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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK,
Á nörénytani szakosztály 1913. évi januárius hó 8-án tartott 182 ik

ülésének jegyzökönyre.

Elnök :Mágocsy-Dietz S. Jegyz : M o e a z G.

1. Mágocsy-Dietz S. jelenti, hogy Klein Gy. elnök megjele-

nésében akadályozva lévén, az ülésre nem jöhetett el.

2. Istvánffi Gy. vendég eladást tart „a szl peronosporájának

lappangási idejérl, tekintettel a védekezésre". (Lásd 1. old.)

3. T m e k J. : „Adatok a búzatermés ismeretéJiez" ez. dolgozatát ismer-

tette. Vizsgálatából kiderül, hogy a magyar és a romániai búza abszohit

súlya, nitrogénmentes vonadékanyaga a növeked hektolitersúlylyal együtt nö,

a nyersprotein, zsír és hamutartalma ellenben csökken. Az 1911. évi igen

magas hektolitersúlyú magyar búzák termés- és maghéjának mikroszkópos

összehasonlítása alacsonyabb hektolitersúlyú magyar búzákkal arra az ered-

ményre vezetett, hogy a hektolitersúly és a héjak vastagsága között nincsen

szabályszer összefüggés. A hektolitersúly nem olyan megbízható érték-

mérje a búzának mint azt a gyakorlatban hiszik, mert nem fejezi ki htíen

a búza bens értékviszonyait.

4. Borza S. : „Cerastium tanulmányok'^ ez. dolgozatát Szabó Z.

ismerteti. (Megjelenik.)

5. M e s z G. bemutat egy fényképet, melyet dr. K á d á r Antal m.

kir. bányakerületi forvos küldött. A fénykép egy 15 éves M%isa ensefe

példányt ábrázol. Magassága 6 m, egy-egy levele 45—5 m hosszú és

0*85 m széles. Nemcsak nagy termete miatt kelthet figyelmet, hanem

azért is, mert virágzó állapotban van. Ez a Musa nevezett forvos nag>'-

bányai kertjét diszíti.

6. M e s z G. felolvassa Klein G y. elnök következ levelét

:

„A Kir. Magy. Természettud. Társiüat növénytani szakosztályának !

Igen tisztelt szakosztály

!

Korommal járó testi fogyatkozásaim arra kényszerítenek, hogy a

szakosztály elnökségérl lemondjak.

Midn ezt ezennel tisztelettel bejelentem, nehezemre esik, hogy el

kell hagynom azt a helyet, a melyen a szakosztály kitüntet bizalmából

elbb mint másodelnök, majd mint elnök, 21 éven keresztül szerencsés

voltam a szakosztály munkálkodásában résztvehetni. Meg kell válnom egy

nekem mindenkor kedves munkakörtl, a melyben csekély erm és tehet-

ségemhez képest, mindig igyekeztem megtenni mindazt, a mit a szakosztály

érdeke megkívánt.

A lefolyt 21 évre visszatekintve, igaz öröm tölt el, ha meggondolom

hogy a szakosztály milyen nehézségekkel alakult meg s milyen csekély

kezdetbl indult ki, míg lassú, de szakadatlan fejldéssel a mostani álla-

potba jutott. Ez állapot létrehozásában a föérdem a szakosztály tisztelt

tagjait illeti, a kik kezdettl fogva a szakosztályba való egyesülés eszméjét

lelkesedéssel felkarolták s utána buzgósággal és kitartássala kitzött czél minél

megfelelbb elérésére törekedtek. Lényegesen elsegítette ezt a törekvést

az a kartársi viszony ós egyetértés, mely mindenkor a tisztelt tagok köz
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fennállott s a mely nemcsak könnyvé tette az én elnöki feladatomat, de

egyszersmind odavezetett, hogy a szakosztály úgy bels munkálkodása

tekintetében, mint kiható ténykedéseiben, különösen a külföldi botanikusokkal

rendezett nagyobb kirándulások, a századik ülés, a Diószegi ünnepély, az

állattani szakosztálylyal együtt tartott Linné-ünnepély stb. egyaránt figye-

lemre méltó eredményeket ért el.

Ügy hiszem, mindez arra jogosít bennünket, hogy a szakosztály jövjét

immár biztosítottnak tekintsük. Egy új, friss munkaervel biró elnök alatt a

szakosztály további haladásnak nézhet elébe, kivált, ha a tisztelt tagok az

eddig tanúsított buzgalommal, összetartással és egyetértéssel továbbra is

támogatni fogják a szakosztály törekvéseit.

Elnöki minségemben búcsút véve a szakosztály tisztelt tagjaitól, még
hálás köszönetet mondok az irántam ismételten tanúsított bizalomnyilvání-

tásukért és azon jóindulatukért és elnézésükért, melylyel elnöki mííködésemet

kisérni szíveskedtek ; de köszönettel tartozom különösen a tisztikarban min-

denkori társaimnak, a kik buzgalmukkal hathatós segítségemre voltak. Végül

pedig kijelentem, hogy továbbra is, mint a szakosztály egyszer tagja, azon

leszek, hogy a szakosztály törekvéseit tlem telhetleg elmozdítsam.

Budapest, 1913 januárius 4.

Kiváló tisztelettel

Dr. Klein Gyula.

7. M o e s z G. elterjeszti a szerkeszt bizottságnak azt az indítvá-

nyát, hogy Klein Gyulát, a kit lemondási szándékától eltéríteni nem
sikerült, a szakosztály érdekében 21 éven át kifejtett sikeres munkálkodá-

sának hálás elismerése jeléül a szakosztály válassza meg tiszteletbeli elnökének.

A szakosztály ezt az indítványt egyhangúlag elfogadta.

Szabó Z. indítványozza, hogy Klein G y. lemondó levele a jegyz-

könyvbe felvétessék.

Istvánffi Gy. vendég indítványozza, hogy Klein Gyulát
tiszteletbeli elnökké történt megválasztásáról egy küldöttség értesítse.

A szakosztály mind a két indítványhoz hozzájárul.

8. M e s z G. bejelenti a szakosztály tagjainak sorában újabban

törtónt változásokat.

Új alapító tag : dr. Aujeszky Aladár fiskolai tanár, Budapest.

Új tagok .dr. Bernátsky Jen, a szlészeti intézet osztályve-

zetje, Budapest.

Mez Ern gyógyszerész, Debreczen.

Dr. Papp Dezs freáliskolai tanár, Budapest.

Uj átalányosok : Baja, áll. tanítónképz int. ifj. önképzköre.

B r á d, áll. polg. fiúiskola.

H a 1 1 r i c h és T s a, gztéglagyárosok, Medgyes.

Kecskemét, áll. freáliskola.

Nagyvárad, városi nyilv. könyvtár.

Saxlehner Tibor tanuló, Budapest.

Svetz Mihály tanító, Kesny.
Kilépett 3 tag és 2 átalányos. Meghalt 2 átalányos.
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A növénytani szakosztály 1913. évi februárius hó 12-én tartott 183.

ülésének jegyzökönyve.

Elnök : M á g o c s y-D ietz Sándor és Klein Gyula.
Jegyz : Moesz Gusztáv, majd Szabó Zoltán.
1. Mágocsy-Dietz Sándor az ülést megnyitván, jelenti, hogy

a Társulat Bugát-pályázatán a dijat I-anger Sándor pozsonyi tanító

nyerte meg a Spirogyra génuszról szóló munkájával. Üdvözli öt ez alka-

lommal. Tliaisz Lajost ésVargaOszkárt elléptetésük alkalmából

üdvözli. Különösen kiemeli mint örvendetes eseményt a Magy. Nemz. Múzeum
Növénytani Osztál}a által kiadott Flóra hungarica exsiccala elsö kötetének

megjelenését, a mely alkalomból a szakosztály nevében üdvözli a Múzeum
növénytani osztályát és annak tisztviselit.

2. Moesz Gusztáv bejelenti, liogy a szakosztály megbízásából

MágocsyDietz Sándorral együtt személyesen felkeresték Klein
Gyulát és tudomására adták tiszteletbeli elnökké való megválasztását,

a ki azt köszönettel fogadta.

3. Klein Gyula meleg szavakban köszöi etet mond tiszteletbeli

elnökké történt megválasztásáért.

4. Sztankovics Rezs a szakosztály nevében üdvözli a elép

elnököt és az uj tisztetetbeli elnököt.

5. Klein Gyula köszönetét fejezi ki az ünneplésért.

6. Moesz Gusztáv jegyz elterjeszti jelentését az elmúlt évrl.

Jelentés a szakosztály 1912. évi mködésérl.

Az elmúlt esztend, a szakosztály 21-ik esztendeje bizonyos tekin-

tetben határt alkot szakosztályunk életében. Igen tisztelt elnökünk, Klein
Gyula tanár úr, miután az elnöki tisztet nem volt hajlandó továbbra is

vállalni, 1912-ben elnökölt utoljára. A tavalyi esztendvel egy hosszú id-

szak záródott, a melynek éveiben szakosztályunk Klein Gyula bölcs,

nyugodt és fáradhatatlan vezetése mellett lényegesen megersödött. Rajtunk

a sor, hogy arra a szilárd alapra, melyet lefektetett, tovább építsünk és

a szakosztály javát, melyet sohasem tévesztett szem ell, mi is teljes

ernkbl szolgáljuk.

Klein Gyula érdemeit és tiszteletieméltó egyéniségének példás

tulajdonságait nem szükséges felsorolnom. Megtette ezt Mágocsy-Dietz
Sándor másodelnök úr és Szalóki Róbert tagtársunk azon az emlé-

kezetes szép ülésen, a melyet a szakosztály szept. 25-én Klein Gyula-
nak szentelt, tanári mködésének 40-ik évfordulója alkalmából.

Ez ünnepi ülésünkön kívül még 9 szakülést tartottunk, a melyeken 21

eladótól 38 eladást hallgattunk meg. (1911-ben 9 ülésen 22 eladó 35

eladást tartott.)

Az eladók névsora és eladásaik száma a következ : Bányai
János 1, Bezdek József 1, Blattny Tivadar 2, Doby Géza
2, Fehér Jen 1, Fucskó Mihály 2, Gombocz Endre 1,

Hollendonner Ferenc 1, Jávorka Sándor 3, Kúposok
Samu 1, Lacsny Ince Lajos 1, .Mágocsy-Dietz Sándor 1,

Moesz Gusztáv 4, Paál Árpád 2, Schilberszky Károly 1,
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Szabó Zoltán 4, Szurák János 2, Textorisz Bella 1,

Treitz Péter 1, Tuzson János 5, Wagner János 1.

Hogy az eladások és bemutatások a botanika milyen körébl valók,

azt a következ táblázat mutatja, a melybe összehasonlítás czéljából az

elz három esztend üléseinek tárgyait is felvettem.

1909 1910 1911 1912

Küls morphologia 2 — — 1

Anatómia 3 2 4 1

Physiologia — 4 3 5

Biológia 1 4 1 2

Moszatok — 1 — 1

Gombák 3 6 4 5

Zuzmók 1 — — —
Mohák — 1 2 —
Edényes virágtalanok 1 — — —
Növényrendszertan 4 8 6 2

Florisztika 9 9 3 6

Növényföldrajz 1 4 4 3

Teratologia 2 8 — 3

Palaeontologia 1 — 1 1

Gazdasági és ipari növénytan 1 2 1 1

Könyvismertetés 1 7 4 8

Botanikai irodalom — 1 — 1

A botanika története 1 1 4 —
Emlékbeszéd — 1 — —
Herbárium . . ; — — — 2

Botanikus kertek 2 — — 1

Növénygytíjtés — — — 1

Kongresszus — 1 — —
Növények fotografálása — — 1 —
Bemutatásoki 2 8 4 9

Szakosztályunk utolsó négy évének munkásságáról ez a kis statisz-

tika jó képet nyxijt. Megtudjuk belle, hogy tagtársaink a botanika mely

részeit mvelték szívesebben, mi iránt érdekldtek jobban. Megtudjuk

belle, hol vagyunk ersebbek és hol vannak gyengéink. Elbizakodottságra

nincs okunk, st inkább kötelességünk, hogy fokozottabb mértékben dol-

gozzunk. Ez vonatkozik reánk idsebbekre épp úgy, mint a fiatalabb

nemzedékre. Kötelességünk, hogy mindenkit, kiben arra való hajlandó-

ságot és tehetséget látunk, serény, de egyúttal komoly munkára buzdít-

sunk, olyan munkára, melynek minden mondata alapos meggondolásról tegyen

tanúbizonyságot. Hozzá kell fognunk az eddig parlagon maradt területek

megmveléséhez. A moszatok, zuzmók, mohák és harasztfélék alig-alig

szerepeltek üléseink tárgysorozatában. A statisztika egyéb sorai is élén-

kebb' tevékenységre intenek. Vannak kiváló szakembereink, a kiket meg

1 A bemutatások ugyan a fenti számokban is benfoglaltatnak, mind-

azonáltal külön ia idejegyeztem számukat.
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kellene nyernünk, hogy jeles dolgozataikkal szakosztályunkat is tiszteljék

meg olykor-olykor.

Igen fontosnak vélem, hogy a berantatások srbben szerepeljenek

üléseinken, mint eddig. Nyíljék alkalom minél többször a legkülönfélébb

botanikai tárgyak és jelenségek megismerésére, melyek megmagyarázására

sokszor néhány szó is elegend.

Igaz, hogy a szakosztály mködése, üléseink törzsközönségének

számához képest talán megfelel. Mert átlag harminczan gyltünk össze s az

eladások száma 38 volt. De ha azt tekintjük, hogy szakosztályunk pótolja

a még hiányzó magyar botanikai társaságot, akkor, mint az ország egyetlen

botanikai testülete, nagyobb arányú tevékenységet kellene kifejtenünk. Bizo-

nyos, hogy elbb a mi közönségünk közönyösségét kellene megtörnünk, a

mi bizonyára a legnehezebb feladatok egyike. Hiszen vannak még magyar

botanikusok is el(*g nagy számmal, a kik nem léptek be szakosztályunkba

Iiogy kívánhatjuk akkor másoktól, hogy évi tagdíjjal, bármily csekély

legyen is az, hozzájáruljanak anyagi erink gyarapításához I És a nehéz

ségek ellenére is hozzá kell látnunk tagjaink számának növeléséhez. Bizta-

tással, jó szóval mindenki tehet valamit e téren ismersei körében. E mellett

az intéz bizottságnak is kell foglalkoznia' ezzel a kérdéssel. A jelensé

gek, a mire luár a múlt esztendben is felhívtam a szakosztály ügyeimét,

arra vallanak, hogy tagjaink rovására aránytalanul emelkedik az átalányo-

sok száma. És számuk 1913-ban még nagyobb mértékben tszökken fel.

Nekünk pedig sem az alapítók, sem az átalányosok nem nyújtanak elnyt.

A mi ernket egyedül a tagok adják.

Tagjaink létszámát, valamint mindazokéit, a kik a „Botanikai Közle-

méiiyek"-et kapják, a következ táblázat mutatja. Összehasonlításul közlöm a

megelz három év adatait is :

1909

Alapító tag 18

Tag és elfizet 243j„.q

Átalányos 4061

Külföldi elfizet 6

Belföldi cserés 1

Külföldi cserés 10

Belföldi tiszteletpéld 5

Külföldi tiszteletpéld 4

Összesen 693 724 774 801

Az emelkedés ugyan 27 (1911-ben 50), de ebbl rendes tagjaink

létszámára csak két fnyi emelkedés jut. (1911-ben 5 veszteség.)

Az alapítók száma hárommal emelkedett. Üj alapítóink: Aujeszky
Aladár 100 koronával, Eötvös Loránd báró 500 koronával és Teleki
Sándor gróf 100 koronával, Richter Aladár pedig 83 koronára egé-

szítette ki alapítványát.

Az alapítók névsora és alapítványaik a következ :

Ambrózy István báró, frendiházi tag .50 K
Dr. Anisits Dániel, egyetemi tanár 50 -

Dr. Augustin Béla, egyetemi tanársegéd 50 „

3

1910
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Dr. Aujeszky Aladár, fiskolai tanár . 100 K
Dr. Eötvös Loránd báró, egyetemi tanár 500 „

t Dr. Fialowsky Lajos, tanár . 50 „

Dr. Filarszky Nándor, nemz. múz. osztályigazgató ... 50 ,

Gesell János, nyg. m. á. v. ffelügyel 100 „

Hopp Ferenc, magánzó 50 ,

Ki r. József-megyetem . . 50 „

Dr. Klein Gyula, József-megyetemi ny. r. tanár .... 100 ,

Dr. Kövessy Ferenc, erdészeti fiskolai tanár 50 „

Dr. Mágocsy-Dietz Sándor, tud. egyet. ny. r. tanár . . 100

Dr. Moesz Gusztáv, a Magy. Nemz. Múz. igazgatóöre . . 100 ,

Paszlavszky József, középiskolai igazgató ...... 100 „

Dr. Richter Aladár, tud. egyet. ny. r. tanár 83 „

Dr. Schilberszky Károly, a kertészeti tanintézet tanára . 100 ,

Sólyom Albert, borászati felügyel 50 „

t Dr. Staub Móricz, tanár 80

Dr. Szabó Zoltán, egyetemi magántanár 50 „

Szamosujváriáll. fgimnázium 50 „

Teleki Sándor gróf, frendiházi tag 100 ,

Dr. Tuzson János, a József-megyetem adjunktusa . . . 100 ,

A szakosztály 1912-ben két nevezetesebb határozatot hozott. Neveze-

tesen : 1. Felkértük a Társulat titkárságát, hogy a földmüvelésügyi minisz-

tériumnál tájékozódást szerezni szíveskedjék a természeti ritkaságok meg-

védésének ügyérl, annak jelenlegi állásáról. 2. Állást foglaltunk a Magyar

Quarnero kutató intézet érdekében. Annak terveit és költségvetését a mi

részünkrl egy háromtagú bizottság fogja megállapítani.

A Simonkai Lajos nevét visel tudományos czélú botanikai

alapítvány összege jelenleg 594 K 51 fillért tesz. Ebbl 507 K 80 fillér be

van már fizetve és 42 K 71 fillér a tkésített kamat. A takarékpénztárban

tehát ez id szerint 550 K 51 fillér van.

Sajnálattal kell jelentenem, hogy szakosztályunk új szabályzata még
mindig nem nyert elintézést. Ügy, hogy továbbra is elaviJt szabályzataink

keretei között kellene mozognunk, ha annak több pontja a fejldés kény-

szere következtében hatályát nem veszítette volna.

Köszönettel tartozunk Mágocsy-Dietz Sándor másodelnök

úrnak, mint a tud. egyetemi növénytani intézet igazgatójának, amiért ez

évben is átengedte tantermét üléseink czéljára.

Köszönettel tartozunk a Társulat tisztikarának és választmányának,

amiért jóindulattal és elzékenységgel voltak irányunkban.

És mivel ez az ülés a hároméves cziklus utolsó ülése, engedjék meg,

hogy lelépésem pillanatában magam is mély köszönetemet fejezzem ki úgy a

szakosztály igen tisztelt vezetségének, mint tagjainak azért a jóindulatú visel

kedésükért, melyet irántam állandóan tanúsítottak. Ennek köszönhetem, hogy

az a munka, melyet jegyzi tisztembl kifolyólag öt esztendn keresztül

végeztem, nekem nem terhes munka, inkább kellemes szórakozás volt.

Dr. Moesz Grusztáv,

a növénytani szakosztály jegyzje.
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7. TuzsonJánoa elterjeszti szerkeszti évi jelentését

:

Jelentés a Botanikai Közlemények 1912. évi évfolyamáról és a szak-

osztály vagyoni állapotáról

A Botanikai Közlemények a múlt évben XI. évfolyamában jelent meg,

18 iv terjedelemmel, 56 szövegközötti képpel és egy táblával. A 18 ívbl

három esik az idegennyelvü szövegre és egy a tartalomjegyzékre.

Megjelent ö&szesen 11 eredeti közlemény nyolcz szerztl, 11 irodalmi

ismertetés ; minden füzetben növénytani repertórium s ezenkívül személyi

hirek, szakosztályi ügyek és a szokásos tagsági dij nyugtázások.

A szakosztály pénzügyi viszonyaira vonatkozólag a következ szám-

adást mutathatom be.

Bevételek :

K
1. Az alapítványok összege 1911. végén 1413-

—

2. Felhasználható maradék 1911-rl — •

—

3. Alapítványok 1912-ben 705-—

4. Elfizetési díjak 2574-30

5. Költségmegtérítések 54'

—

6. Társulati segély 3500—^

Összes bevétel 824630

Kiadások

:

K
1. A Társulatnak megtérítend elleg fejében 1059"09

2. írói tiszteletdíjak 554-38

3. Szerkeszti tiszteletdíj . : 200 —
4. Segédszerkeszti tiszteletdíj 200'

—

5. A jegyz tiszteletdíja 200-—

6. A szolgák bére 40*

—

7. A folyóirat nyomtatása és fzése 2275-07

8. Klisék és táblák 243 42

9. Kis nyomtatványok (meghívók, czímszalagok) 10095

10. Postaköltség 154-—

11. Kezelési és tiszteletdijak 257-54

12. A szerkeszt apróbb kiadásai (átalány) 24-—.

13. Vegyes kiadások (fuvarozás a postára, stl).) 81'60

Összes kiadás : 539005

Maradék 1913-ra 73825

Az alapítványok összege 1912. év végén 2118*

—

A szakosztály összes vagyona 1913. elején 2856-25

A számadás adataiból kivehetleg végre sikerült minden tartozásunkkal

rendbe jönni, még pedig úgy, hogy az év végén a még akkor meg nem
jelent 5—6 füzetre elre kifizettünk a nyomdának 500:^ koronát. Ennek

* T. i. az 1911. évben tévedésbl ki nem utalványozott 900 kor. is

az 1912. évben utalványoztatott ki. (2600-|-900=8500).-

3*
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következtében az 1912-iki évfolyam utolsó füzete most máx legfeljebb csak

kisebb részlettel terheli az 1913. évet, ezzel szemben azonban 738'25 kor.

felhasználható maradékunk van. így most már meg lesz a lehetsége annak,

hogy a Botanikai Közlemények elegend érdemes czikk beérkezése esetében

ismét 22—24 ív terjedelemmel jelenhessék meg.

A jegyzi jelentésbl kitnik, hogy az átalányosok száma 520-ra emel-

kedett és a Társulat Titkári hivatala ki is fejezte abbeli óhajtását, hogy a

Botanikai Közlemények ezentúl százzal több példányban adassék ki. Ennek

megfelelen a szakosztály pénzügyi eg^^ensúlyának megóvása czéljábói

kivánatos, hogy a szakosztály az 1913. évre 520 átalányos után , átalányos

különbözet^ czimén a rendes 1700 korona segélyen kívül 1040 koronát

kérjen a Társulattól.

E helyen emlitem meg, bofry a segédszerkeszti állás a lefolyt

évben betöltetlenül maradván, a szakosztály és az intéz bizottság megbízása

folytán úgy intézkedtem, hogy a segédszerkeszt teendit D r. H o 11 e n-

donnerFerencz és Endre Károly végezzék.

Midn jelentésemet szíves tudomásvétel végett a t. szakosztály elé

terjesztem, nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy szakosztályunkat a Tár-

sulat választmánya és tisztikara az elmúlt évben is a leggondosabb és

elzékeny intézkedéseivel támogatta, miért is azt köszönet és elismerés

illeti meg.

Végül engedje meg a t. szakosztály, hogy a szerkeszti tisztet azzal a

kérelemmel tegyem le kezeikbe, hogy tekintettel arra, hogy hat éven át

viseltem e megtisztel, de eléggé fáradságos tisztséget, a jövre mást bíz-

zon meg ezzel a feladattal.

Szíves bizalmukért szinte köszönetemet fejezve ki, kívánom, hogy

a szakosztály és a „Botanikai Közlemények" mennél inkább felvirágozzék.

Dr. Tuzson János

szerkeszt.

8. Mágocsy-Dietz Sándor a szerkeszt jelentése alapján indít-

ványozza, hogy a szakosztály a választmánytól az átalányosok után járó

különbözeti összeg teljés kiutalását kérje. A szakosztály ezt az indítványt

elfogadja.

9. Mágocsy-Dietz Sándor bejelenti a tisztikar és az intéz

bizottság lemondását, köszönetét fejezi ki a jegyz és a szerkeszt munkál-

kodásáért az intéz bizottság nevében és a szakosztálynak a kifejezett

eddigi bizalmáért. Felkéri Klein Gyulát a korelnökség elvállalására és

a választások megejtésére.

10. Klein Gyula korelnök kiküldi Szalóky Róbert elnöklete

alatt Sznrák Jánost és Tomek Jánost a szavazatok beszedésére,

mi czélból az ülést 10 perczre felfüggeszti.

11. Klein G y u 1 a megnyitván az ülést, felkéri Sávoly Ferencz
vendéget eladása megtartására.

12. Sávoly Ferencz meteorológus, beszámolt az ampelológiai

intézetben végzett peronospora-kutatásainak eredményeirl. 1910— 12-ben az
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ország minden vidékérl összegyjtött peronosporaanyag összevetésébl a

baj jelentkezését megelz idjárással kiderítette, hogy Magyarországon miféle

idjárási feltételekhez köti a peronospora els tavaszi megjelenését ? A követett

vizsgálati módszer kifejtése után eladó azt a következtetést vonta le ered-

ményeibl, hogy pusztán az idjárás számontartásából az általa bemutatott

formula segítségével nagy közelítéssel meg lehet állapítani, hogy az idjárás

mikor és az ország mely vidékén éri el azt a biológiai értéket, mely a

peronospora tavaszi tenyészetét megindítani képes.

Klein Gyula megköszöni az eladást.

Schilberszky Károly ajánlatosnak tartaná a harmatviszo-

uyok tanulmányozását és összefüggésének megállapítását is a peronosporával.

Érdekldik a prognózis technikai kivitele és az értesítések szétküldése iránt.

Sávoly Ferenc a köd és a harmat kétségtelen nagy hatását

elismeri ; de a harmatviszonyok pontos jelzése eddig nem volt kivihet, de

ez a hiány némiképen kipótolódik a hmérséklet leszállása révén korrigált

számadatok által. A technikai kérdések most vannak megoldás alatt.

13. Klein Gyula kihirdeti a szavazás eredményét, mely szerint

beadatott 34 szavazat. Elnök lett Mágocsy-Díetz Sándor 33;

másodelnök lett Filarszky Nándor 26; jegyz lett Szabó Zoltán
23; szerkeszt lett Moesz Gusztáv 33 szavazattal. Az intézbizottság

tagjai lettek : Schilberszky Károly és Tuzson János.

Klein Gyula üdvözli az uj elnököt, méltatja eddigi tudomá-

nyos és szakosztályi munkálkodását, meggyzdésének ad kifejezést, hogy

a szakosztály vezetése jó kezekbe került és újult ervel nagy fejldés felé

tekint. Üdvözli az új tisztviselket és az intéz bizottságot, valamint köszö-

netet mond a szavazatszed bizottságnak.

Mágocsy-Dietz Sándor közös munkálkodásra hívja fel a

szakosztályt és általában a magyar botanikusokat. A botanika tudományá-

nak és a hazai flóra kikutatásának további fejlesztésében élénk, íiatal lelke-

sedéssel vegyen részt a szakosztály, hogy czéljának megfelelhessen. Köszöni

a bizalmat úgy a maga, mint tiszttársai nevében.

14. Tuzson János ismerteti Janchen E. gónuszkatalógusának

második kiadását. (Lásd 16. old.).

Moesz Gusztáv ismerteti Pantocsek József „A Fert

tó kovamoszat viránya" czim munkáját, s kiemeli, hogy a Fert tó a maga

érdekes flórájával természeti kincs, a melyet meg kellene menteni a lecsa-

polás következményeitl. (Lásd 14. old.).

15. Mágocsy-Dietz Sándor kéri, hogy a szakosztály a Fert

tó ügyével a következ ülésen foglalkozzék.

16. Moesz Gusztáv elterjeszti az uj tagok jegyzékét.
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Vj tagok :

1. Fischer Ern keresked, Budapest.

2. Jaczó András erd^^mémök, Déva.

3. Pálinkás Gyula, a m. kir. ampelológiai intézet aeszisztense.

4. Schneider József, egyetemi növénykerti kertész.

5. Textorisz Bella postamestern, Blatnicza.

Uj átalányosok :

1—42. Budapest székesfváros 42 községi tanintézete.

43. Budapest IV. kegyesrendi fgimnázium.
44. Dárday Aladár gyógyszerész, Kisjen.

45. Farkas Elek városi vili. rt. oszt. fnök, Budapest.

46. Liptószentmiklós, áll. fgimnázium.
47. P 1 a t s e k-féle könyvkereskedés, Temesvár.

48. S t a m p f e I H. könyvkereskedés, Pozsony.

49. Temesvár, áll. fgimnáz. ifj. könyvtár.
50. Trautsch Ede magánzó, Rákosliget.

51. Zsigmondy Dezs mérnök, Budapest,

Meghalt : 1 tag és 1 átalányos. Kilépett : 5 átalányos.

Jegyzkönyv a Növénytani Szakosztály márczins hó 12-én tartott

184. ülésérl.

1. Mágocsy-Dietz Sándor elnök szomorodott szívvel jelenti,

hogy Társulatunkra és ezzel Szakosztályunkra gyász borult; Lengyel Béla,

a kir. magy. Természettudományi Társulat elnöke, a ki a Társulatiink fejlesz-

tésében elévülhetetlen érdemeket szerzett, mint annak több ízben titkára,

választmányi tagja, alelnöke és jelenleg elnöke, valamint a chémia-ásvány-

tani szakosztályának elnöke, tegnap, márczius hó 11-én 69. életévében hirtelen

elhányt. A megrendít, váratlan csapás a Növénytani Szakosztályra is gyászt

borított, miért is indítványozza, hogy ezt jegyzkönyvében juttassa kifejezési-e.

Jelenti, hogy a botanikát még egy nagy veszteség érte. Elhunyt

Ascherson Pál berlini botanikus tanár és titkos kormánytanácsos, a kit

nemcsak mint legnagyobb)aink egyikét tiszteltük, hanem a ki tevékeny részt

vett a magyar föld flórájának kutatásában is és állandóan meleg érdekl-

déssel szemmel kísérte a magyar botanika fejldését és szoros kapcsolatot

tartott fenn a magyar botanikusokkal. Indítványozza a szakosztálynak, hogy

jegyzkönyvében is adjon kifejezést mély gyászának és szinte részvétét

hozza tudomására az elhunyt családjának és a berlini botanikusoknak, név-

szerint Ascherson-Sandau Mathilde-nek és Graebner Pau 1-nak.

A szakosztály eszerint határoz.

Jelenti, hogy Szakosztályunk buzgó tagja, dr. Bezdek József
fgimnáziumi tanár megírta földkörüli tanulmányútját, melyet az 1910—11.

tanévben tett. A m „A piramisoktól a felhökarczolókhoz" czímmel, több

képpel illusztrálva megjelent. Üdvözli a szerzt, aki könyvében a pedagógiai

tanulmányok mellett botanikus voltának is több helyen kifejezést adott és

sok sikert kíván további munkálkodásához.
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2. S c h i 1 b e r s z k y K á r o l y „A növények parthenokarpiája" czíni-

mel tart eladást bemutatásokkal (megjelenik).

3. KümmerleJenö Béla „A pteridospora aystematikai jelent-

ségérl" czímmel adja el vizsgálatainak eredményeit (megjelenik).

4. Augusztin Béla „Adatok a Lavatera thuringiaca" levélana-

tómiájához" czim dolgozatát adja el (megjelenik).

5. M e n i n i E. vendég : „Pelóriás Cymhaloria muralifi virág" czimfi

dolgozatát Schveitzer József terjeszti el (megjelenik ).

6. T u z s n János „A tauri puszták flóráját" ismerteti vetített

képek kíséretében és bemutatott növényekkel (megjelenik).

7. A bemutatások során Schneider József növénykerti kertész

az egyetemi növénykert jelenlegi érdekesebb növényeit mutatja be, és pedig

a Sechium edule termését és növényét, a Vidoria regia és a Nymphaea

amazonum csiranövényeit, a Brachychilus Horsfieldi termését, a Sauromatum

pedatum, Ariopsis peltata, Milla uniflora és Primula Juliae virágzását.

Szabó Zoltán az elnök által a múlt ülésen üdvözölt „Flóra hungarica

exsiccata" czim és a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytani Osztálya által

kiadott szárított növénygyjtemény els kötetét mutatja be. T u z s u n

János a Pinus Kotschyana termésének nála lev példányait mutatja be.

8. A szakosztályi ügyek során jegyz jelenti, hogy áj tagul jelent-

kezett : dr. Benk Lajos, kir. tan. megyei forvos Aranyosmaróth, dr.

Cserey Adolf freáliskola! tanár Budapest, dr. Istvánffi Gyula egyet,

tanár és a szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet igazgatója

Budapest, L i p p e r t Béla postatiszt Arad, M á c s a y Ilona polgári iskolai

tanítón Homonna.

Ezen 5 új tagon kívül új átalányosként belépett 12, de kilépett 3 tag

és 4 átalányos, töröltetett 10 tag és 7 átalányos.

A folyóiratra elfizetett : az állami polg. fiúiskola Nagykanizsán és

Baumler András Pozsonyban.

Az Intéz Bizottság részérl jelenti, hogy az ülések ezentúl Ví6 óra-

kor kezddnek, az eladások sorrendjében elny biztosíttatik azon eladók-

nak, akik nyomtatásra kész kéziratokat nyújtanak be eladáskor. Végül

jelenti, hogy a Társulat választmánya teljesítette a Szakosztály ama kérelmét,

hogy az átalányosok utáni különbözeti díj teljes összegében utaltassék ki a

szakosztálynak.

A tengerbiológiai állomás ügyének tárgyalására kiküldött bizottság

által készített felterjesztés felolvastatott, azt a szakosztály elfogadta és

megbízta az ehiökséget, hogy terjessze a Társulat választmánya elé.
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hírek.

Kitüntetés : Dr. Filarszky Nándor, a Magyar Nemzeti Múzeum

növénytani osztályának igazgatója Budapesten, udvari tanácsossá nevez-

tetett ki.

Habilitáczió ; Dr. G y ö r f f y István föreáliskolai tanár Lcsén, a

kolozsvári tudomány-egyetemen a botanika magántanárává és dr. Dob y

Géza, a magyaróvári vegykisérleti állomás fövegyésze, a budapesti tud.

egyetemen, a növényélettani kémia magántanárává habilitáltatott.

Kinevezés : Angyal Dezs kertészeti tanintézeti igazgató Buda-

pesten, kertészeti ffelügyelvé neveztetett ki. — R a d e Károly kerté-

szeti tanintézeti fökertész Budapesten, a városi kertek igazgatójává válasz-

tatott meg. — Dr. V a r g a s z k á r, az országos m. kir. kémiai intézet

górcsvezöje Budapesten, kir. fövegyésszé neveztetett ki.

Megbízás . A földmüvelésügyi miniszter dr. Szabó Zoltánt, az

állatorvosi fiskola magántanárát, nevezett fiskolán a növénytan eladási-

val bízta meg.

Meghalt : Dr. A s c h e r s o n Paul titkos tanácsos, egyet, tanár

79 éves korában Berlinben.


