-

keszt-bizottság elé, hogj"^ a következ határozati javaslatot kegyeskedjék

a f. hó 9-én összeül növénytani szakosztályi ülés „Jelentések" czímü els

tárgya során a szakosztály elé terjeszteni :

Kimondja a szakosztály, hogy a szakosztály elnökségére, úgy mint

az elnöki és alelnöki tisztségekre szóló választás hatálya három évi id-

szakra terjed, meljmek letelte után, vagyis minden tisztújító ülés alkalmával

az elnökség szükségképen változzék.

Budapest, 1910. évi febr. hó 6-án. . Mély tisztelettel,

a szakosztály több tagja nevében: dr. Jávorka Sándor s. k.;

Smoquina s. k.; dr. Kümmmerle Jen Béla s. k.; dr. Lengyel
Gé za s. k."

A jegyz jelenti a szakosztálynak, hogy a szerkeszt-bizottság beha-

tóan foglalkozott ezzel az indítványnyal és egyhangúlag a következ javas-

latot ajánlja a szakosztálynak elfogadásra

:

„A szakosztály elfogadja az indítványtevk indítványát, olyképen

azonban, hogy a szakosztály szabályzata ezen határozat bekapcsolásával

záros határidn belül átdolgoztassék, a mikor is az összes ügyrendi sza-

bályok érvénybe fognak lépni."

A jegyz utal jelentésére, melyben kiemelte, hogy a Szakosztály

szabályzata sok tekintetben elavult, és átdolgozásra szorul. A javított sza-

bályzatba kell majd az indítványtevk indítványát felvenni. Az indítvány

a mai ülésen már nem emelkedhetik érvényes határozattá, mert azt elbb

a választmánynak kell bejelenteni.

Kümmerle J. B. az aláírók nevében jelenti, hogy a szerkeszt-

bizottság javaslatát elfogadja.

Hathalmi Gabnay F. a záros határidt az április havi szakülós

idejére kéri kitzni.
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A szakosztály elfogadja a szerkeszt-bizottság javaslatát és hozzá-

járul Hathalmi Gabnay F. indítványához is.

5. K 1 e i n G y. elnök felkéri dr. Deér Endrét a korelnökség elfo-

gadására és a tisztújítás megejtésére.

Deér Endre korelnök felkéri Hat halmi Gabnay F-t a

szavazatszedö- bizottság elnökének, Tomek Jánost és Sántha
Lászlót a szavazatszedö-bizottság tagjainak és rövid idre felfüggeszti

az ülést. A szavazatok benyújtása után a korelnök megnyitja az ülést.

G. Tuzson J. elterjeszti Blattny Tibor következ két dolgozatát.

1. ,A Syringa Josikaea elterjedéséhez" és 2. ,Adatok a Quercus

lanuginosa elterjedéséhez." (Mindkett megjelenik.)

Bernátsky J. hozzászólásában felhozza, hogy a Quercus lanugi-

nosa mészkedvel növény, ezért azt gyanítja, hogy^ még ott is, a hol trachit-

területrl említik, kisebb mészszigetek lehetnek s ezeken terem a Qu. lanu-

ginosa. A hol pedig tiszta trachittalajon fordul el, gyanítható, hogy ott

nem a tipikus Qu. lanuginosa.^ hanem valamely hibridje v. formája terem.

Verseczen gneisztalajon sem a típusos Qu. lanuginosa él, hanem való-

sziníileg a Qti. sessilifórával való hibridje.

Tuzson J. elmondja, hogy a szerz többnyire kiemelte a talaj

minemüségét is. Az általa (Tuzson által) a Botan. Köziem, múlt számá-

ban ismertetett vihnyei és a kassai elfordulás mésztalajon van.

Lengyel G. felemlíti, hogy hazánkban a Qu. lanuginosának leg-

északibb elfordulása R e u s s G. szerint Sárosmegyében van.

Tuzson J. megjegyzi, hogy ö csak azokat az elfordulásokat

sorolta fel, a honnan magát a növényt látta. A sárosmegyeit nem látta.

Lengyel G. azt válaszolja, hogy a megbízható irodalmi adatokat

is figyelembe kell venni. A sárosmegyei elfordulás valószínsége elfogad-

ható, mert hiszen még északabbra, Galicziában és Németországban is van

Quercus lanuginosa.

Mágocsy-Dietz S.-nak is az a nézete, hogy a sárosmegyei adat

megbízható. Fontos dolog már az is, ha a fajra nézve meg tudunk álla-

podni. A túlságos részletezés, a formáknak és a hibrideknek nagy mennyi-

sége nem vezet a tényállás tisztázásához. Mértékletességet ajánl e téren.

7. Bernátsky J. a tisztújításhoz szól. Kérdi, miért nem választja

a szakosztály most a szerkesztt is ?

Mágocsy-Dietz S. : azért, mert a szerkesztt a szerkeszt-

bizottság választja.

Schilberszky K. is helyesnek tartja, hogy a szerkeszt-bizottság,

mely felelsséget vállal a szerkesztésért, rendelkezzék a szerkesztválasztás

jogával.A Társulat szerkesztjét is nem a közgylés választja, hanem a tisztikar.

Bernátsky J. megnyugszik a felvilágosításokban, csak azt indít-

ványozza, hogy a szerkeszt választására vonatkozó eljárás az alkotandó

ügyrendben tisztáztassék, illetleg megállapíttassék.

Az elnök kimondja, hogy a szakosztály úgy is foglalkozik majd az

ügyrend szabályzatának átdolgozásával, a mikor is alkalma lesz a szakosz-

tálynak a szerkesztség ügyét is tisztázni.

8. Hathalmi Gabnay F. kihirdeti a tisztújítás eredményét, mely

a következ : beadatott összesen 26 érvényes szavazat és pedig : elnök

:
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Klein Gy. 19, másodelnök : M ágo csy-Di etz S. 19, jegyz : Moe s z

G. 25, szerkeszt-bizottsági tag : Schilberszky K. 23, Filarszky
N. 20 szavazattal.

Deér Endre korelnök átadja az ülés vezetését az újonnan meg-

választott elnöknek.

Szalóky R. üdvözli az újonnan megválasztott tisztviselket, s a

legmelegebben üdvözli a tisztikar els emberét, az elnököt, a ki felé ismé-

telten fordult a szakosztály bizalma. És abból az alkalomból, hogy immár

40 éves tanári szolgálatra tekinthet vissza, üdvözli öt, mint a legbuzgóbb

tanárt is, kinek érdemeit mindenki elismeri, és a kit újabban az a szép

kitüntetés is ért, hogy a kolozsvári egyetem megválasztotta tiszteletbeli

doktorává.

Klein Gyula elnök örömmel elfogadja a választást, Ígérvén, hogy

lelkesedéssel, minden erejével rajta lesz, hogy a szakosztály a fejldés

útján tovább haladjon.

Mágocsy-Dietz S. a többi a tisztvisel nevében is köszönetet

mond a szakosztálynak az újból való megválasztásért.

9. Wagner S. : „Üj Centaurea fajkeverékek" czímn dolgozatát

T u z s o n J. mutatja be. A szerz négy új hibridet ir le, ú. m. ; 1. Cen-

taurea Richteriana Wagn. (= C. alpina L. X C'. spinulosa Roeh.), term-
helye : Szerbia; 2. C. Pancicii Wagn. (= C. calvescens y^ C. álba L.

subsp. concolor DC), termhelye : Szerbia : 3. C. Sándorii Wagn. (= C.

Rhenana B o v. X <?• C'lba L. ssp. deusta T e n.l, termhelye : ? ; 4. (7. alien,

Wagn. {= C. spinoso-ciliata S e e n X ^- f^^^f^ L. ssp. concolor DC),
termhelye : ?

A szerz kételkedik a Bernátsk y-tól Verseczen gyjtött C. Reichen-

bachioides helyes meghatározásában.

BernátskyJ. aC. Reichenbachioides verseczi elfordulásához szól

hozzá. A meghatározás helyességét úgy D e g e n A., mint H a y e k is

elismerték. Ajánlja, hogy a szerz az irodalmat, a hol ez a kérdés tár-

gyalva van, tüzetesebben használja fel munkájánál. Nem tartja helyesnek,

hogy esetleg két herbáriumi példány alapján hibridet állapítsanak meg.

Valamely növény hibrid természetét csak a természetben való megfigyelés

útján lehet meghatározni, a mikor a két szül között rátalálunk az illet

növényre, a mely morfológiailag, a két szül jellemvonásait világosan magán
viseli, ez esetben a kérdéses növény hibrid eredetét — uzus szerint —
bátran elfogadhatjuk. Egyébiránt dönt bizonyítékot csak a kísérletezés nyújt.

T u z s o n J. hozzászólásában kiemeli, hogy a C. Sándorii és a C. aliena

oly példányokból vannak megállapítva, p melyek eredete ismeretlen és nem
tartja helyesnek, hogy a termhely ismerete nélkül, csupán egy-két her-

báriumi, st éppen kultivált (C. Sándorii) példány alapján ily részletesebb

rendszertani megállapítások végeztessenek és új nevek állíttassanak fel.

Kijelenti azt is, hogy bár a nemzetközi szabályok megengedik, hogy a

hibrideknek külön nevet is adhassanak, ennek az eljárásnak nem barátja.

10. Moesz G. elterjeszti Scherffel Aladár: „Bhaphidonema

brevirostre, nov. spec, egyúttal adat a Magas-Tátra nivális flórájához" czímü

dolgozatát. (Megjelenik.)



A „Botanikai Közlemények" díját befizették:

(1908 deczember 1-töl 1909 június 30-ig.)

1909-re : (Folytatás.)

Elemi népiskolai tanítóképzö-int. Gyr, Györffy István, Györfi Miksa, Róm.
kath. Fgimnázium Gyulafehérvár, B. Hajdú Lajos, Ref. Fgimnázium
Ha_dúnánás, AU. Polgári fiúiskola Hajdúszoboszló, Halász Ern, Halmai
József, Hampel Gyula, Hankovszky Zsigmond, Herbszt Ferencz, Ref. Fgimná-
zium könyvtára Hódmezvásárhely, Áll. Elemi iskola Hódmezvásárhely;
Hollendonner Ferencz, Hollós László, Polgári és Felskereskedelmi iskola

Homonna, Horváth József, Horváth Miklós, Horváth Zoltán, Áll. Polgári

iskola Hosszúfalu, Höffle Gyz, Huchthausen Vilmos, Huszár Aladár,

Ibos József, Irányi Dezs, Jaloveczky Péter, Jancsó Miklós, Jávorka Sándor,

id. Joós Lajos, Kakusz Béla. Kántor Mihály, Áll. Fgimnázium Tanári

könyniára Kaposvár, Polgári fiúiskola Kaposvár, Ref. Gimnázium Karczag,

Áll. Felsbb Leányiskola Kassa, Áll. Polgári Fiúiskola Kassa, Áll. Freál-

iskola Kassa, Kassai Múzeum Kassa, Áll. Polgári Leányiskola Kecskemét,

Ref. Fgimnázium Kecskemét, Kecskeméthy Géza, Kendi Károly, Kerék-

gyártó Árpád, Kertész Miksa, Ágostai Lyceum könyvtára Késmárk, Magy.

kir. Gazdasági Akadémia Keszthely, Premontrei Fdimnázium tanári könyv-

tára Keszthely, Róm. kath. Fgimnázium Kézdivásárhely, Áll. Tanítóképz-

Intézet Kiskunfélegyháza, Zilahi Kiss Endre, Ref. Fgimnázium könyvtára

Kiskunhalas, Kiss Lajos, Ref. Fgimnázium Kisújszállás, Klacskó Gyz,
Klacskó István, Koczkás Gyula, Ref. Kollégium Kolozsvár, Róm. kath.

Fgimnázium Tanári könyvtára Kolozsvár, unitárius Kollégium könyvtára

Kolozsvár, Tanitók Hunyadiháza Kolozsvár, Szent Henedek-rendi kisgimná-

zium Komárom, Konsch Ignácz, Kordos Gusztáv, Kovács József, Kováid

Emil, Kozelka Béla, Kökény Sándor, Áll. Freáliskola tanári könyvtára

Körmöczbánya, Krösy Kornél, Róm. kath. Tanítóképz-Intézet Kszeg,
Szt. Benedekrendi Gimnázium könyvtára Kszeg, Krepuska Géza, Kurimay
Mihály, Kutka István, Lányi Béla, László Ern, László Gábor, László Kál-

mán, Lejtényi György, Áll. Polgári Iskola Liptószentmiklós, Löw Márton,

Lukáts Dezs, Magyar kir. Gazdasági Akad. könyvtára Magyaróvár, Orsz.

m. kir. Növénytermelési kísérleti állomás Magyaróvár, Magyary József,

Mayer István, Áll. Fgimnázium Makó, Mankovich Rezs, Ref. Fgimnázium
Máramarossziget, Magy. kir. Erdigazgatóság Máramarossziget, Matolcsy^

Miklós, Mauritz Réla, Melkay György, Polgári fiú- és leányiskola Mezberény,

Ref. Fgimnázium könyvtára Meztúr, Borsod-Miskolczi Múzeum Miskolcz,

Moesz Gusztáv, Moldvai Vilmos, Magy. kir. áll. Fgimnázium Nagybánya,

Nagy Béla, Bethlen-Fiskola könyvtára Nagyenyed, Kir. VMnczelériskola

Nagyenyed, Nagy Lajos, Nagy Sándor, Áll. Fgimnázium Igazgatósága

Nagyszalonta, M. kir. áll. fgimnázium Igazgatósága Nagyszeben, Érseki

Fgimnázium Nagyszombat, Városi Közkkönyvtár Nagyszombat, Áll. Polg.

fiú- és leányiskola Nagytapolcsány, Áll. Freáliskola Nagyvárad, Nedeczky

Pál, Neumann Jen, Nitsner Antal, Novágh Gyula, Nóvák József, Nyárády

E. Gyula, Evang. Fgimnázium Nyíregyháza, Nyíri Bertalan, Róm. kath.

Fgimnázium Tanári Könyvtára Nyitra, Olgyay Lajos, Pákozdy Károly,

ÁH. Fgimnázium Tanári Könyvtára Pancsova, Pándy Kálmán, Irgalmas-



nvérek Intézete Pápa, Szent Benedekrendi gimnázium tanári könyvtára

Pápa, Ref. Fiskola könyvtára Pápa, Papp János, Páter Béla, Pátkay

Lajos, Pékár Mihály, Penkert Mihály, Perczel Lajos, Kaszinó Petrozsény,

Áll. Elemi Iskola Pilisvörösvár, Pillitz Ben, Pintér Sándor, Plenczner Lajos,

Plász Sándor, Polgár Sándor, A magyarországi Kárpát-Egyesület múzeuma
Poprád, Áll. Tanitóképzö-Intézet Pozsony, Áll. Felsbb Leányiskola Pozsony,

M. kir. áll. Polgári Leányiskola Pozsony, Kir. kath. Fgimnázium Ifjúsági

könyvtára Pozsony, Procopp Jen, Raab Alajos, Radisics Elemér, Radó

Endre, Raimprecht Antal, Raisz Sándor, Rapaics Raymund, Rásky Béla,

Rehák Arthúr, Reuter Kamilló, Richter Lajos, Ritter Jen, Róna Jen,
Rosenberger Mór, Rothschenek Jen, Kath. Fgimnázium Rózsahegy, Kir.

kath. Fgimnázium Rozsnyó, Áll. s. közs. Polgári Fiú- és Leányiskola

Ruttka, Sáry Lajos, Saxlehner Andor, Saxlehner Kálmán, Saxlehner Ödön,

Schenk Jakab, Scherffel Aladár, Scholtz István, ;^Schöber Emil, Evang.

Fgimnázium könyvtára Selmecz, M. kir. bányászati és erdészeti Fiskolai

kör Selmecz, M. kir. bányászati és erdészeti fiskola könyvtára Selmecz,

Magy. kir. központi Erdészeti kísérleti állomás Selmecz, Ref. Székely Mikó-

kollégium Sepsiszentgyörgy, Universitatsbibliothek Sofia, Szent Orsolya-

rendiek Intézete Sopron, Áll. Freáliskola Sopron, Ev. Lyceum könyvtára

Sopron, Ev. Tanitóképzö-Intézet Sopron, Sperlágh Aladár, Stolmár Viktor,

ÁH. Tanltónképz-Intézet Szabadka, Szalóki Róbert, Szandowics Rudolf,

Róm. kath. Polgári Tanítónképz Szatmár, Szatmáry Mihály, Áll. Freál-

iskola Tanári könyvtára Szeged, Unitárius Gimnázium Székelykercsztúr,

M. kir. áll. Freáliskola Székelyudvarhely, ÁH. Tanítóképz-Intézet Székely-

udvarhely, Áll. Freáliskola Tanári könyvtára Székesfehérvár, M. kir. áll.

Fgimnázium Szekszárd, Szely Lajos, Szenczy Gyz, Áll. Fgimnázium
Szentes, Áll. Fgimnázium Szentgotthárd, Szentkirályi Kálmán, Szerb György,

Szigetthy József, Szilárd István, Szilasi Jakab, Szolga Ferencz, Szomjas

Gusztáv, Szurák János, Sziits Andor, Tarjányi János. Tejfalussy Ferencz,

Telbisz György, Felskereskedelmi Iskola Temesvár, Áll. Tanítóképz Temes-

vár, Teodorovits Ferencz, Teschler György, Thirring Gyula, Thuróczy M.

Kornél, Tomek János, Török Gyula, Turtsányi Kálmán, Udránszky László,

Áll. Polgári Leányiskola Cj pest, Áll. Polgári Fiúiskola Üjszentanna, Fgimná-
zium Tanári könyvtára Üj vidék, Kath. Fgimnázium Tanári könyvtára

Ungvár, Áll. Reáliskola Ungvár, Magy. kir. Föerdhivatal Tiszti könyvtára

Ungvár, Siketnémák országos Intézete Vácz, Kegyesrendi Fgimnázium
Vácz, Államilag segélyezett Izraelita Reáliskola Vágújhely, Vándor József,

Végh János, Verzár Gyula, Áll. Polg. Fiúiskola Tanári könytára Veszprém,

Veszprémmegyei múzeum Veszprém, Vigh Gyula, Vitái Jen, Vnutsko

Ferencz, Volkmer Raymund, Vörösváry Szigfrid Ferencz, Polgári olvasókör

Vulkán, Wagner János, Weber Dezs, Weisz Ödön, Wind István, Wolff

Gyula, Zahajkiewicz Gizella, Áll. Felsbb keresk. Iskola könytára Zala-

egerszeg, Áll. Fgimnázium Ifjúsági könyvtár Zalaegerszeg, Áll. Polgári

Leányiskola Zilah, Ref. Fgimnázium Zilah, Áll. Fgimnázium Zombor,

Zsurek Nándor.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, Budapesten.


