
SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztálynak 1904. évi

április 13-iki (CII.) ülése.

Elncik : Klein (iyula
; jegyz : K ü m-

m e r 1 e J. Béla.

1. C s c r c y Adolf (Budapest) »A

mohok higroszkópos természete* czímen

különféle mohok vízfogható tehetségének

okait magyarázza. A mohok részint ana-

tómiai szerkezetüknél, részint pedig ágas-

bogas természetüknél fogva sok vizet

képesek magukba fog.adni. Hogy mennyi

vizet képes egy határozott terület és

súlyú mohagyep befogadni, az eddig vizs-

gálva nem volt. C s e r e y azt tapasztalta,

hogy súly;inak mintegy hatszorosát a

víznek tudja magába venni, és ezt a víz-

mennyiséget 15— 18f' C. hmérsékleten
— 7 nap alatt adj;i át környezetének,

vagyis elpárologtatja. Mintegy 12 moha-

fajjal tett ez irányú kísérleteirl számol

be ; ezekbl azt következteti, hogy a mohos
hegylejtknek jelentséges szerepük van

felhszakadások eseteiben, a mennyiben

átlagos számítással egy négyszögmért-

földnyi mohos terület 245,t)90 köbméter

vizet képes magába fogadni. Azonkívül

mint talajncdve.sítnek is lényeges szerepe

van a növényzet fejldésében.

2. F i a 1 o w s k i Lajos (Budapest)

»Gyrffy István gyjtötte népies és az

eladó gyjtötte irodalmi magyar növény-

neveké czímén ismerteti és kritikailag

méltatja a (iyrffy gyjtötte erdélyi

magyar népies növényneveket, melyek

között töbli van olyan, mely u botaniku-

sok figyelmére érdemes.

F i a 1 w s k i elször a Mágocsy-
Wagner könyvébl kimaradt hazai növé-

nyek egyelre földerített soráról számol

be. A 74 nemzetség összesen 90 fajjal

. kimutatottakra szolgáljon Limndomin, Silcr.

Convolvtilus canlahricHs és Saussurea 3

faja például. F i a 1 o \v s k i továbbá ke-

reste ezeknek magyar megnevezéseit. Mi-

vel a legtöbbjök hazánknak csupán nem-

magyarajkúak lakta vidéken terem, népies

magyar névrl szó sem lehet. Csak olyan

nevek akadtak, melyeket könyvíró tudósok

saját maguknak szerkesztettek, p. o. szálka-

nyak, keresztlomb, örvlevél (2 r. 2 o., hozzá

3 mássalhangzó torlódása) a Crncianella-va,

azaz olyanok, a melyeknek sem a növényre

valló találóssága, sem érdekkelt tetszets-

sége, sem jó hangzása nincsen, úgy hogy a

név sem a növény megkedvelését nem
biztosítja, sem hagyományos nem marad-

hat. Az eladó végre G y r f f y István
»Magyar népies növénynevek« czím gyj-
tését mutatja be. Ebben 197 növényfaj

czímén vagy 400 népies növénynevet

sorol el, a melyeknek származása helyét

is közli. Majdnem fele kcizkelet, st több

mint fele már a Wagner-Mágocsy vagy

Istvánffi könyvébl is ismeretes. Azonban
mégis van majdnem fele olyan, a mely

most kerül elször el. Az igaz, hogy a

legtöbbjök összetétel, nagyon sok a parlagi,

st pórias, de helyrajzi értéke ezeknek is

van, szótárunkat pedig tetemesen gazda-

gítják. A Tropaeolutn majtts-xa. pláné

olyan név van, a mely ezt levelénél fogva

találóan illeti meg, és ezért a szakirodalom-

ban a nemzetség magyar nevéül sürgsen
kínálkozik, t. i. fülöké (Szucsák vidékérl

Kolozs-megyébl, mint a hogy az egész

gyjtés javarészt hazánk keleti megyéibl

szeddött össze).

Mágocsy-Dictz .Sándor (Buda-

pest) megjegyzi, hogy az idézett munká-

nak megjelenése közben csakugyan több

alkalmas növénynév merült fel. melyek

azonban teknikai okokb<)l, fleg a kiadó-

val a munka terjedelmére vonatkozó szer-

zdésre való tekintettel nem voltak már
többé beilleszthetk. Köszönettel veszi

9*
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azonban úgy az eladónak, nemkülönben

a jövre nézve minden szaktársnak erre

vonatkozó észrevételeit és javaslatait, hogy

azok a munka második kiadása érdekében

kellen felhasználhatók legyenek.

3. Kontúr Béla (Budapest) »A

szentírás és a gramineák« czím felolvasá-

sában régi kútforrások alapján behatóan

ismerteti azokat a ffajokat és vonatkozá-

saikat, melyek a szentírásban szerepelnek.

4. K ü m m e r 1 e J. Béla szakosztályi

jegyz az idei botanikai tanulmányi ki-

rándulásra nézve több tervezetet ajánl és

terjeszt el, melyek meghallgatása után a

szakosztály megbízza a jegj^zt, hogy a

Bakonyba tervezett kirándulást elfogadván,

ennek részletes programmját a legköze-

lebbi ülésen ismertesse.

A jegyz fölvetvén a szakosztályi ügy-

rend alkalomszer revízióját, a szakosztály

ennek végrehajtására bizottságot küld ki,

melynek tagjai Klein Gyula elnök,

K ü m m e r 1 e J. Béla jegyz és S eh il-

berszky Károly szerkeszt ; egy-

úttal utasítván a jegyzt, hogy ez ügy-

ben az egyöntet eljárás \'égett lépjen

érintkezésbe a többi szakosztálylyal, a

melyekkel egyetértleg állapíttassanak meg
a módosítandó ügyrendi szabályok.

Végül a jegyz elterjesztésére, mely-

ben hivatkozik néhai Lengyel István
társulati irodai igazgatónak és pénztárosnak

szakosztályunk föllendülése érdekében tett

intézkedéseire, a szakosztály tagjai a kitett

gyjt-íven kegyelettel járulnak a felállí-

tandó síremlék költségeihez. Befotyt össze-

sen 20 kor. 50 fil'., mely mint a növény-

tani szakosztály adakozása, a Társulat

titkárságának lesz átadandó.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

május 11-iki (CIII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz ; K ü ni-

ni e r 1 e J. Béla.

1. Klein Gyula elnök mély fájda-

lommal jelenti, hogy dr. S t a u b M ó r i c z

szakosztályunk alelnöke, T;irsulatunk örö-

kít és választmányi tagja április 14-ikén

elhunyt. Szakosztályunk az özvegynél azon-

nal a gyászeset bekövetkezése napján

háromtagú küldöttség által fejezte ki rész-

vétét és díszes koszorút helyezett az el-

hún3^t ravatahira. .\ temetésen testületileg

vett részt, a melyen Klein Gyula
elnökünk búcsúztatta el úgy a .Magyar

Tudományos .'\kadcniia, valamint növény-

tani szakosztályunk nevében a következ

beszéd kíséretében :

»A Magyar Tudományos Akadémia, a

Kir. Magy. Természettudományi Társulat

választmánya és növénytani szakosztálya

megbízásából jelentünk meg e koporsónál,

hogy búcsút vegyünk kedves társunktól,

jó barátunktól.

Mint villámsújtotta fa, úgy dltél ki

sorainkból váratlanul és id eltt. .\ Te

egész életednek lefolyása egy hatalmas fa

fejldéséhez hasonlítható. Úgy mint ez

kisded csírából kiindulva, önerejébl évrl

évre új gyökeret és ágakat hajt, míg teljes

kifejldését eléri, éppen úgy Te is szerény

kezdetbl, mint elemi tanító, ritka kitar-

tással és ers akarattal mindinkább er-

sebb gyökeret bocsátva a tudás talajába,

szintén a magad erejébl hatalmas fává

fejldtél, melyen kedvencz tanulmán3'od-

nak értékes gyümölcsei termettek. Lelkes

híve voltál a növények tudományának, a

botanikának, és akár a minden tavaszkor

megújuló növényzet fejldését, akár Fiume

érdekes és változatos flóráját, akár az s-
világi növényzet maradványait kutattad

és vizsgáltad, mindenkor becses és mara-

dandó érték eredményekkel gazdagítottad

tudományunkat. Utolsó idben kivált az

svilági növényzet maradványaival foglal-

koztál behatóan és ernyedetlen szorgalom-

mal ; az ország minden részébl gazdag

gyjteményt hordottál össze, melynek tel-

jes feldolgozására már évek óta vártad a

kedvez alkalmat és idt. Fájdalom a kér-

lelhetetlen halál nem engedte, hogy éle-

tednek eme fvágya teljesüljön. De azért

az, a mit eddig ez irányban tettél, meg-

hozta számodra a teljes elismerést, úgy
itthon, mint a külföldön. De fájdalmas érzés

fog el, ha meggondoljuk, hogy mekkora

a veszteségünk, melj'et a tudomány a Te

korai halálod által szenved, mert az s-
világi növényekre vonatkozó gazdag isme-

reteid vele szállanak a sírba, és egyelre

nincsen senki, a ki az általad kijelölt úton

haladni tudna.

Drága halott ! Korai távozásodat fáj-

lalja a Magyar Tudományos .'\kademia,

melynek érdemes tagja voltál, fájlalja a

Kir. M. Természettudományi Társulat,
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melynek hosszú id óta szorgalmas mun-

kása és bels ügyeiben is igaz, gondos

barátja voltál ; de leginkább fájlalják távo-

zásodat a Te szaktársaid, a kik legjobban

érzik ama veszteségnek a súlyát, mely korai

haláloddal a növénytani szakosztályra nehe-

zedik, arni :i szakosztályra, melynek ala-

kulása óta lelkes híve és munkása, vala-

mint alelnöke is voltál.

Kedves szaktárs ! Sokat fáradoztál, míg

a most elfoglalt magaslatra eljutottál

!

Sokat munkálkodtál a magad gyönyör-

ségére, a tudomány hasznára. Legyen most

édes a pihenésed !

Szaktársaid pályafutásodra mint köve-

tend példára tekintenek és emlékedet min-

dig kegyelettel fogják rizni. Isten veled,

Isten veled !«

A gyászhír bejelentése után Klein
Gyula elnök, röviden méltatván a meg-

boldogultnak tudományos munkálkodását

és egyéb érdemeit, mint tevékeny és ügy-

buzgó alelnökrl emlékezik meg a követ-

kezkben :

»Tisztelt szakosztály ! Szomorú köteles-

séget teljesítek, midn mélyen meghatva

jelentem, hogy dr. Staub Móricz,
szakosztályunk érdemes alelnöke és a

honi botanikának jeles munkása nincsen

többé közöttünk.

Mint villámsújtotta fa úgy dlt ki

sorainkból váratlanul és id eltt. Pedig

látszólag teljes erben és egészségben

láttuk t a halála eltti napokon, és nem
gondolliattuk, hogy olyan gyorsan fejezi

be pályafutását ; azt a pályafutást, mely

a kitartó munkálkodásnak lánczolata volt,

és a mely követend példaként állítható

oda a fiatal nemzedéknek.

Mint 16-éves ifjú tanító lett itt a fváros-

ban, és mint ilyen egymásután szerezte meg
magának elbb az érettségi bizonyítványt,

majd a középiskolai tanúri és utána a bül-

csészet-doktori oklevelet. 1867-ben nevez-

tetett ki a budai kir. freáliskola tanárává,

a honnan 1874-ben a kir. gyakorló f-
gimnáziumhoz került, mely intézetben

mostanáig mködött. Tanári elfoglaltsága

mellett buzgó híve és munkása volt a

növénytannak. Elször phytophaenologiai

megfigyelésekkel foglalkozott, és ez irány-

ban terjedelmes irodalmi mködést fejtett

ki ; majd a fiorisztikára térve, kivált Fiume

vidékének érdekes és változatos fióráját

vizsgálta szép sikerrel, és utoljára leg-

tovább, legbehatóbban Magyarország s-
vikígi növény-maradványait gj'jtötte és

tanulmányozta. Gazdag anyagot hordott

össze, melynek feldolgozását eddig csak

részben hajthatta végre, pedig már évek

óta várta erre a kedvez alkalmat és idt;

de hiába, korai halála meghiúsította, hogy

életének ez a fvágya teljesüljön. És azért

fájdalmas érzés fog el, ha meggondoljuk,

hogy mekkora a veszteség, melyet a tudo-

mány a boldogult korai halála által szen-

ved, mert az svilági növényekre vonat-

kozó gazdag ismeretei vele szállottak a

sírba, és egyelre nincsen senki a ki az

általa kijelölt úton haladni tudna.

Szakosztályunknak fennállása óta buzgó

és munkás tagja, majd alelnöke volt

;

mindig szorgalmasan látogatta üléseinket

és éber figyelemmel kísérte tárgyalásainkat,

és azért mi érezzük legjobban azt a vesz-

teséget, mely korai halálával szakosztá-

lyunkat érte.

Ritka kitartással és ers akarattal páro-

sult munkás élete a magyar tudományos-

ság hasznára vált, és azért szaktársai emlékét

mindig kegyelettel fogják rizni.

«

Ezután felolvassa a szakosztály elnök-

ségéhez érkezett gyászjelentést és a külön-

böz részvétiratokat, többi között az állat-

tani testvér szakosztály e tárgyú

jegyzkönyv-kivonatát és a Szent Imre-
Kör természettudományi szakosztályának

részvétiratát. A szakosztály elhatározza,

hogy köszön-irat intéztessék az állattani

szakosztály elnökségéhez az alelnöki veszte-

ségünk gyászos esete alkalmából kifejezett

részvétnyilatkozatért. Klein Gyula indítvá-

nyozza, hogy a szakosztály dr. Staub
Móricz elhunytán érzett fájdalmának

jegyzkönyvben is adjon kifejezést. A szak-

osztály
J
az elnök indítványát egyhangúlag

magáévá teszi, és a kegyeletes érzés hatása

alatt az elnök az ülést felfüggeszti.

Az elnök az lcst újból megnj'itja.

2. M á g o c s y - D i e t z Sándor (Bu-

dapest) kukoricza-rendellenességeket mutat

be, melyek közül egyik esetben (Csiki

Ern) a kukoricza hímvirágzatában ku-

koricza-szcmek is találkoznak ; másik eset-

ben pedig (Kövessi Ferencz) a hímvirág-

zat (czímer), t. i. a szár tengelyének a

vége tiszta torzsává alakult, nvirágok-

kal. Bemutatja továbbá a

3. Fena Narihex Boiss. virágzatát,

felhíván e kiváló és ritka jelenségre az
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érdekldk figyelmét, a mennyiben ez a

növény mostanában van java virágzásá-

ban a k. m. tud.-egyetem botanikai kert-

jében ; 12-évi gondos tenyésztés után az

idén virágzik csak. 1-80 m. magasságban

és 1-40 m. kerületben. A hosszú ideig

való tenyésztés teszi ritkává e növényt

még a botanikai kertek növényei között is.

4. »A V^iscum album levelérl« czímii

eladásában M á g o c s y több példában

ismerteti és bemutatja a levélméretbeli

eltéréseket, és az ezekre alapított fagyöngy-

változatokat. Kiemeli, hogy a legtöbb

esetben ez eltérések az illet gazdanövé-

nyek hatására keletkeznek a fagyöngyön,

úgyszintén egyéb élsköd növények leve-

lein. A gyjtött és herbáriumi példák

összehasonlítása alapján M á g o c s y hat-

féle levél-típust különböztet meg és mutat

be a fagyöngyön. Állításának érdekes és

meggyz bizonyítékául olyan Viscuiii-

okat is mutat be, a melyeken vegyest talál-

hatók az eltér típusbeli levelek. Kapcso-

latban e tárgygyal Mágocsya fagyöngy

némely rendellenes jelenségét is ismerteti

bemutatás kíséretében, így : a levelek

meghasadását, továbbá a leveleknek hátuk-

kal való egymáshoz növését és szalago-

sodott fagyöngyöt (fasciatio).

4. »A késmárki tiszafáról« szóló el-

adásában M á g o c s y azokról a vizsgá-

latokról tesz említést, melyeket a késmárki

templom fa-oszlopaiból, fakarzatából és

padjaiból származó fa-anyagokon végzett.

A faszilánkok anatómiai vizsgálatának

eredménye az ln, hogy a templomnak

említett fa-részei nem tiszafából valók, —
a mint ezt az általános hiedelem tartotta

— hanem vörös- és lúczfenybl. Kapcso-

latosan a tiszafával azt is lölemlíti, hogy

az egyetemi botanikai kertbéli tiszafa

gyökerén mykorrhiza-t talált, a mi föl-

jegyzésre érdemes jelenség ; továbbá azt

is, hogy a szár-tenyészkúp közelében lev
elsdleges tracheid-okban élénk kering

plazmamozgást (rotatio) észlelt.

5. »Az ákácz és a szilvafa ágbokroso-

dása« czím eladásában M á g o c s y
beszámol ama vizsgálatairól, melyeket az

ágbokrosodások (bábasepr, boszorkány-

sepr) okozójának a földerítése czéljából

végzett. Ezek között különösen figyelemre

méltó a Kecskemét határában talált ákácz-

bábasepr, a meljTl vett galyak az egj^e-

temi botanikai kertben normális fára oltat-

ván, ugyanezt a jelenséget hozták létre

további növekedésük folyamán.

6. Augustin Béla ^»Az Airopa
Belladomia L. levéldrog hamisításai czí-

men tart eladást. A Balkánról való

Belladonna-levél gyakran sok I'hytoJacca

í';V(7í7rfí7- levéllel van keverve, mely utóbbi

növény ott nagy mértékben elvadult. A
kett külsleg nagyon hasonlít egymáshoz,
azonban a Phyiolacca-levél tövisben vég-

zdik, az erezete srbb, és a másodrend
erek élesebb szög alatt indulnak ki a f-
érbl mint a Belladonna-nál. Az utolsó-

rend erek vakon végzdnek és végzdé-
sükhöz közel egy raphid-köteg szokott

lenni, néhol nagyobb kristályfészkek lát-

hatók, a melyben a kristályok apró kocz-

kák. A fels epidermisz oldalfalai egyenesek,

az als() epidermisznél azonban kissé hul-

lámosak. A cuticula csíkoltsága, mely a

Belladniina-ra. olyan jellemz, a Pliytolacca-

nál hiánj'zik. Az utóbbinak keresztmet-

szete különben arról könnyen felismerhet,

hogy a fér beméiyedt, szrök nincsenek,

legföljebb a fér felett lev epidermisz-

sejtek nyúltak meg kissé. A nyaláb colla-

teralis, a férben pedig a két epidermisz

alatt 1—2-sorú collenchym látható. A levél

szövetében mindenütt láthat()k raphid-ok,

melyek minden irány felé vannak elhelyezve.

A Phyiolacca decandra levele kevésbé

alkalmas a hamisításra, mert levele széle-

sebb, kerekdedebb. Legföljebb az Airopa

BeJladonna c. fruct. fiav. hasonlít hozzá,

mert ennek levele rendszerint rövidebb és

szélesebb.

7. Ernyei József (Budapest) »A bal-

samum hungaricum és az oleum carpati-

cum történetébl« czímen tart eladást.

A két különleges magyar találmány kér-

dése, a mit sokáig kizárólagos magyar
termésnek hitt a tudományos világ, 1630 óta

érdekes szakirodalmat teremtett, a téves

adatoknak egész sorát. A henyefeny (Pinus

Mughus Scop. — P. pumilio Haenck.) olaját

Augustini Keresztéi y II. és

III. Ferdinánd királyok udvari orvosa

1630 táján kezdette gyártani lomniczi bir-

tokán. A napsugarak erejével párolt olajjal

készítje a királyi udvarban mesés gyógyí-

tásokat eszközölt, miáltal a magyar bal-

zsam világhírét alapította meg.

Halála után a készítésmód feledésbe

merült ugyan, de azért a környék lakos-

sága, késbb Turócz és Liptó egyes falvai
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lukrativ kereskedelmet ztek a kezdetleges

módon, háí^ilag desztillált és terpentinnel

hamlsitott olajjal, miáltal jó hírnevét er-

sen lejáratták.

1G76 táján új magyar balzsam merült

fel, melyet A u g u s t i n i veje, az exulans

evangélikus pap B u c h h o 1 1 z György
j

a czirbolyafcnyö (:irbor libani = Pinus

Cembra) ágaiból desztillált. A termhely

azonossága és a készítmények küls ha-

sonlósága okozta, hogy a szakirodalom a

kettt összefoglalta egy szernek, mások

két-két olajat különböztettek meg, a term-

fákról pedig meséket mondtak. E zrzavar

közepette jelentek meg F i s c h e r liptói

forvos készítményei 1716 táján : Essentia

Carpatica, Hungarica stb. néven, melyek a

törpefeny fajának szeszes kivonatával

készültek, miáltal a zavar még nagyobb
|

lett, az irodalmi adatok egymásnak homlok-
j

egyenest ellentmondtak, mert a háromféle

készítményen sem a pharmakognosia, sem

a botanika eligazodni nem tudott. i

A feltalálók közvetetten utódai az elsbb-

ségen versengettek, mely vitából Buch-

holtz neve került ki gyztesen. Az ellen-

téteket kimondotta B r u c k m a n n braun-

schweigi orvos 4 értekezése, a ki -Au gu s-

t i n i elsbbségét nemcsak revindikálta,

hanem a helyszínen végezett tanulmányai-

val a botanikai tévedések javarészét is

helyesbítette.

A tanulmány kiterjeszkedik a feltalálók

életrajzi adatainak néhány vitás pontjára,

csoportosítja a kérdések körül támadt

irodalom bibliográfiáját, miáltal több téves

részlet helyesbcdett. Külön foglalkozik

a balzsamgyártás különböz módjtival,

összehasonlítva a mai készítményekkel,

és végül arra utal, hogy Késmárk határá-

ban a Fehér-tó környékén, a hol a

hajdani párolótelepek is állottak, újra m-
ködik egy kisebb gyár. Itt már modern

eszközökkel gyártják A u g u s t i n i egy-

korú arcanum-át ; de mert a gyár keres-

kedink, orvosaink és gyógyszerészeink

indolencziájával megküzdeni nem tud, hihe-

tleg beszünteti üzemét. A magyar balzsam

270-esztends pályafutását ott fejezi be,

a honnan kiindult.

8. Kümmerle J. Béla »Adatok

a Kaukázus harasztjainak ismeretéhez«

czím eladásában megemlékezik a Déchy

M ó r hatodik kaukázusi expedícziója köz-

ben Hollós Eászló gyjtötte harasz-

tokr Jl ; a Kümmerle meghatározta

fajok példái a Magyar Nemzeti .Múzeum

növénytani osztályának jutottak ajándékul

;

ez a gyjtemény majdnem kivétel nélkül

magában foglalja a Kaukázusnak ritkább

és jellemzbb fajait.

9. Kümmerle J. Béla szakosztályi

jegyz a Nagy-Bakonyba tervezett bota-

nikai kirándulásnak (jún. 2 — 5.) részletes

programmját terjeszti a szakosztály elé.

A szakosztály a tervezetet jóváhagyólag

veszi tudomásul.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

június 8-iki (CIV.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ;
jegyz : K ü m-

m e r 1 e J. Béla.

Klein Gyula elnök üdvözli a meg-

jelenteket és örömét fejezi ki a fölött,

hogy a mai ülés egyik tárgya érdekében

a tud.-egyetemi botanikai kert pálmaházá-

ban történt a gyülekezés. .

1. Mágocsy-Dietz Sándor (Buda-

pest) ».'\z egyetemi növénykerté czím

eladásában ismerteti a jelenlegi ülli-úti

egyetemi botanikai kertet megelz kertek-

nek történetét, visszamenleg a kezdet-

leges történeti idszakra. A jelenlegi kert

alapítását és a történt változásokat be-

hatóan fejtegetvén, fölemlíti, hogy a mai

állapot megteremtésében kiváló része és

érdeme van Fekete József intéznek,

a ki ritka b tudását és gyakorlati szakkép-

zettségét szerencsésen tudta egyesíteni a

kert czélirányos fejlesztése érdekében.

2. Tuzson János (Selmeczbánya)

»Mykologiai megHgyelések« czimen tartott

eladást. Megemlékezik arról, hogy a két-

szik lombosfák törzsének paraszitája-

ként és szaprofitájaként ismeretes Stereiim

hirsuttiin (Willd.) gombafajt a vörösfeny

törzsén találta meg, mint paraszitát. Be-

mutatja továbbá mesterséges fertzéssel

tett egyik kísérletének eredményét, melyet

a Schizophyllum coinmune Fr. gombával

végzett, Ailanlus glandulosa törzsén. .'\z

eredmény erre nézve azt bizonyította,

hogy a kéreg sebhelyébe oltott gomba

annak egy részletén elterjedt, és a fába

mélyen hatolt, a sebhely azonban két év

alatt erteljesen behegedt. -A Polyporus

annosits Fr. gombáról ismerteti, hogy
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Sehneczbánya vidékén az Abies pedinata

alkotta erdkben, nagyban pusztit ; éppen

úgy, a mint azt H a r t i g R. »Die Zer-

setzungserscheinungen des Holzes« czím
munkájában a Picea excelsa és Pinus

süvestris fajokra vonatkozólag leírta. A
Nectria ditissima Tul. gombáról elzetes

közlés gyanánt ismerteti T u z s o n ama
megfigyelését, hogy azt 2—3 éve levágott

tijzifa-hasábok kérgén és fáján találta, a

melyek minden ráksebtl mentesek voltak.

E gombát ezenkívül diófák ráksebein is

találta, a melyeknek azonban nem gomba
okozta rák. hanem a H a r t i g R. leírta

fagyrák jellegei voltak. Ezek alapján T u-

z s o n arra a következtetésre jut, hogy a

gyümölcsfák és egyéb kétszik lombosfák

törzsén meg ágain elforduló ráksebek

keletkezésének okai nincsenek még megbíz-

hatóan kiderítve, mert a A^. dHissima pe-

rithecium-ainak elfordulása szaprofita jel-

leg is lehet ; és az, hogy mesterséges

fertzéssel Hartig-nak, .'\ d e r h o 1 dnak
és másoknak sikerült a kambium környé-

két e gomba spórái meg myceliuma se-

gítségével beteggé tenni, még korántsem

bizonyítja azt, hogy a néha évtizedeken

át következetes körvonalakkal növeked
ráksebet is ez a gomba okozza. A Neciria

ciHuabariHu Tode gombát Tuzson Primus

Arincniaca fák ágain és törzsén ugyan-

olyan ráksebekkel kapcsolatosan találta,

mint a milyenek a A^. ditissima gombával

kapcsolatosan ismeretesek ; csakhogy e

fán a kéreg sokáig nem pattanik le, és el-

rejti a folyton terjed ráksebet Ilyen

ráksebeken különben a kéreg alatt elfor-

dulnak a N. ditissima perithecium-ai is.

Tuzson végül hangsúlyozza, hogy az

irodalomban a Nectria-í&lok nagy része,

— a A^. ditissiina-va\ egyetemben —
bizonytalanul van jellemezve, termtesteik

között azok a különbségek, a melyeket

el szoktak sorolni, nincsenek meg követ-

kezetesen, mert a típusos alakokat a leg-

különfélébb átmeneti alakok kötik össze,

és így e fajok elválasztása nem történik

a kell megokolással.

3. A növénytani szakosztály számvizs-

gálókul egyhangúlag megválasztja F i a-

1 o w s k i Lajos és G a b n a y Ferencz

tagokat, a kik évharmadonként fogják jelen-

téseiket a szakosztály elé terjeszteni.

4. Atárgysorozatbefejeztével a jelenlevk

Mágocsy-Dietz Sándor kalauzo-

lásával megszemlélik az egyetemi bota-

nikai kert részleteit, különös figyelemre

méltatván az éppen virágzó, vagy egyéb-

ként nevezetes növényeket.


