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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK,

A növénytani szakosztály 1915. évi április hó 14-én tartott 204. ülése.

Elnök : M á íí' o c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

1. Unger Emil „A szennyvizek flórájáról" címmel elzetes közle-

mény gyanánt ismerteti a szennyvizekben él növényi szervezetek életrendjét

és elfordulásuk körülményeit, különös tekintettel a hazai vizeki-e és kap-

csolatban a haltenyésztéssel.

2. Kümmerle J. B. ,A Ceterach génusz új faja" címmel ismer-

teti a génusz eddigi szokásos tagozódását és az ö tanulmányai alapján meg-

állapított rendszert az új C. himalayense és angolense fajokkal.

;5. Timkó György „Ujabb adatok a budai hegyvidék zuzmóflórá-

jához" címmel folytatólagosan bemutatja gyjtéseibl az érdekesebb adato-

kat, részletesen ismertetve a Parmelia prolixa rokonsági körét.

4. A bemutatások során Schneider József bemutatja a buda-

pesti egyetemi növénykert pálmaházában 1863 óta diszlö Livingstona

chinensis virágzatának egy részletét és az Astrocarium mexicanum vi-

rágzatát.

5. A szakosztályi ügyek során a szakosztály titkos szavazással egy-

hangúlag Kümmerle Jen Bélát választja meg a S c h i 1 b e r s z k y
Károly lemondásával megüresedett intézöbizottsági tagságra.

Jegyz jelenti, hogy a Társulat Titkárságának átirata szerint a Tár-

sulat választmánya a szakosztály bevételi elirányzatát az 1915. évre 2000,

kiadási elirányzatát pedig 4740 K-ban állapította meg. Évi segélyül a szak-

osztálynak 2740 K-t szavazott meg a választmány.

Jelenti a szakosztálynak, hogy új szakosztályi tagul jelentkezett B o-

h a c s e k Margit középiskolai tanár Budapestrl, új átalányosul B e z e-

rédy Dénes birtokos Szentivánfáról, a gyri állami polgári leányiskola

és az e r z s é b e t f a 1 V i állami polgári fiúiskola

Tudomásul hozza a szakosztálynak, hogy a Társulati közgylésen

közreadott kimutatásból kitnt, hogy Hültl Hü mér fvárosi orvos a szak-

osztály folyóirata részére 200 K-ás alapítványt tett.

A szakosztály üdvözli az új tagokat, köszönetét fejezi ki a választ-

mánynak a segély kiutalásáért és elhatározza, hogy Hültl H ü m é r orvos-

nak alapítványáért köszöniratot küld.

Paál Á. indítványozza, hogy a szakosztály Pfeffer W. lipcsei

tanárt születésének 70., és doktorrá avatásának 50. évfordulóján tartott jubi-

leuma alkalmából üdvözölje.

Tuzson J. hasonlóképen üdvözlésre ajánlja Engler A. berlini

tanárt abból az alkalomból, hogy a Linné-éremmel tüntették ki.

A szakosztály a két indítványt elfogadja és foganatosításával az

elnököt bízza meg.



202 8ZAK0SZTÁLYI ÜGYEK

A növénytani szakosztály 1915. évi május hó 12-én tartott 205. ülése.

Elnök : M á g o c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

Elnök üdvözli a szakosztály jegyzjét, Szabó Zoltánt abból az

alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Cephalaria génusz

nionografiája cimü pályamüvét a Vitéz-dijjal és éremmel tüntette ki. Mun-
kálkodásához a szakosztály nevében további sikereket kiváu.

1. Augustin B. „Adatok a Rubuslevél kémiájához" cimmel ismer-

teti és bemutatja a tea pótlására gyjtött teákból szedett mintákat és ezek

kémiai vizsgálatának eredményeit.

T u z s o n János felemlíti, hogy az országos hirdetményben kizáró-

lagosan ajánlott Rubus fndicosus-sa\ szemben az eladótól bemutatott R.

caesius minta sokkal illatosabb és ebbl ítélve éppen ez utóbbi felelne meg
jobban a tea pótlására.

2. Bubák F. „Adatok Montenegró gombaflórájához" cimíí dolgo-

zatát elterjeszti M o e s z G. [Megjelent a Bot. Közi. 1915. évf. 97. és (39)

oldalán.]

;5. Szabó Z. ..A Cephalaria génusz rendszere" cimmel bemutatja a

Cephalaria génuszról kidolgozott monográfiájának rendszertani részét, vázolja

a megalkotott új rendszert, bemutatja a fajok szárított példányait és anali-

tikus rajzait.

Elnök és T u z s n J. üdvözli az eladó beható tanulmányát, az utóbbi

örömmel látja az eladásban kidomborod*) növényföldrajzi és fejldéstörté-

neti irányt.

4. A bemutatások során Szabó Z. bemutatja a növénykertben virító

Primula sinensist, háromemeletes ernys virágzatával.

Hollendonner F. újólag bemutatója azt a fatörzset, amelyet S z a-

lóki R. a szakosztály 1914. évi május hó 13-án tartott ülésén mutatott

be, mint krisfába oltott hársfát. Megállapítja errl, hogy ez nem egyéb,

mint egymásba oltott két hárs.

M á g o c s y - D i e t z S. bemutatja a tudományos akadémiák nemzet-

közi bizottságának kiadványát, amely a világirodalom repertóriuma. A mtí

címe : International Catalogue of scientific Literature tenth annuel issue.

M. Botany, published for the international council by the Royal society of

London. — Bemutatja egy Mj^othallophyta aethaliumát, melyet a növény-

tani intézetben cserfakérgen tenyésztett. Megemlékezik a budapest-székesfvá-

rosi VIII. kerületi Horánszky-utcai reáliskolában tett látogatásáról, ahol a

természetrajz-chémiai tanítást tanulmányozta. Különösen kiemeli dr. med-
gyesi Somogyi István, a természetrajz tanárának módszerét, mellyel

tanítványainak a növények szöveti szerkezetét demonstrálja, bemutatja a

tanulók készítette ügyes mikroszkópos rajzokat. — Végül felhívja a szak-

osztály figyelmét az egyetemi növénykertben virításnak induló Agavé ame-

ricana-rsi, amelynek viritása körülbelül a nyár derekára fog esni.

5. A szakosztályi ügyek során M o e s z G. jelenti, hogy Szabó Z.,

a Botanikai Közleményekre tett eddigi 50 K ás alapítványához csatolta azt

az írói díjat, amelyet boldogult F u c s k ó M i h á 1 y-ról irt megemlékezéséért

kapott, továbbá az egész összeget száz koronára egészítette ki.
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A növénytani szakosztály 15)15. évi október Iió 13-án tartott 206. ülése.

Elnök : Klein Gyula. Jeg-yzö : Szabó Zoltán.

1. Elnök melegen üdvözli Moesz Gusztávot, aki a budapesti

tudományegyetemen a mikológis'iból magántanári képesítést nyert. A szak-

osztály nevében további sikeres mködést kíván a botanikai kutatások terén

és eredményes munkásságot új hivatásában. Örömmel közli a szakosztállyal,

hogy utolsó ülésünk óta tagtársaink közül többen tntek ki vitézségükkel

a harc mezején. így Sz urak János az ezüst signum laudist kapta a

vitézségi szalagon, továbbá V a r g a F e r e n c a kis és nagy ezüst vitéz-

ségi érmet, Gürtler Kornél a bronzérmet, F ó r i s s Ferenc a II.

oszt. vitézségi érmet és Szcs J ó z s e f az I. oszt. ezüst vitézségi érmet

érdemelte ki. Szomorodott szívvel jelenti, hogy a nyár folyamán több gyász-

eset is érte szakosztályunkat. Elhunyt B a r t h József nyugalmazott

hosszúaszói evangélikus lelkész, Erdély flórájának neves kutatója. Hathalmi

G a b n a y Ferenc erdötanácsos, a ki szakosztályunknak buzgó tagja,

üléseinknek szorgalmas eladója volt, augusztus hó 10-én Budapesten meg-

halt. A háború ragadta el az élk sorából Raab Alajos budapesti ker-

tészeti tanintézeti fkertészt, aki a harctéren szerzett betegségében május

hó 20-án hunyt el és Höfle Gyz középiskolai tanárt, aki mint tarta-

lékos hadnagy és a cs. kir. 25. gyalogezred 9. századának parancsnoka,

június hó 3-án Przemysl ostromában hsi halált halt.

A szakosztály felállással ad kifejezést fájdalmas gyászának.

2. Bodnár János „Újabb adatok a növényi lélekzés biokémiai

ismeretéhez" címmel tart eladást.

A növényi anaerob lélekzés biokémiai tanulmányozása terén ezideig

nyert eredmények ismertetése alapján eladó arra a következtetésre jut,

hogy ha a növényi anaerob lélekzés biokémiai szempontból általában nem
is mondható azonosnak az alkoholos erjedéssel, de a lélekzési folyamatban

a legfbb szerepet játszó cukornak az elbomlása az anaerob viszonyok mel-

lett eltartott növényekben teljesen az alkoholos erjedés analógiájára történik.

3. Kari János vendég „A viridis típusú Euglenák magosztódásá-

ról" szóló tanulmányát elterjeszti ifj. E n t z Géza. (Lásd a Bot. KözL
1915. évf. 135. oldalán.)

4. Szabó Zoltán ismerteti Jablonszky J. „Euphorbiae-Phyl-

lanthoideae-Brideliae" cím mvét, amely a „Das Pflanzenreich" vállalatban

jelent meg. (Lásd a Bot. Közi. 1915. évf. 193. oldalán.)

5. Jegyz jelenti, hogy új tagokul jelentkeztek : dr. Payer Endre
orvos Pozsony, dr. S i m o n o v i c s R a d i v o j orvos Zombor, M. kir. Ken-
der- éslenterraelési szakintézet Budapest, L a i s z k y László
könyvköt Esztergom, Niemands Vilmos pénzügyi számtiszt Szelistye,

Kálovics Rezs tanár Budapest. Üj átalányosul jelentkezett : Áll.

polg. fiúiskola Üjpest, Lantos Ern bölcsészhallgató Budapest,

Gosztonyi István földbirtokos Budapest, A p á t h y István M. A. V.

ellenr Budapest, Bothár Emil polg. isk. igazgató Besztercebányán,

Komárom megyei Könyvtár, M. k. áll. freáliskola Brassó,

R. kath. Tanitónképzíntézet Kiskunfélegyháza, FelsKeres-
k e d e 1 m i iskola Kaposvár. Meghalt azokon kívül, akiket az elnök jelen-
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tett be : S k u 1 1 é t j- J á n 8 dr. ügyvédjelölt Zentán, S i p o s Zsigmond
Püspökladánj-.

Jegyz jelenti, hogy az áprilisi ülés határozata szerint az Elnök a

szakosztály nevében üdvözl iratot küldött P f e f f e r W. lipcsei és E n g-

1 e r A. berlini professzoroknak. Ezen üdvözl iratunkra a következ vála-

szok érkeztek :

I. In dieser ernsten Zeit hat ja der einzelne gegenüber den Gesammt-
interessen zurückzutreten und wenn Sie trotzdem meiner gedachten, so bin

ich Ihnen dafür besonders verpflichtet. Gestatten Sie alsó, dass ich meinen

herzlichí^ten Dank für die freundlichen und anerkennenden Glückwünsche

und Worte ausspreche, die Sie mir zu meinem goldenen Doktor-Jubilauni

und zu meinem siebzigsten Geburtstag sandten. Mögé es aber vf)r allém in

ErfüUung der uns gemeinsam beseelenden Wünsche recht bald gelingen,

unsere Feinde so nieder zu werfen, dass wir einen günstigen Érieden er-

zwingen können. In ausgezeichneter Hochachtung ergebenst Prof. Dr. W.
P f e f f e r p. m.

II. Der botanischen Sektion der k. ung. Naturwiss. Gesellschaft be-

ehre ich mich meinen ergebensten Dank für die überaus freundliche Be-

glückrsvünschung zu der mir zu Teil gewordenen Verleihung der Linné-Medaille

aussprechen. Es würde mich freuen, wenn ich noch einiges leisten könnte,

wodurch die mir adressierte Anerkennung gerechtfertigt A^rde. Mit den

bestén Wünschen für das Gedenken der ungarischen Naturwissenschaftli-

chen Gesellschaft A. E n g 1 e r p. m.

Elnök inditvánAára a szakosztály elhatározza, hogy e két levelet a

szakosztályi ülésrl szóló tudósításba egész terjedelmében beiktatja.

hírek,

Ö Felsége, a király, csíkmádéfalvi Istvánffi Gyula dr. t, a

központi szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet igazgatóját

a budapesti József- megyetem növénytani tanszékére nyilv. rendes

tanárrá nevezte ki és neki a szlészeti állomás és ampelológiai intézet

szervezése, vezetése és fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül

a Ferenc József-rend középkeresztjét adományozta.

A m. kir. földmüvelésügyi miniszter Degen Árpád dr., egyet,

m. tanárt, a budapesti m. kir. vetömagvizsgáló-állomás igazgatóját az

ampelológiai intézet igazgatásával és átszervezési tervezetének elkészí-

tésével bizta meg.

A m. kir. közoktatásügyi miniszter Lányi Béla, szegedi áll.

fels. leányisk. tanárt a trencséni állami felsbb leányiskolához igazga-

tóvá nevezte ki.

Willstátter R. titkos kormánytanácsos, tanár Berlin-Dahlemben,

elnyerte az 1915. évi kémiai Nobel-dijat. Igen sokat foglalkozott a

növények festékanyagaival és legfbb érdeme, hogy a chlorophylnak

és a virágok színes anyagainak megállapította kémiai összetételét és

szerkezetét.
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Vierhapper Ferenc dr., a növényrendszertan magántanára,

ínyilvános rendkívüli tanári címet nyert.

Nathanson wSándor dr., a lipcsei egyetem rendkívüli tanára,

magántanári képesítést nyert a bécsi tud. egyetemen a rendszeres

növénytanból, különös tekintettel a kísérleti átörökléstanra.

A hadbavoiiult szaktársakról.

Blattny Tibor kir. erdöfelügyelö, fhadnagy, az északi harc-

téren királyi elismerésben részesült, elnyervén a Signura laudist.

Gombocz Endre dr., felsbb leányiskolái tanár, aki mint fhad-

nagy az északi harctéren tartózkodik, legfelsbb elismerésben része-

sült. (Signum laudis.)

Hfle Gyz Rezs, okleveles székesfvárosi tanár, tartalékos

hadnagy, a cs. és kir. 25. gyalogezred 9. századának parancsnoka,

f. évi június 3-án, 29 éves korában Przemysl visszavételénél, száza-

dának élén, roham közben iiösi halált halt. A tomanovicei templom

közelében nyugszik.

Jablonszky Jen dr., a m. kir. földtani intézet asszisztense,

liadapród, orosz fogságba esett.

Moesz Gusztáv dr., egyet. ni. tanár, a Magy. Nemz. Múzeum
igazgatóre, aki mint népfelk. hadnagy több hónapig a déli harctéren

Tolt, majd Budapesten teljesített katonai szolgálatot, a m. kir. hon-

védelmi miniszter rendeletével bizonytalan idre felmentést kapott.

Raab Alajos, a budapesti kertészeti tanintézet fökertésze, az

északi harctéren szerzett betegségében f. évi május 20-án a sátoraljai

megfigyel kórházban hastífusz következtében elhunyt.

Schveitzer József dr. tanítóképzöintézeti tanár, tartalékos had-

nagy, orosz fogságba esett.

Szurák János dr., a Magyar Nemz. Múzeum segédöre, tarta-

lékos fhadnagy, az ellenség eltt tanúsított hsies és eredményes

magatartásáért az északi harctéren, ismételten részesült a legfelsbb

elismerésben és ennek jeléül az ezüst Signum laudist kapta. Legújab-

ban pedig a III. oszt. katonai érdemkereszttel tüntették ki.

Varga Ferenc, a budapesti tud. egyetem tanársegéde, az ellen-

ség eltt tanúsított vitéz magatartásáért a bronz, a kis és a nagy ezüst

vitézségi érmet nyerte és hadnaggyá lépett el.

Zsák Zoltán, a budapesti m. kir. vetmagvizsgáló-állomás asz-

szisztense, népfelk, fhadnagy, az északi harctéren megsebesült.

Meghaltak.

Klein Gyula dr., a budapesti József-megyetem nyugalmazott

nyilv. rendes tanára, a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja, a kir.

magy. természettud. társulat növénytani szakosztályának tiszteletbeli

elnöke 1915 november hó 21-én, 72 éves korában, rövid betegség
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után Budapesten elhunyt. Temetése nov. 23-án délután folyt le a

Kerepesi-úti temetben tudományos életünk nagy részvéte mellett.

Ravatalánál RaÖ'ay Sándor evang. lelkész, Schafarzik Ferenc dr. ma-

egyetemi tanár és Mágocsy-Dietz Sándor dr. tud. egyetemi tanár

búcsúztatta el.

Barth József evang. lelkész 1915 július 29-én 82 éves korá-

ban Nagyszebenben.

Brancsik Károly dr., kir. tanácsos, Trencsén vármegye tiszti

forvosa, a vármegyei Múzeum-Egyesület megalapitója és igazgatója,

1915 november 18-án, 74 éves korában, Trencsénben.

Hatbaimi Gabnay Ferenc, kir. erdötanácsos, szakosztályunk

régi tagja, a botanika lelkes barátja. 1915 augusztus hó 10-én, 56 éves

korában, Budapesten.

Hoeck Fernando dr., a steglitzi reálgimnázium tanára, 1915

febr. 18-án. A bevándorolt növényekrl szóló dolgozatai tették nevét

különösen ismertté.

Kraepelin Károly dr., a hamburgi természetrajzi múzeum

igazgatója és a gyarmat-intézet tanára, 67 éves korában.


