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Elnöki megnyitó,

szakosztályunk századik ülése alkalmából.*

Tisztelt szakosztál}' I A századik ülés, melyet ma tartunk, jelentség-

teljes mozzanat szakosztályunk életében, mert világos jele annak, hogy leküzdve

a kezdet nehézségeit, megvetettük további boldogulásunk alapját. Örven-

detes való ez, mely bennünket ezentúl is buzgó munkálkodásra fog ser-

kenteni.

A mai ülésre is csak a rendes munka folytatása czéljából gyltünk

össze ; de ha mégis ünnepi hangulat fog el, úgy ezt már a megjelentek

szokatlan nagy száma is okozza. Szakosztályunk tagjain kívül szíves meg-

jelenésökkel megtiszteltek bennünket a Társulatunk vezet férfiai, valamint a

testvér-szakosztályok képviseli. Fogadják érte mindannyian meleg köszönetemet

és szívélyes üdvözletemet ! Megjelenésök bizonyítéka annak, hogy érdekldéssel

kísérik munkálkodásunkat és bizonyára velünk együtt örülnek annak, hogy eddigi

törekvéseinkben olyan sikert tudunk felmutatni, mely további haladásunkat

biztosítja.

A mai ülésen szakosztályunk jelenét méltatandó, helyén valónak tartom,

egyrészt visszapillantani a múltba, vagyis arra az útra, a melyet megtettünk,

a míg idáig eljutottunk ;
— másrészt pedig foglalkozni a jövvel, hogy a helyes

czél kitzésével további mködésünket tartalmasabbá és hasznosabbá tehessük.

A múltat illetleg azonban engedjék meg, hogy ne szorítkozzam egyedül

a szakosztályunk alapítása óta lefolyt idszakra, hanem hogy kitérhessek a

növénytan ügyének nálunk az utolsó emberöltben történt általános kifejl-

désérc és haladására is. A magam tapasztalataiból merítve, abból az idpontból

indulok ki, a mikor ide kerültem hazánk fvárosába, 1869-ben. — Ebben az

idben az állapotok a növénytan terén még nagyon szerények voltak. Az

egyetemen akkor Jurányi Lajos, els felejthetetlen elnökünk, mint fiatal

tanár mködött ; de akkoriban sem intézete, sem fölszerelése, sem pedig segédje nem

volt. Ez utóbbi körülmény volt az oka annak, hogy els idben itt nem talál-

hattam törekvéseimnek és ismereteimnek megfelel alkalmazást. De ez álla-

potban csakhamar örvendetes változás állott be, a mennyiben 1872-ben a

kolozsvári Egyetem alapításával és a kir. József-Megyetemen külön növény-

* Felolvasta Klein Gyula elnök, a növénytani szakosztálynak 1904. évi

fcbruárius 10-iki (100-adik) ülésén.
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tani tanszéknek a rendszeresítésével a növénytan ügye nagy lépéssel haladt

elbbre. Három egyetemi tanszéken hangzott immár el a »scientia amabilis«

igéje, új munkásokat és híveket szerezve a növénytannak. Voltak ugyan

akkor is az országban lelkes férfiak, a kik növénytani munkálkodást fejtettek

ki, és ezek között kivált a nagyérdem Hazslinszky Frigyes-t kell

említenem, kinek hatására nemcsak Jurányi, hanem még mások is a

növénytan szolgálatába szegdtek ; de azért mégis az Egyetemek hatásának

eredményeként kell jeleznem azt, hogy évrl-évre gyarapodott a növénjiannal

elszeretettel foglalkozók száma.

Itt a fvárosban eleinte csak kevesen voltunk és közöttünk a személyes

érintkezés és tudományos eszmecsere csak ritkán volt meg. Még leginkább

a Természettudományi Társulat választmányi és bizottsági ülései voltak

azok a helyek, a hol az egyszakbeliek találkozhattak és a szakjukat érdekl

kérdéseket megbeszélték és megvitatták. Tudományos intézményeink fejlesz-

tésével lassanként úgy az országban általában, mint kivált itt a fvárosban a

hivatásszer botanikusok száma mindinkább gyarapodott. A két Egyetemen,

a Nemzeti Múzeum növénytani osztályában, a m. kir. Vetmagvizsgáló-Állo-

máson, a m. kir. Szlészeti és Ampelológiai Intézetben, a m. kir. Kertészeti

Tanintézetben, a középiskolákban és a szakiskolákban most már nagy számban

találjuk a növénytannal foglalkozó szakférfiakat, a kikhez csatlakoznak azok,

a kik egyéb foglalkozásuk mellett is elszeretettel vonzódnak a növénytanhoz.

Tudományszakunk híveinek a székes-fvárosban való ilyetén gyarapodása

csakhamar fölvetette a társulás eszméjét is. Többszöri sikertelen próbálkozás

után végre ez is teljesült és pedig olyan módon, hogy a kir. m. Természet-

tudományi Társulat választmánya 1 1 o s v a y Lajos javaslatára a szakosztályok

alakításának a tervét elfogadta. A növénytani szakosztály 1891. évi november U-ikén

alakult meg és ugyanebben az évben deczember 9-ikén tartotta meg els ülését.

Ezzel meg volt adva az alkalom a botanikusok idnként való találkozására

és együttes munkálkodására. Régi óhaj teljesült ezzel, melynek jogosultságát,

úgy hiszem, szakosztályunk eddigi mködése tökéletesen igazolta. E mködés a

további haladás alapját is megvetette és ennek a haladásnak a kiinduló pontja az

1902-ik év óta Társulatunk anyagi támogatásával megindult »Növénytani Köz-

lemények*, szakosztályunk külön folyóirata. Eddig két évfolyama jelent meg

folyóiratunknak, mely .S c h i 1 b e r s z k y Károly buzgó és körültekint

szerkesztésében már eddig is, úgy külalakjára, mint tartalmára nézve a szak-

osztályi tagok osztatlan tetszését és elismerését érdemelte ki, a melynek szellemi

továbbfejlesztése úgy a szerkesztségnek, valamint mindnyájunknak f feladata

leend. Folyóiratunk megindítása óta tudjuk csak, hogy hányan vannak tulaj-

donképpen, a kik ügyünket pártolják és támogatják. Folyóiratunk elfizetinek

a száma ugyanis eddig 372-re emelkedett. Olyan szám ez, melyet » Közleménj^einks

megindításakor elérhetni egyáltalában nem reméltünk.

Tagjaink tekintélyes számának megfelelleg szakosztályi életünk eléggé

mozgalmas és eredményteljes volt, a mennyiben a fennállásunk óta lefolyt

üléseken 60 eladó összesen 325 kisebb-nagyobb eladást tartott, vagy el-

terjesztést tett és a lefolyt 13 év alatt elbb a »Pótfüzetek«ben, majd a
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»Növénytani Közleményeké -ben összesen 132 a szakosztályi üléseinken el-

adott kisebb-nayyobb, önálló dolgozat jelent meg nyomtatásban.

Az üléseinken közremködött szaktársainknak névsorozatát a következ-

ben adom közre :

Alföldi Flatt Károly, Augusztin Béla, Barna Balázs, Bartal

Kornél, B e rn á t s k y Jen, Beluleszkó Sándor, Bikkal László, B o r b á s

Vincze, Csapodi István, Czakó Kálmán, Degen Árpád, Entz Géza ifj.,

Ernyey József, Fábry János, Fanta Adolf, Fekete József, Feny
Béla, F i a 1 w s k i Lajos, F i 1 a r s z k y Nándor, Földes János, Francé
Rezs, G a b n a y P^erencz, G o m b o c z Endre, G ö t z Lstván, G y r f f y

István, Hazslinszky Frigyes, Hollós László, J á v o r k a vSándor,

I s t V á n f f i Gyula, Jurányi Lajos, Kardos Árpád, Klein Gyula.

Kontúr Béla, Köves si Ferencz, Kubacska András. Kovács Lajos,

Kümmerle Jen, Lengyel Béla, M á g o c s y-D i e t z Sándor, Oláh

Dezs, P a á 1 Gyula, P á 1 y i Sándor, P a p p Dezs, Páter Béla, P e r 1 a k y

Gábor, P é t e r f i Márton, P r o c o p p Jen, R i c h t e r Aladár, S c h i 1 b e r s z k y

Károly, S c h e r f f e 1 Aladár, S c h ö b e r Emil, S i m o n k a i Lajos, Staub
Móricz, Szabó Zoltán, Szterényi Hugó, Thaisz Lajos, Tuzson
János, Varga Oszkár, Wartha Vincze és Wagner János.

Az üléseinken eladott tárgyak a növénytannak majdnem minden ágára

vonatkoznak és pedig a következ számarányban : morfológia 6, anatómia

22, élettan 20, biológia 12, nomenklatúra 15, történelem 18, phytographia és

ökológia 11, phytopalaeontológia 9, teratológia 33, virágos növények 93,

Pteridophyta és Bryophyta 12, Fungi 57, Algae 10 — és ezenkívül számos

ismertetés és bemutatás.

Szakosztályunknak eme kifelé is ható serény munkálkodása mellett örv^en-

detes és hasznos volt a szakosztály ülésein és barátságos összejövetelein kifej-

ldött bels élet is, melyet az egy tudományszak iránt való lelkesedés létesített,

és a mely mindenkor tagjaink egyetértésében és kölcsönös támogatásában

nyilvánult. Kifejezést talált e bels élet a szakosztályunk rendezte társas

kirándulásokban is, milyeneket eddig hármat rendeztünk ; az egyiket Kecs-

kemét vidékére, a Magyar-Alföld jellemz növényzetérl híres bugaczi pusz-

tára, a másikat az Esztergom mellett lev Dobogókre, a harmadikat pedig

Selmeczbányára, a hol az Erdészeti i\kadémia nagyhír dendrológiai kertje, vala-

mint a trachyt-hegység változatos és érdekes növénj'zete b alkalmat nyújtott

botanikusaink tudásvágyának és a »scientia amabilis« iránt való lelkesedésének

kielégítésére.

Szakosztályunk tagjai ez alkalmakkor — úgy a vidéki tagtársak, valamint

Kecskemét és Selmeczbánya városok intéz körei részérl — kedves fogad-

tatásban, szíves vendéglátásban és készséges kalauzolásban részesültek. Fogadják

ezért meleg köszönetünket mindazok, a kik eme mindenkor kedves emlé-

künkben maradó kirándulások sikeréhez támogatásukkal járultak.

Tisztelt szakosztály 1 Az itt röviden vázolt események örvendetes jelen-

ségek szakosztályunk történetében ; de mint az emberi életben öröm és bánat

egyaránt kijut mindegyikünknek, ügy szakosztályunkat sem kerülhette el a

1-
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szomorúság, a gyász. 1897-ik februárius 27-ikén vesztettük cl .1 u r á n y i L a j o s-t,

els felejthetetlen elnökünket, a kinek nagy tudományos tekintélye és ügyünk

iránt való buzgósága és lelkesedése dönt tényez volt szakosztályunk megala-

kulásában és megszilárdulásában. Öt évi elnökösködése alatt, úgy tapintatos

modorával, mint igazságos ítéletével szakosztályunk vezetésében mindenkor

meg tudta találni a tudományunk érdekében kitzött czél felé vezet utat.

Önzetlen, a tudománynyal önmagáért való foglalkozásában pedig mindnyájunk-

.

nak fényes példaként járt ell. Érdemeit méltatandó, szakosztályunk 1901. márczius

13-ikán külön kegyeletes ülést tartott, melyen tanszékében utóda M á g o c s y-

I) i e t z S á n d r, hozzá méltó emlékbeszédben vázolta els elnökünk

képét, úgy mint búvárt, mint tanárt és mint embert, megpendítvén egyúttal

Jurányi arczképe megfestésének az eszméjét, mely a szakosztályi tagok

közadakozásából csakugyan meg is valósult. Képe most ott függ az Egyetem

növénytani intézetének tanári szobájában, a budapesti Tudomány-Egyetemen

mködött botanikusok arczképeinek sorozatában.

Második nagy veszteségünk H a z s 1 i n s z k y Frigyes volt, egykori

nesztorunknak^ 1896. november 19-ikén bekövetkezett halála. O volt az, a ki

hazánk úgy virágos, de kiváltképpen virágtalan növényeinek buzgó és kitartó

tanulmányozásával, K i t a i b e 1 óta legtöbbet járult hazánk növénytani meg-

ismeréséhez, és a ki megmutatta, hogy önzetlen lelkesedéssel párosult

munkálkodással még mostoha körülmények között is lehet nagy és maradandó

becs eredményeket elérni, a mint azt Mágocsy-Dietz Sándor a nö-

vénytani szakosztálynak 1899. februárius 18-iki ülésén Hazslinszky fölött

tartott emlékbeszédében olyan szépen méltatta.

Elvesztettük továbbá C z a k ó Kálmánt, S c h e r f f e 1 A u r é l-t és

Grósz Lipót-ot, a kik mindannyian szakunknak lelkes hívei és munkásai

voltak ; nemkülönben pedig Lengyel Istvánt, Társulatunknak volt iroda-

igazgatóját és pénztárosát, a ki ügyünket mindenkor melegen felkarolta és el-

mozdította.

Tisztelt szakosztály I Az elbb vázoltam munkálkodásunkból kitnik,

hogy a szakléseinken fölmerült tárgyak a növénytannak majdnem minden

ágára vonatkoznak és így mködésünkben bizonyos szakbeli sokoldalúság

mutatkozik, mely mai ülésünk tárgysorozatából is kitnik, és a mely egyenes

következménye ama körülménynek, hogy szaktársaink a legkülönbözbb állá-

sokban mködve, hatáskörük és egyéni hajlamaik megszabta irányban buzgó

tevékenységet fejtettek ki.

A növénytannak majdnem minden ága talál most már mívelkre hazánk-

ban. De a mi e mellett nagyon örvendetes, ez az, hogy a szakléseinken

tartott eladások túlnyomólag hazánk növényzeti viszonyait ismertetik. Ez

helyesen van így, mert hiszen szakosztályunk ffeladata els programmunk-

hoz híven : » hozzájárulni a növénytan ügyének Magyarországban való fel-

virágoztatásához és hazánk növénytani tekintetben való minél teljesebb meg-

ismeréséhez*.

De hogy ez a jövben megvalósuljon, ahhoz szükséges, hogy a múltra

és jelenre támaszkodva, valamint annak tapasztalatain okulva, ezentúl bizonyos
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tervszerséget és határozottan kijelölt czél felé való törekvést vigyünk be

mködésünkbe. E czél pedig : Magyarország flórájának a megalkotása

!

Részletes adataink erre nézve már bségesen vannak ugyan, de ezek

úgy egyes vidékek, valamint egyes növénycsoportok tekintetében még héza-

gosak. E hézagokat kitölteni volna tehát els feladatunk és pedig els sor-

ban a virágtalan növények szempontjából. Hogy mennyi itt még a teend,

az fényesen kitnik amaz ernyedetlen és sikeres vizsgálódásokból, melj^eket

Hollós László tagtársunk — kivált Alföldünk gombanövényzetére vonat-

kozólag — eddig eredményesen végzett és lankadatlan buzgósággal tovább foly-

tat. Fényes bizonyítéka Hollós László munkálkodásának a mai ülésünk

folyamán bemutatásra kerül ama nagy és világra szóló munkája, melyet

Magyarország Gasteroinycelái-ró\ írt és mely a Magyar Tudományos Akadémia

támogatásával, a Franklin-Társulat kiadásában éppen most jelent meg. Ha a

virágtalan növények többi családainak is lesznek hasonló munkásai, akkor

idvel majd eljutunk oda, hogy hazánk egész növényzetérl adhatunk össze-

foglaló képet.

A virágos növények tekintetében szintén van még tenni valónk, de

nem annyira az új fajok és lelhelyek összegyjtését értem, mint inkább a

növényföldrajzilag különváló területeknek ökológiai szempontból való tanul-

mányozását, hogy így hazánk növényzetének talaj és magasság szerint való

kifejldését minden részletében megismerjük, és hogy ama tényezket kiderít-

sük, melyek hazánk növényzetének kialakulástít és elrendezését befolyásolják

és okozzák.

Mindez hozzá fog járulni, hogy ffeladatunkat : Magyarország flórájá-

nak az összeállítását elkészítsük, és a siker útjára tereljük. Erre nézve

pedig most már meg kellene indítani legalább az elkészít munkálatokat és

pedig ama példa szerint, melyet az állattani szakosztály hasonló czélú törek-

vése és tényleges mködése elénk állított. Ertem. : Magyarország flórájának

katalógusát, és ezzel kapcsolatosan : a magyarországi növénytani irodalom össze-

állítását.

Mindakét munka az alapját képezné Magyarország flórájának a meg-

írásához és így létrehozása méltó feladata volna szakosztályunknak. Körünk-

ben úgyis, — és ezt örömmel jelentem ki — majdnem minden magyar

botanikust együtt találhatunk, így tehát a fönt jelzett feladatok végrehajtá-

sára szükséges feltételek egyike — a munkaer tömörülése — megvan szak-

osztályunkban. A másik föltétel a munkák siker esetén való kiadása, — azt

hiszem — szintén nem fog elmaradni, mert úgy remélem, hogy a kir. magyar

Természettudományi Társulat tlünk sem fogja megtagadni az anyagi támo-

gatást, mikor ilyen jelents munkának a kiadásáról leend szó.

A jövre nézve tehát a feladatunk volna a magyar flóra megírását

elkészíteni és majdan befejezéshez juttatni.

Hogy erre megvan a szakosztályunk tagjaiban a komoly törekvés, azt

a szakjuk iránt eddig tapasztalt lelkesedésükbl és buzgóságukból következte-

tem és remélem, hogy nem fogok csalódni, ha azt a jövre nézve bizton is várom.

De nem csak várom azt, hanem kérem is a szakosztály tisztelt tagjait, hogy úgy
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mint eddig, ezentúl is a szokott ügyszeretettel szíveskedjenek résztvenni

szakosztályunk munkálkodásában, hogy egyesült ervel láthassunk az itt

jelzett feladatok megindításához és végrehajtásához. Ha ezirányú elhatározá-

sunk komoly, ügy a siker sem maradhat el. vSzázadik ülésünknek méltó

eseménye lenne, ha az ezután következ idszak Magyarország flórája meg-

alkotásának a jegyében indulna meg, így új lendületet és határozott czélt adva

szakosztályunk további mködésének.

Azzal az óhajtással, hogy a növénytani szakosztály tevékenysége ezen-

túl is mindenkor sikeres és eredményes legyen, megnyitom századik ülésünket.

Mágocsy-Dietz Sándor: Hollós László »Magyar-

ország Gasteromycetáí.« *

A növénytani szakosztály törekv mködése egyik tanúbizonyságának

ünnepét, a századik ülést tudományos irodalmunk most megjelent jelents

terméke avatja igazában ünneppé.

Valamely jelents irodalmi munkának a megjelenése még a nagy nem-

zetek életében is örvendetes esemény. Mennyivel inkább kell örvendenünk

nekünk, a kik számban kevesen, anyagi javakban szegények, nyelvileg a

nagy nemzetektl elszigetelve vagyunk, ha mindezek daczára mégis sikerül

komoly törekvésünknek egy-egy nevezetes jelét üdvözölnünk. Ilyen jelents

munkát szerencsém van a t. szakosztály mai ünnepélyes ülésén bemutatni.

Ez a könyv Hollós László kitartó munkálódásának az eredménye, mely

Magyarország Gasteromycetái czímmel jelent meg.**

Mai századik ülésünknek kedvez alkalma késztet arra, hogy a munkát

részletesebben ismertessem, a mit különben a munkának jelentsége maga is

kötelességemmé tesz ; hiszen még a jelents munkákban bvelked német

irodalomban is 30—50 évre kell visszamennünk, hogy ehhez hasonló illusz-

trált munkára akadjunk. A mi irodalmukban pedig W a 1 d s t e i n és K i t a i-

b e 1, továbbá Kai c h b re n n e r illusztrált munkái mellett a Hollós-é jele-

nik meg az elbbinek majd százados évfordulóján. Már ez a körülmény

magában is eléggé indokolttá teszi, hogy Hollós munkájának a megjelenését

örömmel üdvözöljük, hogy büszkeséggel mutassunk rá.

Hollós munkájának a kéziratát és eredeti rajzait szakosztályunknak

19ü2ik évi februárius 12-én tartott ülésén mutattam be, a midn általánosan

* Bemutalta és ismertette I\I á g o c s y - D i e t z' Sándor a növénytani szak-

osztálynak 1904. évi fehruárius 10-iki (100-ik) ülésén.

** A munka teljes czime : Gasteromycetes Hungáriáé. Cum tabulis XXXI.

Magyarország Gasteromvceiái. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából irta

dr. H o 11 ó s László állami freáliskolai tanár, Kecskeméten. Harminczegy tábla

eredeti rajzzal és fényképpel. Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia támogatá-

sával. Budapest, Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 1003.

Ara 60 korona.


