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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztály 1910 október 12-én tartott 159-ik ülésének

jegyzökönyre.

Elnök ; Klein G y., jegyz : M o e s z G.

1. T u z s n J. : „A bruxelles-i nemzetközi botanikai kongresszusról"

czimü eladásában ismerteti a kongresszus lefolyását és eredményeit. E
kongresszuson mint a kir. magy. természettud. társulat képviselje, a vall.

és közokt. minisztérium támogatásával vett részt. Áz, ülések fontosabb

tárgyai voltak : a bécsi nomenklatúra szabályok módosítása és kiegészítése ;

a vírágtalan és a fosszilis növények nomenklatúrája ; a növényföldrajz mód-

szere és terminológiája. A programmba felvették a bruxelles-i botanikai inté-

zetek megtekintését is. Ezenkívül minden napra esett egy-egy florisztikai

és palaeobotanikai kirándulás.

A kongresszushoz kapcsolódott a berlini kir. botanikus kert és mú-

zeum megnyitási ünnepélye. A díszülésen E n g 1 e r ismertette a kert kelet-

kezésének történetét, hivatását és czélját. Kiemelte, hogy ennek az inté-

zetnek feladata, hogy nagyobbszabású tudományos munkálkodást folytasson

és e mellett a népnevelés czélját is szolgálja.

2. Ríner Gy. : „A Primula farinosa elfordulása az erdélyi fen-

fó'ldön" czimü dolgozatát M o e s z G. terjeszti el. A Primula farinosa

észak- és nyugatmagyarországi elfordulásai három csoportba oszthatók.

Nevezetesen: 1. a Magas-Tátra vidéke, 2. a nyugatmagyarországi csoport,

(Sopron, Zala, Vas) és 3. a Pietrosz vidéke Máramarosban. Felsorolja a

Magyar Nemzeti Múzeum herbáriuma és az irodalom alapján a hazai term-

helyeket. Erdélybl Baumgarten közli elször, még pedig a Szurul-ról

és a resínári lápról. Mindkét elfordulás törlend. Erdélyben egyedül Brassó

megyében terem, nevezetesen : Szászhermány, Prázsmár és Brassó hatá-

rában. Végül méltatja a brassómegyei elfordulásnak növénygeografiai

jelentségét.

M e s z G. bemutatja a szászhermányi és a prázsmári Primula fari-

nosa-nak, saját gyjtésébl származó példányait.

3. H. G a b n a y F. : „A kátrány m,érgezö hatása a cambiumra" czi-

men eladást tart. Tudvalev, hogy a Gastropocha pini, az apáczalepke her-

nyója és a Cheimatobia brumata ellen a fák koronája alá alkalmazott kát-

ránygyürvel védekeznek. Ez a kátrány a kérgen átszivárog s a cambiumot

helyenként tönkre teszi, úgy hogy a következ évgyr ezeken a helyeken

nem függ össze a régi évgyrkkel. Ez a körülmény a fa mszaki hasz-

nálhatóságát csökkenti s valószintívé teszi, hogy a talajba kerül kátrány a

gyökereknek is árt.

4. Bernátsky J. : „Adatok a biológia elméletéhez I. közlemény"

czimen tartott eladásában kiemeli, hogy a külföldön számos kiváló termé-

szetkutató a íilozcíiába vágó kérdésekkel is foglalkozik. Ámde nem mind-

egyik ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, melyet a tudományos kutatásban

megkövetelünk. Egyesek kápráztató filozófiai elméleteikkel és fényes dialek-

tikájukkal a laiiíus közönséget, bár akaratlanul, félrevezetik s a természet-

tudományt ferde világításba helyezik. Ezekkel szemben a konkrét alapon
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álló, exaktjkutatás eredményeit kell pontosan összefoglalni. A biológia külön-

böz disciplinái között sokszor elvi ellentétek merülnek fel. Az ellentétek

kiküszöbölhetk, ha elfogadjuk azt az álláspontot, hogy a biológia feladata

az él lények kutatása minden rendelkezésünkre álló eszközzel. így minden

disciplina jogosult és minden módszer használható mindaddig, míg az él
lényeket valami új oldalról megvilágítja.

5. A u g u s t i n B. : ^A magyarországi fenygyanta vizsgálata'' czím
eladásában utal arra, hogy egy ízben már bemutatta azokat a gyantákat,

a melyeket hazánk különböz részein a Picea montana S c h u r szolgáltat.

Ezeket egy tanítványával megvizsgáltatta és az eredményeket a Gyógysze-

részi Folyóirat 1910, évi 1. füzetében ismertették. Vizsgáltak olyan gyantát

is, mely Pinus 7tigrá-tól származott. Eladó a múlt nyáron a Pinus silvestris

gyantáját vizsgálta, melyet Vas megyében, Szentgotthárd közelében, franczia

módszer szerint termeltek. Az eredmény úgy minségre, mint mennyiségre

nézve kielégít. Bemutatja a nyers gyantát, a belle elállított kolofóniu-

mot, és a desztilált illó olajat.

H. G a b n a y F. szerint kísérleteket kellene tenni a helyszínén, hogy
megtudjuk miképpen fejldik a megcsapolt és a meg nem csapolt fa. így
derülne ki, nagyobb-e a haszon, vagy a kár, mely a megcsapolásból szár-

mazik, vagyis jövedelmezbb-e a gyantanyerés, mint a fenynek más módon
való értékesítése.

A u g u s t i n B. rámutat arra, hogy a külföldi kísérletek nem alkal-

mazhatók a mi viszonyainkra, mert más fajokat használhatnak gyantanye-

résre. Francziaországban például a Pinus maritima-ból nyerik a gyantát.

Oroszorszáuban pedig rablógazdaságot znek. Röviden hozzászóltak még a

kérdéshez: H Gabnay F., Klein Gy. és Thaisz L.

6. Schilberszky K. rendellenesen fejldött körtegyümölcsöt

mutat be, melyet Baradlay J. Gy. gyógyszerész küldött Sopron-

keresztúrról. Ez a rendellenesség, melyet átnövés-nek (diaphysis) neveznek,

nem tartozik a ritkaságok közé. Arról ismerhet fel, hogy a rendes körte-

gj'ümölcs tetejébl egy másik sarjadzik ki, vagy pedig leveles hajtás n
ki belle. Ismeretesek olyan esetek is, a mikor a körtegyümölcsöt átnöv
tengely elágazik. Hogy a körtegyümölcsöt fejldéstani szempontból hajtás-

nak kell tekintenünk, azt bizonyítani látszik az a körülmény, hogy e rend-

ellenességnek sokféle változatos neme és átmenete van, a melyek között
magháznélküli körték is akadnak és ezek felszínén apró pikkelylevelek fej-

lödnek, rügyek kíséretében. E pikkelj^ek elhelyezkedése sokszor megfelel a

körtehajtáson észlelhet levélállás módjának.

Ha a virág morfológiai középpontjában járulékos rügy van és ennek
továbbfejldése folytán a tengely meghosszabbodik, akkor ez az eset átnö-

vést eredményez. Ha ellenben az ilyen járulékos rügyek a virágörvek tag-

jainak valamelyikének a hónaljában jelennek meg, akkor a rendellenesség-

nek ezt a nemét hónalji sarjadzás-nak ^ecblastesis) nevezik. Ezek ritkábbak,

mint a tengelyirányú átnövések. Végül bemutatja a kir. magy. tud. egyetem
növ. intézet teratológiai gyjteményének hasonló példányait és az idevágó

irodalomnak rajzait.

7. Schilberszky K. bemutat egy paprikatermést, melynek rend-

ellenes képzdése abban nyilvánul, hogy belsejében, — a placentán —
Botanikai Közlemények. 6. füzet. 25
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magkezdemények helyett tömérdek fiókpaprikatermés fejldött. E jelenség

magyarázata az, hogy ez esetben a magkezdemények helyén termlevelek

jelentek meg. Hasonló példát ismertetett eladó szintén a paprikáról (Kerté-

szeti Lapok 1886, 183 old.), a hol a paprikatermés placentáján magvak és

fióktermések vegyesen fordulnak el. A fiókpaprikának bibeszálai is voltak.

Ilyen rendellenességeket más növényeken is találunk. Sorauer a Resedan

Masters a Díanthus-on és a Primula génuszon találta.

8. Klein Gy. bemutja az Árbutus unedo friss ágát érett terméssel.

9. A szakosztályi ügyek során M o e s z G. jegyz jelenti, hogy a

tervezett Simonkai kép czéljára megindított gyjtés eddig 523 K 80 fillért

eredményezett, melybl 469 K 80 f már be van fizetve. A terv az volt,

hogy a képet a szakosztály a Magy. Nemz. Múzeum növénytani osztályá-

ban helyezi el. Idközben a Magy. Nemz. Múzeum növénytani osztálya

Jávorka S. ajándékából hozzájutott Simonkai L. jól sikerült olaj-

képéhez s így a szakosztály eredeti terve meg nem valósítható. A szer-

keszt-bizottság ennek folytán azt az indítványt teszi, hogy a szakosztály

létesítsen egy ,,Simonkai alapítványt", melynek kamataiból olyan botanikai

dolgozatok jutalmaztassanak, melyek tárgya vagy a növényrendszertan vagy

a növónyföldrajz körébe tartozik. A szerkeszt-bizottság indítványozza

továbbá, hogy e tárgyban a szakosztály késbb hozzon végleges határozatot.

A szakosztály ilyen értelemben határoz.

A jegyz bejelenti továbbá, hogy Kupcsok S. bakabányai ev.

tanító a szakosztály tagjaival növénycsere összeköttetésbe óhajtana lépni.

A jegyz jelenti, hogy a Bot. Közl.-nek immár 34 cserese van.

A növénytani szakosztály 1910. évi nov. 9-én tartott, 160-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Klein G y., jegyz M o e s z G.

1. Szabó Z. bemutatja az egyet, növénykert Cycas revoluta-iknak

termleveleit és azoknak fényképét.

2. Fehér J. : „Peloriás Linaria vulgáris elfordulása Budapesten"

ez. eladásában felsorolja a peloriás Linaria vulgáris magyar termhelyeit,

a mennyire azok tudomására jutottak. Budapesten négy helyen találta. Azt

hiszi, hogyha e növényt oly helyeken keresnék, mint a melyeken terv sze-

rint kereste — és meg is találta — t. i. a meg nem müveit, régóta parlagon

hever, táplálékban szegény mezkön és réteken, akkor nem tartozna a

ritkaságok közé. A peloriás kiképzdés a talaj silányabb voltával függ össze.

Az actinomorph formát eredetibbnek kell tekintenünk, mint a zygomorph

formát. Ezért valószínbb, hogy a meg nem mvelt talajon az eredetibb,

actinomorph alak jn létre.

T u z s n J. hivatkozva De V r i e s kísérleteire, felemlíti, hogy a

peloriás egyedek, ha egymásközt beporoztatnak, ismét peloriás egyedeket

hoznak létre. Ez arra vall, hogy a peloriás kiképzdés egyes növényeknek

átörökld sajátsága, mely nem függ össze a talaj minségével.

M e s z G. felemlíti, hogy Aranyosmaróton, szántóföldön, jól meg-

mvelt talajon is talált peloriás Kickxia sptiria-t, a rendesen kifej iödött

egyedek nagy sokasága mellett. Ez az adat szintén ellene szól annak, mintha

a Linaria peloriás kiképzdését a silány talaj okozná.
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T h a i 8 z L. Kassa vidékén a Linaria vulgáris peloriás példányait

szintén jó talajban találta.

Klein G y. számos példával magyarázza, hogy a virágnak a virág-

zatban való helyzete is befolyásolja az actinomorph vagy a zygomorph

módon való kialakulást. A talajnak a befolyását a peloria képzdésére nem

találja bebizonyítottnak.

Fehér J. hivatkozik P e n z i g-re, ki többek közt a talaj silánysá-

gával is magyarázza a peloriás kiképzödést. Szükségesnek tartja kijelen-

teni, hogy nem állította azt, hogy ezt a kérdést már eldöntötte.

3. Hathalmi G a b n a y F. ^Hangszerfák" czím eladásában megma-

gyarázza, hogy a hangszerek egyes faalkatrészeit milyen fából készítik.

Minden húros hangszer hangfeneke lúczfenyöböl való, mely a zongoránál s

a czimbalomnál ugyancsak a lúczfenyö fájából való szekrénybe van foglalva.

Ellenben a hegednél, a kis és nagy bgnél, a gitárnál, tamburánál és a

hárfánál a foglalás czéljára az Acer Pseudoplatanus fáját használják. Egyes

más alkatrészek készítésére használják az Acer campestre, a bükk, hárs és

a körte fáját, továbbá az ébenfát és más külföldi fát. Eladó az egyes fa-

fajokkal való elbánást is ismerteti.

Klein G y. a tárgyhoz szólva kijelenti, hogy a legjobb hangszerek

készítésénél a jegenyefenyöt használják. Leunis felemlíti Synopsis-ában,

hogy a híres cremonai hegedk is jegeuyefenyöbl készültek. Ennek magya-

rázata az, hogy a jegenyefeny fájában nincsenek gyantajáratok; már pedig

a hang vezetése annál tökéletesebb, minél egyenletesebb a fa, vagyis minél

egyszerbb a szerkezete. Hangszerkészitésre nem minden lúczfenyö alkalmas.

Legalkalmasabbnak tartják a csehországi lúczfenyk egy részét, melyeknek

évgyri keskenyek. A hangszerek készítésénél tehát használják a lúczfe-

nyöt is, a jegenyefenyt is. Maga is megvizsgálta egy gordonkának hang-

fenekét s úgy találta, hogy az jegenyefenybl készült.

S c h u n da V. J. hangszergyáros, mint vendég, szót kér a tárgyhoz.

Hangszerkészitésre határozottan a lúczfenyö fáját tartja a legalkalmasabbnak.

4. F u c s k ó M. : „Az Atriplex magvak polyntorphismusa és cstrázóképes-

sége" czím eladásában eddigi vizsgálatairól elzetes jelentést tesz. Az

Atriplex magvak polymorphismusához új adattal járul, a mennyiben az

Atriplex hortense-n és az Atriplex nitens-en egy új magalakot talált. Az

Atriplex génusz e két faját a magvak négyalakúsága jellemzi. E négyféle

mag két csoportba tartozik : horizontálisak és vertikálisak. A vertikális mag-

vakról kimutatták, hogy tulajdonképpen kétfélék : nagyobbak és világosabb

színek, továbbá kisebbek és fekete szinek. Az eladó úgy találta, hogy

a horizontális magvak is kétfélék, úgymint : a régóta ismeretes aprók és

feketeszínek és a most talált nagyok és világosszínüek.

Majd közli az anatómiai vizsgálat és a csiráztatási kísérletek fontosabb

eredményeit. A világos szín, és pedig úgy a horizontális, mint a vertikális

magvak maghéja vékony, a fekete szín magvaké vastag. Csiráztatáskor a

világos szín magvak héján a víz gyorsan áthatol, míg a fekete szín magvak

héja a vizet alig ereszti át. A világos szín magvak gyorsan csíráznak, a

feketék igeu lassan. Öt heti csiráztatás folyamán csak 12-14''/o csírázott ki,

A fekete magvakat típusos „keményhéjú" magvaknak minsíthetjük, melyek-

nek csirázási idejét a maghéj átfúrása révén 12—24 órára redukálhatjuk.

25*
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Néhány példával magyarázza a keményhéjú magvak ökológiai szere-

pét. Ezek 10 év multán is megtartják csirázási képességüket.

T u z s o n J. úgy véli, hogy az eladó fejtegetései világosságot vet-

nek arra is. hogy miért népesedik meg oly hirtelen az erdöirtás oly növé-

nyekkel, melyek, míg az erd fennállott, ott nem voltak találhatók. Ezeknek

a növényeknek a magvai bizonyára hosszú idn át ott voltak, de nem csí-

ráztak, meit az árnyék nem kedvezett nekik; azonban megtartva csirázási

képességüket, az erdöirtás után gyorsan kicsiráznak.

T h a i s z L. helyesÜ, hogy az eladó a magvakat meglékelte, ajánlja,

hogy a Ci^iráztatást különböz médiumokban végezze.

F u c s k ó M. kijelenti, hogy kísérleteinél eddig is különböz médiu-

mokat használt. Vizsgálatait folytatja.

5. Szcs J. : „Tanulmányok a protoplasma perméabilitásáról" czímü

eladásában kimutatja, hogy bizonyos bázisos festékanyagoknak a növényi

sejtbe való felvétele a diffusionak F i c k-féle egyenletét követi. Az elektro-

lytek felvétele ellenben nem diífusio, hanem absorptio útján történik. Az
elektrolyt konczentrácziója és a felvett só mennyisége között az összefüg-

gést egy kitevös egyenlet fejezi ki. A növényi sejt plasmahártyájának ion-

köt képessége és az ion konczentrácziója között ugyanazt az összefüggést

találták, mint a melyet Pauli és Handovszky az alkal fehérje ion-

köt képességére megállapítottak. E kísérletekbl nagy valószínséggel az kö-

vetkezik, hogy a plasmahártya alkotásában alkáli fehérjéknek kellrésztvenniök.

6. Pa ál Á. : „Teratologiai megfigyelések a JPhaseoluson" czímen tar-

tott eladásában ismerteti és bemutatja a Phaseolus vulgáris különböz

cotyledonvariansait. Szól azok gyakoriságáról és örökldésükre vonatkozó

megfigyeléseirl. Bemutat egy kis teratologikus képzdést, melyet csökevé-

nyes szárnak kell tekintenünk és a mely az epicotylon jelent meg.

7. A szakosztályi ügyek során a jegyz jelenti, hogy a szakosztály

e hó 23-án rendkívüli ülést tart, néhai S i m o n k a i L. emlékezetére.

A szakosztály elhatározza, hogy a tervezett „ Simonkai-alapítvány

"

tárgyában a deczemberi ülésen fog véglegesen dönteni.

A növénytani szakosztály 1910 nov. 23-án, Simonkai Lajos emlé-

kezetére tartott 161. illésének jegyzökönyve.

Elnök: Klein Gy., jegyz: Moesz G.

1. Klein Gy. elnök üdvözli a megjelent vendégeket és tagokat,

majd nagy vonásokban vázolja Simonkai munkásságát és érdemeit, melyek-

nél fogva emlékét mindig kegyelettel fogjuk megrizni.

2. Tuzson J. : „Simonkai Lajos emlékezete" czímen emlékbeszédet

mond. (Lásd e füzetben.)

3. Kümmerle J. B. ismerteti „Nomenclator Simonkaianus" czímü

dolgozatát. iLásd e füzetben.)

4. Jávorka S. : „Draba Símonkaiana n. sp. Jáv." czimü eladá-

sában ismerteti azt az új Drabát, meljet a hunyadvármegyei Páreng hava-

son gyjtött. A növényt be is mutatja. (Lásd e füzetben.)

5. S z a b ó Z. : „Knautia Simonkaiana n. hybr. Szabó" néven

bemutat egy új hybridet, melyet Simonkai 1883. aug. 27-én a Királykön

gyjtött. (Lásd e füzetben.)
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6. Tuzson J. : „Magyarország növényföldrajzi beosztása Simonkai

hagyatékából való térkép alapján'" czírníí eladásában ismerteti azt a térké-

pet, melyet Simonkai a pozsonyi vándorgylésen bemutatóit. (Lásd e füzetben.)

7. A jegyz jelenti, hogy Simonkai L. özvegyétl levél, lányától,

KolbRezsöné.sz. Simonkai Erzsébettl távirat érkezett (felolvassa tartalmukat),

melyekben sajnálattal tudatják, hogy kényszerít okok miatt az ülésen nem
vehetnek részt, és a szakosztálynak a kegyeletes megemlékezésért köszö-

netüket fejezik ki.

8 Az elnök az ülést berekeszti.

A növénytani szakosztály 1910. évi decz. 14-én tartott 162-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Klein G y. ;
jegyz : M o e s z G.

1. Klein Gy. elnök kegyeletes szavakkal emlékszik meg K o d o-

lányi A. elhunytáról. Méltatja tevékenységét és irodalmi munkásságát.

2. Gombocz E.; „Adatok az újabbkori magyar botanika történetéhez. I.

közlemény: Brassai S." ez. eladásában bejelenti, hogy adatokat kíván

nyújtani a magyar botanikának majdan megírandó történetéhez. Els közle-

ményében Brassai S. botanikai mködését ismerteti. Bár feltnbb
felfedezésekkel nem járult a botanika fejldéséhez, de hosszú életén

keresztül folytatott népszersít munkásságát fontosnak kell tartanunk,

óriási tudása, kitn megtigyelöképe-ssége, kritikája, magyaros és világos

stílusa növénytani munkáiban is megnyilatkozik. A Cruciferae családban

most is használatos „replum" mszó tle származik

Mágocsy-Dietz S. örömmel hallgatta ezt az eladást és kívá-

natosnak tartaná, ha az eladó tovább is ilyen irányban dolgozna. Felemlíti,

hogy talán ö az egyetlen az élk sorában, ki még Brassai S.-el bota-

nizált. Majd részletesebb adatokat nyújt a B r a s s a i—K o v á t s-féle munka
történetéhez. Felhívja az eladó figyelmét a kolozsvári unitárius fgimnázium

könyvtárára, a melyben talán B r a s s a i-nak egy-két kéziratát rzik.

Gombocz E. köszöni a felvilágosításokat.

3. Jávor ka S. : „Ambrosia artemisifolia Magyarországon" ez. el-

adása alkalmából bemutatja ezt a behurczolt növényt, melyet Orsova mellett

talált, s a mely itt valószínleg magot is érlel. Az ország területérl még
nem közölték.

T h a i s z L. felemlíti, hogy 22 évvel ezeltt Budapesten, egy kísér-

leti telepen, termesztett növények között is megjelent ez a faj, de hamar

eltnt ismét.

4. Jávorka S.: „A Retyezát flórájának újabb érdekességei" ez. el-

adásában vázolja a hunyadvármegyei Retyezát hegység flórájának sajátos-

ságait és bemutatja azokat az érdekesebb virágos növényeket, melyeket

ezen a vidéken és a vele határos területen újabban gyjtött. Többek közt

:

Fesiuca carpatica D i e t r. f. pseudolaxa S c h u r ; Sálix Jacquinii Hst.;
Dianthus petraeus W. et K. ; Geum montanum L. ^. geminiflorum B o r b.;

Lamium inflatum H e u f f. ; Leontodon medius (Hst.) S i m k. ; Picris

Tatrae B o r b. ; Onobrychis montana D. C. p. transsilvanica S i m k.

Greguss P. hozzászólásában felemlíti, hogy sokat idzvén a Retye-

zát hegységben, sok érdekes növényt gyjtött. Névszerint megemlíti a
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Papaver pyrenaicum-ot, a Delphinium intermedium-ot és a Potentilla Hay-
naldiana-i, bár ez utóbbira nem emlékszik pontosan.

Tuzson J. kívánatosnak tartaná, ha GregussP. a Retyezáton

talált Poterdilla Haynaldiana-t bemutatná.

5. A szakosztályi ügyek során Moesz G. jegyz jelenti, hogy De
Tóni modenai tanárnak abból az alkalomból, hogy a tle megindított és

szerkesztett „La Nuova Notarisia" fotyóirat f. évi decz. hó 1-én 25-ik

évfolyamába lépett, a szakosztálj^ nevében üdvözl írást küldött, melyet fel

is olvas. Felolvassa De Tóni válaszát is.

M á g c s y-D i e t z S. kívánja, hogy az üdvözl írás és De Tóni
köszön levele a Társulat irattárában helyeztessék el.

A jegyz jelenti továbbá, hogy a szétküldött körlevelekre csak egy

olyan válasz érkezett, melynek írója ellenzi a Simon kai-alapítvány létesítését.

A szakosztály ezután véglegesen elhatározza, hogy S i m o n k a i

nevére botanikai alapítványt létesít, melynek tervezetét a szerkesztbizott-

ság fogja kidolgozni.

Tuzson J. mint szerkeszt jelenti a szakosztálynak, hogy a szak-

osztály ülésein bemutatott ama dolgozatok tartalma, a melyeket az illet

szerzk a Botanikai Közleményeknek szántak, sok esetben, ha kivonatosan

is, de lényegben eléggé részletezve más szakfolyóiratban is megjelennek,

a mit a szakosztály folyóiratának érdekeibe ütköznek talál. Miután a szak-

osztály ülésein csakis tagok s a tagoktól meghívott vendégek vehetnek

részt, azért az ülések zártaknak tekinthetk. Kívánatos, hogy a napi sajtó

a szakosztály munkálkodásáról hírt adjon a nagy közönségnek s ezért

helyesen járna el a szakosztály, ha az illet lapok képviselit meghívná az

ülésekre, de a helyes érzékkel nem egyeztethet össze, hogy a szakosztály

ülésein tartott ismertetések, a szerz vagy a szakosztály engedélyének

kikérése nélkül, néha kritizáló megjegyzésekkel, közvetlenül publikáltassa-

nak más szakfolyóiratban. A szakosztály folyóiratának, a melyet nagy

költséggel és fáradságos munkával tartunk fenn és igyekszünk fejleszteni,

érdekében áll, hogy a szakosztály munkálkodásának kizárólagos szerve legyen.

Mágocsy-Dietz S. indítvánjozza, hogy ezt az ügyet, melyet a

szerkeszt eladott, elbb a szerkesztbizottság tárgyalja.

Tuzson J. ehhez az indítványhoz hozzájárul.

Lengyel G. szerint a szakosztály ülései nyilvánosak és ezért kér-

dés, hogy a nyilvános ülésen elhangzott szó, az elhangzás után is tulaj-

dona marad-e a felszólalónak "? De ha a tulajdonjogot elvben ki is monda-

nánk, a gyakorlatban ezt érvényesíteni nem lehet. Az a szakfolyóirat, mely-

rl szó van, sérelmet nem követ el, mert latin diagnosist nem vesz át.

Külföldi példákkal támogatja álláspontját.

Tuzson J. kifejti, hogy egy feltn növényelfordulásnak, ha az a

növény nevével és a termhely megnevezésével jelenik meg, sokszor lehet

annyi értéke mint egy diagnosisnak. Különben is itt nem jogról van szó,

hanem helyes érzékrl,

Szurák J. Tuzson álláspontját fogadja el.

Mágocsy-Dietz S. újból ajánlja, hogy a szakosztály ennek a

kérdésnek a megoldását a szerkesztbizottságra bizza

A szakosztály így határoz.


