
SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1905.

évi április 12-iki (CXI.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m -

m e r 1 e J. Béla.

1. Mágocsy-Dietz Sándor »A Con-

volvuhis arvensis L. levélalakjának istnere-

téhez« czím eladásában ismerteti azokat

a v;iltozatos levélalakokat, amelyek az

említett növény levelein gyakran láthatók.

Ezeknek a különböz leveleknek az alap-

típusa az általánosan elforduló nyilas

levélalak, melybl azután átmeneti levél-

alakok vezetnek a tisztán dárdás és szálas

levélalakhoz, — ami alkalmat adhat sokszor

új meg új elnevezésekre. .Mágocsy-
Dietz ezek után behatóan ismerteti és

bemutatja ameggyjtött példákon a jellemz

és átmeneti levélalakokat, megjegyezvén,

hogy gyakran egy és ugyanazon növény-

példa is többféle levélalakot lüntet fel.

Erre vonatkozólag az eladó ama meg-

figyeléseit említi, hogy pl. szlsökben
nyáron a szltkékre felfutó Convolvulus

arvensis-nek hajtásai mind széleslevelek,

sz felé azonban a szls megmunkálása

után a levelek már keskenyebbek és végre

szüretkor már majdnem füleslevél-szerek
;

mint ilyenek azután a talajon szétterülve

feküsznek. Ebbl a jelenségblM á g o c s y-

D i e t z azt következteti, hogy a szóban

forgó növény leveleinek feltn alakválto-

zását klimatológiai, mechanikai és talajbeli

tényezk okozhatják, tehát határozott al-

kalmazkodással van dolgunk.

A tárgyhoz T h a i s z Lajos szól. Saját

tapasztalatai alapján ugyancsak megersíti

az eladónak ama nézetét, hogy a Con-

volvulus arvensis leveleinek alaki válto-

zását klimatológiai és talajbeli viszonyok

idézik el. Hogy azonban a különböz levél-

alakok után jogos e azután az új elnevezés,

az már egészen más megítélés alá esik.

2. Jávorka Sándor (Budapest) »j4

Vinca herhacea W. K. és V. ntinor L.

hibridje az egyeiemi növénykert herbáriumá-

ban«. czím eladást tart. Az egyetemi

növénykert herbáriumában Sándor Jó-

zsef gyjtésében egy Vinca hybrida Sándor
névvel megjelölt Vinca-ía\ van, mely egé-

szen a V. ininor L.-re emlékeztet, csupán

hosszúkás pártaczimpái egyeznek meg a

V. herbacea W. K.-lel. Egyetlen példáját

Sándor a budai hegyekben szedte.

3. Kümmerle J. Béla szakosztályi

jegyz jelentést tesz a kir. m. Természet-

tudományi Társulat választmányától érke-

zett átiratáról, melyben a növénytani szak-

osztálj'nak annak idején való véleményes

jelentését kéri a természetrajzi különleges-

ségek és rilkaságok megóvása és a hazai

növényzet tanulmányoz:isa ügyében. M á-

gocsy-Dietz Sándor indítványára a

szakosztály elhatározza, hogy a hazai termé-

szetrajzi speczialitások megvédése érdeké-

ben a Társulat választmánya hozzájárulásá-

val kéressék fel az Országos Erdészeti Egye-

sület is, egy erdésztagnak a kiküldésére, aki-

vel a növénytani szakosztály kiküldött

bizottsága együttesen fogja tanulmányozni

a kérdést. A szakosztály a bizottságba a

következ szakosztályi tagokat választja

meg: F i 1 a r s z k y Nándor, Kümmerle
J, Béla, Schilberszky Károly, Thaisz
Lajos és T u z s o n János. A hazai nö-

vényzet tanulmán\'Ozása ügyében pedig a

szakosztály azt határozza, hogy az ügy
nehézségeinél fogva e kérdés egyelre meg-

fontolás tárgyává tétetik.

Ugyancsak a jegyz kiosztja a m. kir.

Államvasutak igazgatóstigától és a Székes-

fváros tanácsától érkezett botanizálási

igazolványokat, amelyek az egyébként tiltott

területeken való kutatásokat lehetvé teszik.

G a b n a y Ferencz egyik szakosztályi

számvizsgáló fölolvassa a növénytani szak-
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osztály vagyoni állapotára vonatkozó ne-

gyedévi pénztárvizsgálati jelentését, amelyet

a szakosztály köszönettel tudomásul vesz

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

május 10-iki (CXII.) ülése.

Elnök: Klein Gyula; jegyz: Küm-
m e r 1 e J. Béla.

1. Balkányi Kálmán (Debreczen)

» Fazekas Mihály mint tt'rinészetvizsgáló«

czím dolgozatát K u b a c s k a András

ismerteti. B a 1 k ;i n y i-nak eme dolgoza-

tában e nagynev botanikusunkról, életé-

rl és munkálkodásáról eddig nem ismer-

tetett adatokat közöl. Balkányi ugyanis,

amint bevezetésben hangsúlyozza. Her-

mán Ottó tudós tagtársunk buzdítására,

Debreczen és Hajdú-vármegye, a debre-

czeni ev.-ref. egyház és fiskola levéltárai-

ban szorgalmasan felkutatta Fazekas
Mihályra, mint termcszetvizsgálóra vonat-

kozó adatokat. ICzért annyival is inkább

köszönet jár ki a szerznek, mert mint

ismeretes, irodalomtörténet-íróink úgy F a-

z e k a s-t, mint Diószeg i-t, valamint

Földi Jánost, mint költt vagy írót mél-

tatják, mint botanikusokat pedig — meg-

említik csupán.

A dolgozat els részében a szerz a

Magyar Fiivészkönyv ismertetésével fog-

lalkozik. Bevezetésül elmondja, hogy a

Füvészkönyv megírásával Diószegi és

Fazekas tulajdonképpen elhalt sógoruk-

nak Földi Jánosnak szándékát hajtották

végre, majd a könyv Elöljáró heszcd-c

alapján szól a munka czéljáról, használa-

táról és rendszerérl ; kiemeli és hosszasab-

ban méltatja a társszerzk amaz érdemét,

melyet a magyar botanikus mnyelv meg-

alapításával szereztek maguknak.

Ezek után kimutatja Balkányi, hogy

Fazeka s-nak a D i ó s z e g i-féle Orvosi

Füvészkönyv megírásakor »a hozzá ragasz-

tott Lajstromokon kívüU egyéb szerepe

nem volt. Nagyon érdekes a dolgozatnak az

a része is, melyben Balkányi leírja a

Fiivészkönyv els 3000 »exemplár«-jának

sorsát. Fölemlíti F a z e kas csillagászati

mködését is. Két dolgozata e tárgyban :

»Esmerkedés a Tsillagos EjjeU< és a

» Tsillagóra«. Megállapítja, hogj' Fazekas,

éppen úgy mint Diószegi, nem készített

herbáriumot, nem volt növénygyjtcmén3'e,

csupán a meghatározott növények neveit

jegyezte föl magának. Várad-utczai házá-

nak kertjében azonban mindig elvetette

ama növények magvait, melyek érdekelték,

és ez a kis házi kert volt a debreczeni

füvészkertnek a bölcsje. A debreczeni

füvészkert keletkezésének leírásával végzi

Balkányi dolgozatát, minek kapcsán

megvilágítja Fazekas Mihálynak, mint

els igazgatónak, eme füvészkerthez való

viszonyát.

2. S z t a n k o V i t s Rezs (Budapest)

»Adatok a liazai Ouercus-ok termésének

anaíómiájdhoz« czímen tárgyalja a Quercus

pedunciilata F^hrh., Qu. sessiliftora Sm.,

Qu. lanuginosa Lam., Qu. conferta Krr. és

Qu. Ccrris L. nev fajok termésének peri-

carpium-ának, testa-jának, szíklevelének és

a cupula-jának szöveti szerkezetét, és azt ta-

lálja, hogy az els kett a Linné Robur

a- és /3 ja semminem anatómiai különbséget

sem mutat. A tárgyalt fajok közül a meg-

ejtett mérések alapján Sztankovits ki-

mutatja, hogy a Quercus lanuginosa peri-

carpium-a a legvékonyabb. A Quercus con-

ferta pericarpium-ának csúcsi részén szrö-

ket nem talált, de a testa küls epidermi-

sének méretei élesen megkülönböztetik a

többi fajoktól. A Quercus Cerris, pericarpi-

um-ának vastagságáról könnyen felismer-

het.

A tárgyhoz T u z s o n János szól.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

május 30-iki (CXIII.) ülése :

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz

m e r 1 c J. Béla.

K ü m-

1. Klein Gyula elnök mély fájdalom-

mal jelenti, hogy dr. Kontúr Béla orvos,

szakosztályunk tagja f. évi május 22-ikén

elhunyt. A boldogultban szakosztályunk

egyik mköd tagját vesztette el, aki kü-

lönös elszeretettel a szentírásból válasz-

tott botanikai vonatkozású tárgyaival több

ízben gyarapította hazai botanikai irodal-

munkat. Szakosztályunk kegyeletesen fogja

rizni emlékét, és az elhunytával ért vesz-

teség felett jegyzkönyvében ad kifejezést.

2. F i 1 a r s z k y Nándor » Kétes nev
Crocus-aink« czímen tartott eladásának

tárgya a dobsinai jégbarlangnál szedett és a

Természettudományi Közlöny 1904. évi

május füzetében a » Feleletek* rovatában
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P. J. által Crocus Hcujfeliamis Heiii;ert-

nek meghatározott Crocus- ára vonatkozik.

Erre ugyané folyóirat júniusi és júliusi

füzetéhen B o r b á s Vinczé-tl ellentétes

helyesbítés jelent meg, és ugyancsak ettl

függetlenül ugyané helyen F i 1 a r s z k y-

tól is helyesbít felelet látott napvilágot.

Mindezekbl a szóban lev dobsinai Cro-

cns-nak igazi botanikai neve nem tudható,

ezért F i 1 a r s z k y jónak és üdvösnek

tartja, eme minálunk mindeddig kétes nev
CrocMS-aink igazi, azokat jogosan megillet

elnevezésének tárgyalásába bocsátkozni.

F i 1 a r s z k y az irodalomnak kell fel-

használásával és a hivatkozott részek idé-

zésével végre arra az eredményre jut,

hogy az Iris-kép Crocus-n&k csak két el-

fogadható neve lehet : a Crocus byzaniinus

(Bark.) Ker. és a Crocus iridijlnrtts Heuf-

FEL. Felfogás dolga az egyik vagy másik

névnek a használata, de határozottan té-

ves volna az elsbbséget G a y-nak a Cm-
cus banaiicus-évt odaítélni, mint ezt pl.

Kerné r-nek Flóra exsiccata Austro-

Hungar. czim mvében (XXXV. Cent. 1902.)

W i t a s e k is teszi, aki hosszasan ugyan,

de még K ö r n i c k e-nél is gyengébben in-

dokolja eljárását, mert P a r k i n s o n hé-

zagos leírását bírálgatja ugyan, de az

általa követett auctornak, G a y-nak rossz

leírásáról mélységesen hallgat ; valószín-

leg azért, mert G a y-nak munkáját nem
látta. Ezzel azután Filarszky a másik

Croc»5-fajnak helyes elnevezését is eldönti.

Felfedezje és els kitn leirója H e u f-

fel ezt Cmciis baiiaticus-níik nevezte el,

és már 1830-ban osztotta ki e néven a

botanikusok között. G a y-nak az Iris-kép

Crocus-t jelz neve : Crocus banaíicus

Gay 1831-bl származik, de emez utóbbi

név úgyis egészen más faj, az Iris-

kép Crocus-nak társnevére (synonym)

sülyedvén, a Crocus banaíicus Heuff. név

tehát kétszeres okból minden más elneve-

zés használatát egyenesen kizárja. Ez ok-

ból a Crocus Heujfelianiis Herb. névnek

sincsen semmi jogosultsága, és még keve-

sebb jogosultsága van a Crocus Heuffelii

KöRNiCKE név használatának.

Filarszky ezek után még néhány

szóval tárgyalja a Crocus banaticus Heuff.

var. scepusiensis TEHMésWoLoszczAK nev
szepesi növényt, melyet B o r b á s a Ter-

mészettudományi Közlöny 1904. évf. 412.

oldalán minden névszerz (auctor) nélkül

mar mint Crocus scepusiensis t vezetett

az irodalomba. A szerzk közölte faj-

leirás : íDiffcrt a typo fauce perigonii

parce pilosa« a változatra vonatkozólag,

bizony olyan csekély különbség, mely

miatt külön változatot megkülönböztetni

nem lehet, nem szabad. A szerzk meg-
figyelése nem is egészen helyes, mert

a lepel torka a legtöbb esetben nemcsak

hogy nem igen »parce pilosa«, de egészen

szrtelen, csupasz, amirl Filarszky'
nem egyszer gyzdött meg úgy él friss,

valamint száritott példákon. A lengyel

szerzk téves észlelése valószínleg onnan

származik, hogy a portokokból kihulló

virágpor rendesen a lepel torkában fenn-

akad, cs ilt összegylve, ezt gyrsen
övezi ; e jelenséget pedig ide gondolt

szrképleteknek tulajdonították. A Magas-

Tátra alján elforduló növény egészen

megegyezik az Erdélyben és a Bánátban

term növénynyel, tehát szintén csak

Crocus banaticus Heuff. ; a var. scepu-

siensis Rehm és WoLosz(;z. név tör-

lend.

A tárgyhoz .S i m o n k a i Lajos szól.

3. Gyrffy István (Makó) y>Hyme-

nostyliuin curvirostre (Ehrh ) Lindb. var.

ji. scahrum Lindb. újabb elfordulásáról

hazánkban, különös tekintettel a szár és

levél anatómiai viszonyaira^ czím dol-

gozatát Schilberszky Károly ter-

jeszti el. Gyrffy e -dolgozatában ha-

zánknak eddigelé csak egy helyérl (Vlc-

gyásza) ismert eme ritka moha újabb

termhelyét közli (Magas-Tátra. Hosszú-Tó),

majd áttér e moha szár- és levélanatómiai

viszonyainak az ismertetésére. A szöveget

négy mikroszkópi készítmény után csinált

rajz világosítja meg.

4. Q u i n t József (Budapest) »A Buda-

pest melletti Római-fürd Bacillariaia

czím dolgozatát ismerteti ; röviden említi

az erre vonatkozó irodalmat, majd beszá-

mol a gyjtésérl é's a vizsgálati módokról,

amelyekkel különösen a budapesti Római-

fürd iszapjában elforduló kovamosza-

tokat mennj'iségileg is meghatározta. A kova-

moszatok nyálkaszerepérl és nevezetes-

ségérl, valamint más biológiai jelenségek-

rl röviden megemlékezvén, táblázatos ki-

mutatásban sorolja el az eddig általa talált

fajokat. Összesen 147 fajt sorol el, ezek

közül Borbás Budapest flórájában kö-

zölt 10 és I s t V á n f f i 23 margitszigeti
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alakját leszámítva, 118 új kovamoszatot

ismertet Budapest növényzetébl. Ezek

közül 6 olj'an alak van, mely az eddg leírt

fajokkal nem azonosítható. Az összes talált

fajokat rajzban is bemutatja.

Mágocsy-Dietz Sándor az eladó

bemutatta dolgozatára vonatkozólag ki-

emelendnek tartja, hogy e dolgozat a

m. kir. állami Paedagogiumnak, a V á n-

g e 1 Jen tanár vezetése alatt álló bioló-

giai laboratóriumában készült.

Schilberszky Károly a botanikai

kongresszusi bizottság titkára elterjeszti

a kongresszusi kirándulásra vonatkozó

végleges programmot és ismerteti mind-

azokat az intézkedéseket, amelyek a ki-

rándulás elkészítésére és a vendégek fo-

gadtatására vonatkoznak.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

október 11-iki (CXIV.) ülése.

Elnök : Mágocsy-Díetz Sándor,

majd Klein Gyula; jegyz Kümmerle
J. Béla.

1. Klein Gyula elnök hivatalos el-

foglaltsága miatt nem jelenhetvén meg, az

ülést Mágocsy-Dietz Sándor másod-

elnök nyitja meg. Szívesen üdvözölvén a

megjelenteket, az új munkálkodási id-

szakhoz szép sikert és sok eredményt kí-

ván. Mieltt az ülés tárgysorozatára térne

át, a másodelnök mély megilletdéssel,

szomorúan jelenti be azt a gyászos vesz-

teséget, mely a magyar botanikát érte, és

amelyrl Közleményeink utóbb megjelent

II. füzete adott hírt. Fájdalmas érzettel ér-

tesültünk dr. B o r b á s Vinczé-nek, buzgó

tagtársunknak és jeles munkatársunknak

folyó évi július hónap 17-ikén bekövet-

kezett váratlan elhunytáról.

Sorainkból való elköltözése veszteség-

gel sújtja nemcsak a kolozsvári egye-

temet, ahol Borbás a növénj'rendszertan

rendes tanáraként mködött, nemcsak

szakosztályunkat és Társulatunkat, hanem
a magyar növénytudományt általában is.

Különösen hazánk növényzete volt mun-
kálkodásának f tárgya. Ez a tér volt az,

melyen sokat fáradozott, dolgozott. Fá-

radhatatlan volt hazánk növén3'zetének a

kutatásában, amirl ers buzgalommal

megirt nagyszámú közlései tanúskodnak.

Munkálkodásának eredményeit a jöv

fogja pártatlanul méltathatni ; mi elisme-

réssel emeljük ki nag}' munkabírását,

melylyel irodalmunkat gazdagította.

Hosszú küzdelmei után révpartra jutva,

folj'tatta munkálkodását, melyet hirtelen

szakított meg elhunyta. .Sokat munkál-

kodott, — legyen most béke poraival!

Mágocsy-Dietz másodelnök indít-

ványozza, hogy a szakosztály Borbás
Vincze elhunyta feletti részvétét jegyz-

könyvbe iktassa, és ezt jegyzkönyvi ki-

vonatban az özvegygyei közölje.

A haláleset idején még a fvárosban
idzvén, Mágocsy-Dietz másodelnök

a távollev elnök helyett Társulatunk

ftitkárával együtt intézkedett, hogy a

Társulat részvéte az özvegygyei táviratilag

közöltessék, és ravatalára koszorú helyez-

tessék. Ezen kívül a szakosztály és a maga
nevében is külön, táviratilag fejezte ki az

özvegynek szinte részvétét.

Ezeket bejelentve, kéri a szakosztályt,

méltóztassanak intézkedni, hogy szakosz-

tályunkban Borbás Vincze fölött emlék-

beszéd tartassék.

K ü m m e r 1 e J. Béla szakosztályi jegyz
indítványozza, hogy erre T h a i s z Lajos

kéressék fel.

Mágocsy-Dietz Sándor másod-

elnök erre felkéri T h a i s z Lajos tagtár-

sunkat az emlékbeszéd tartására, aki erre

készséggel vállalkozik.

2. P a X F. (Breslau) : y>Flora fossilis

ganocensis<.< czím dolgozatát Szabó Zol-

tán mutatja be. P a x munkája bevezeté-

sében Gánócz-fürd földrajzi helyzetével

és környékének leírásával foglalkozik. A
tárgyalás els fejezete a gánóczi mésztufa

zárványait általában jellemzi, amennjiben

elsorolván az eddigi irodalmat, S c h e r-

fel, Ettingshausen és Staub m-
ködését méltatja. Majd a kövületek meg-

tartási állapotát ismerteti, és kiemeli, hogy

jól maradtak meg a Diatomák, kevésbé

jól a Schizophyceák, legjobban a levelek.

A második fejezet a levelek rendszertani

összeállítását foglalja magában. Nevezete-

sebb leletek a Rivularia és Gloeothece-

Polithck, egész sorozat Diaioiiiaceae : Ach-

itautes, Cocconeis, Cynihella, Eiicyonema,

Cyclotella, Eunotia, Fragilaria, Goin-

phoneiiia, NavicuJa, Nitzschia, Rhoicos-

phaenia, Tabellaria, Tetracyclns. Legér-

dekesebb lelet a Nymphaea Lottis L., a

melynek kocsányát elég ép állapotban
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találta meg P a x, és összehasonlító ana-

tómiai úton, a spicularis sejtek hiánya

alapján, továbbá az .lerenchyma szerkeze-

ténél fogva a diagnózist határozottnak

tartja. Új alak a Rhainnus ganocensis Pax.

A következ fejezetben Faxa gánóczi

Hóra történetét adja, de elbb sajnálattal

jelzi, hogy csak a Hradek nev dombon

folyik a bányászat, és még a mésztufa nagy

része feltáratlanul van eltemetve. Össze-

hasonlítva a mai gánóczi flórát a fosszil

flórával, kiemeli azok tökéletes eltérését.

A fosszilis flórában három elem egyesül.

Ezek közül az els csoport ama növé-

nyeké,' amelyek manap Clánóczon nincse-

nek, de a Szepességben ritkán elfordul-

nak, pl. Quercus pedunculata, Qti. sessili-

fora, Salix rcpeus.

Másodszor a fosszil növények Gánóczról

elvándoroltak követelményeikhez képest,

a mai klíma beálltával melegebb (pl. Fra-

xinus excelsior, Corniis inas, Lignstriitn

vulgare), illetleg hidegebb (Salix hastata,

Vaccinimn uliginosum) vidékekre. Har-

madszor a fosszil növények között talá-

lunk |mai nap egészen kihalt elemeket:

Rhamniis ganocensis Fax, Nyinphaea Lo-

tus L. Eme különböz klímaviszonyokhoz

tartozó elemek mutatják, hogy Gánócz fosz-

szil flórája nem egységes és nem is

egyetlen periódushoz tartozik. A periódu-

sok meghatározásával foglalkozván, Pax
összeállítja a maradványok társulásának

módozatait, és ezek alapján 5 flórát állít

fel: 1. tölgy, 2. nyír-erdei feny, 3. tölgy-

nyír, 4. törpe fz, és 5. Ficea excelsa. A
lerakódások korát Pax dilúviumnak bizo-

nyítja be, és az elbb említett 5 flóra kü-

lönböz klimatikai viszonyait a jégkorszaki

és jégkorszakközötti periódusok váltako-

zásával igazolja.

Ezután áttér Pax röviden a többi kár-

páti mésztufa-Ielhelyre, amelyek közül

említi a Lipócz völgyét, Alsó-Börszikit, a

Chocshegy-belit, mint különösen lényegeset.

Ez utóbbit, a mely Gánóczczal egyenl
nevezetesség, a kárpáti flóra történetének

kikutatásakor nagyon figyelmébe ajánlja a

magyar phytopalaeontologusoknak.

Klein Gyula elnök a szakosztály ne-

vében örömmel fogadja F a x-nak nagy-

jelentség dolgozatát. Magyar tárgyánál

fogva ajánlja a dolgozatnak egész terje-

delmében való közlését a Növ. Közi. »Bei

blatt«-jában, a füzet magyar szövegrészé-

ben azonban csak kivonatosan közöltes-

sék. Az elnöki indítványt a szakosztály

egyhangúlag elfogadja.

A tárgyhoz T u z s o n János és S c h i 1-

b e r s z k y Károly szólanak.

T u z s o n azt a megjegyzést teszi, hogy

a tartalmas dolgozat amaz eredménye, mely

a Nymphaca Lotus- ra. vonatkozik, e növény

püspökfürdi eifordulásiinak magyarázá-

sában nagyon lényeges, és ha bebizonyí-

tott valónak fogadtatik el, úgy nagyon

messzemen következtetésekre jogosít.

Erre való tekintettel ama véleményének

ad kifejezést, hogy, miután az anatómiai

módszer nem nyújt eléggé biztos alapot

ahhoz, hogy segítségével fosszil növény-

töredékek hovatartozását pontosan meg
lehessen határozni, a Nymphaea Zotus-

nak a gánóczi fosszil növények között

való apodiktikus elsorolását nem látja

kellen indokolva. Schil b érsz ky szintén

eldöntetlennek látja a Nymphaea Lotus

meghatározását, mivel kizárólag a virágko-

csány anatómiai vizsgálata pontos fajmeg-

határozás czéljából nem elégséges.

Az ezt követ eszmecserében még
résztvesznek: M á g o csy-D i etz Sándor,

Klein Gyula, R o t h Róbert és Szabó
Zoltán. Mágocsy-Dietz szerint a

gánóczi feltárásokra vonatkozólag felhí-

vandó az illetékes geológiai szakemberek

figyelme és érdekldése.

3. R a p a i c s Raymund (Budapest) »A^ö-

vényvándorlási megfigyelései:': czím dol-

gozatát Lengyel Géza ismerteti, el-

sorolván néhány érdekes növényt Szolnok

és Radegund (Styria) vidékérl.

4. Lengyel Géza (Budapest) -dH.

Schinz : Plantae Menyhártianac« czím
munkáját bemutatja és ismerteti. Ez a

munka M e n y h á r t-nak a Zambesi mellett

gyjtött anyagát dolgozza fel, a legkivá-

lóbb szisztematikusok részvételével ú. m. :

Engler, Fax, W i 1 1 e, Ha ekei stb.

5. Mágocsy-Dietz Sándor az er-

dészeti és bányászati fiskola növénytani

intézetébl származó Picca excelsa-n&k

sajátságos tobozát mutatja be, melynek a

megporzás állapotában lev termpik-

kelyei a fagy következtében lefelé irányítva

nyitva vannak. E toboz Máramarosból ke-

rült az intézetbe.

7. S c h i 1 b e r s z k y Károly, mint a

botanikai kongresszusi bizottság titkára
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jelentést tesz a bécsi nemzetközi botani-

kai kongresszus Magyarországba rándult

tagjainak fogadtatásáról és a bemutatott

nyomatott programm alapján tett bota-

nikai kirándulásnak a lefo!\'ásáról. A
külföldi részvevk száma volt Budapesten

81. a magyaroké 33. Utóbbiak között

részt vettek a Természettiidománj'i Tár-

sulat képviseletében Paszlavszky
József ftitkár és néhány választmányi

tag a testvérszakosztályok, a Tudomány-
Egyetem képviseletéhen Lóczy Lajos

bölcsészetkari dékán, a Magyar Nemzeti

Múzeum képviseletében S z a 1 a y Imre,

az Országos M. Kertészeti Egyesület kép-

viseletében S z e 1 n á r Adolf alelnök és

Kardos Árpád titkár, a kir. Kertészeti

Tanintézet képviseletében Angyal Dezs
és a m. kir. Központi Szlészeti Kisérleti

Állomás stb., ezeken kívül még számos

hölgy : Mágocsy-Dietz Sándorné és

Edit, E n t z Margit stli.

A Herkules-fürdi kiránduláson részt

vett külföldi 47 és magyar 9, a debreczen-

hortobágyi kiránduláson pedig külföldi 31

és magyar 15. A herkules fürdi kirán-

dulás elkészületeit Wagner János tanár

tagtársunk volt szives elvállalni. Gondos
fáradozásaiért a szakosztály köszönetet

mond.

Schilbcrszky Károly bemutat két

fotográfiai képfölvélelt is, amelyet a 'íerku-

les-fürdi kirándulás alkalmával De L a-

Faille utrechti botanikus készített a

Suskului-hegy tetején, az oda rándult bota-

nizáló társaságról.

8. Klein Gyula elnök közli, hogy a

külföldiek megelégedéssel szólnak arról,

amit a hazánkban töltött, örökké emléke-

zetes napok alatt láttak és tapasztaltak.

Az elnök egyi'ittal felolvassa a bécsi

nemzetközi iDotanikai kongresszus elnök-

ségétl érkezett átiratot, melyben az el-

nökség a Magyarországba kirándult kon-

gresszusi tngnknak szíves fogadtatásáért,

vezetéséért és odaadó támogatásáért úgy
a 5zakosztá!y tisztikarának, mint a kirán-

dulás magyar rendezinek meleg köszö-

netét és elismerését fejezi ki.

Végül Klein Gyula elnök jelenti a

szakosztálynak, hogy a Növénytani Közle-

mén3'ekkel csereviszonyba óhajtanak lépni

a » Vérein für vaterlándische Naturkunde

in Württemherg« a Jahreshefte czím lap-

jukkal, és a N. Wille szerkesztésében

megjelen »N3rt Magazin for Naturvidens-

kaberne*.

A szakosztály e csereviszonyt örömmel

fogadja és elhatározza, hogy a Növénytani

Közlemények fejében járó cserefüzeteket a

Természettudományi Társulat könyvtárá-

nak bocsátja rendelkezésére ; amirl a Tár-

sulat választmánya hivatalosan értesítend.

9. G a b n a y H'erencz egyik szakosz-

tályi számvizsgáló felolvassa a növénytani

szakosztály vagyoni állapotára vonatkozó

negyedévi pénztárvizsgálati jelentést, a

melyet a szakosztály tudomásul vesz.

SZEMÉLYI HÍREK.
Dr. .Szabi) Z o 1 1 á n-t tud.-egyetemi

közoktatásügyi minister megersítette.

tanársegédi minségében a vallás- és


