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A Xövéiijtaiii Szakosztály 15)17. évi januánus hó lO-éii tartott '21(5. ülése.

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

1. Elnök lelkes .szavakban fejezi ki a szakosztály liódf)latát O Fel-

séi;e IV. Károly iránt trónralépése és koronázása alkalmából.

Üdvözli Varga Ferenc tartalékos hadnagyot, a növénytani intézet

tanársegédét abból az alkalomból, hogy a harctéren negyedik kitüntetését

nyerte el, és pedig jelenleg a román fronton a III. oszt. katonai érdem-

keiesztet a hadiékitménnyel.

2. T u z s n J. : A Délkeleti Kárpátok két érdekes l'oá-ja címmel

értekezik. (\'. ö. Botanikai Közlemények, XV. 1916. 130. old.)

Thaisz L. hozzászólásában annak a nézetének ad kifejezést, hogy

:i Poa nrsina valósziníileg nagyobb elterjedésfí és eddig csak elkerülte a

bdtanizálók tigyelmét. A Kárpátok romániai oldalán is bizonyára elöfordnl.

J á v o r k a S. Örvendetesnek tartja a Poa ursina-kérdés tisztázását,

ö maga is több példányban sejtette a Poa ursinát.

o. Kovács F. A Vicia peregrina elfordulása Obecsén címmel

megállapítja a Vicia peregrina magyarországi elöfordidását, bevándorlását,

összehasdnlitja a rokonfajokkal és bemutatja számos kísér növényével

együtt.

T li a i s z L. hozzászólásában kifejti, hogy bizonyára sok botanikus

els ])illanatra N'icia angustifoliát sejtett a V. peregrinában, azért nem
közölték eddig hazai eli'ífordulását, pedig valószínen ez a níivény is igen

elterjedhetett.

Zsák Z. megemlíti, hogy Degen A. szerint a V. peregrina magva

gyakran megtalálható a rosta-aljakban. így legutóbb is 8 budapesti gz-

malomból származó malombükköny minta közül 8-ban találták meg. E szerint

növény igen el leliet már terjedve, felszólaló maga is megtalálta a Szent-

pjidre és Izbég közötti vetésekben.

-í. J á V r k a S. ismerteti a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárá-

nak iijabb gyarapodását. [L. e füzet 40—41. oldalán.)

Elnök örömmel állapítja meg, hogy a nagy háborús áldozatok eg>'

kis eredményeképen hazánk is részesült a gyzelmek révén kivívott zsák-

mányok egy töredékében, lieményli, hogy a növénytárba jutott herbárium-

részlet a paritásnak megfelel mennyiség, amennyiben tudomása szerint a

belgrádi herbárium felosztásakor Budapest, Bécs és Zágráb részesült ilyen

adományban. Uyképeu, ha a Pancic herbáriuma nem is, de a belgrádi

herbárium duplumainak egy része legalább Budapestre került és a Pancic-

herbáriuraot is, hír szerint, biztosítva látjuk.

f). Szolnoki I.: Két élettani kísérleti eszköz módosítása címmel

bemutatja azokat a módosításokat, amelyeket az Askenasy-féle transpirációs

modelen és a potométeren végzett.

6. A liemutatások során Schneider J. bemutatja a növénykertben

januárius hó elején virító növényeket, amelyek a tavalyi virításhoz hason-

lóan ezen a télen is kiviritottak. Érdekesebbek : Waldsteinia seoides
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líaphiie mezeruui, Saxifraga crassifolia. Bemutatja továbbá a növénykertben

tenyésztett fejeskáposzta-tövet, amely a masvak leszedése után káposzta-

fej-hajtásokat hozott.

7. Tuzson J. bejelenti, hogy a Földmivelésügyi m. kir. minisz-

térium a Magas-Tátrában és a herkulesíiinlöi Csernavölgyben egy-egy terü-

letet adott át a Vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak növénykert

létesítése céljából. A két kert létesítése a budapesti tudományegyetemi

növényrendszertani és növényföldrajzi intézet feladata lesz. Bemutatja

a Magas-Tátrai havasi-kert dombormv térképét. (L. e füzet 55. old.)

E 1 n ö k örvendetesnek tartja e kertek létesülésének közeli meg-
valósulását és hangsúlyozza, hogy a havasi-kert jigyében szakosztályunk

tette meg évekkel ezeltt a Magyarországi Kárpátegyesület kezdeményezésére

a szükséges lépéseket.

8. Jegyz a szakosztályi ügyek jsorán jelenti, hogy a Társulat

december havi rendkívüli közgylése a választmány indítványára elhatározta,

hogy a Botanikai Közlemények elfizetési díját a Társulat tagjai részére

5 K-ról 7 K-ra emelte fel. Javasolja az intézbizottság nevében e határozat

tudomásul vételét, de javasolja egyúttal azt is. hogy a szakosztály emelje

fel a Botanikai Közlemények elfizetési árát nem társulati tagok részére

8 K-ról 10 K-ra. E dijfelemelések oka a papiros és a nyomtatási költségek

tetemes emelkedése.

A szakosztály mindkét javaslathoz hozzájárul.

Jelenti, hogy az utolsó ülés óta új tagul jelentkezett Szolnoki
Imre tanárjelölt Budapest, Genszky István járványkórházi gyógy-
szerész a harctéren.

A Növénytani Szakosztály 1917. évi tVbniáiius hó 14-én tartott 217. ülése.

Elnök : .M á g o c s y-D i e t z S á n d o r. Jegyz : Szabó Z o 1 1 á ii.

E 1 n ö k bejelenti, hogy Szolnoki I m r e bevonulása miatt a mai

ülésre bejelentett eladását nem tarthatja meg.

1. J á v o r k a S á n d o r „Kisebb megjegyzések és újabb adatok V."

címmel elterjeszti újabb kritikai megjegyzéseit a hazai virágos növények

körébl. (L. e füzet 1—8. old.)

2. M á g o c s y-].) i e t z S. ...Vdatok a Balaton és környéke flórájának

ismeretéhez II." címmel újabb megfigyeléseirl számol be. (.Megjelenik.)

T r a u t m a n n K. hozzászólásában eladó megfigyelését a szélirány

hatására vonatkozólag saját megfigyelésével is megersíti.

3. Bemutatások során Szabó Z. bemutalja a budapesti egye-

temi növénytani intézet gyííjteményébe került és M e n y h á r t gyjtésébl
származó Adansonia digitata terméseket, továbbá a Gyála községben gyj-
tött Morus nigra-hajtásokat, amelyeken ketts levelek jöttek létre. Bemu-
tatja végül K öntsek Antal beküldött fényképeit, amelyek egy Zatur-

csány környékén él krisfát ábrázolnak. A krisfa méretei a következk :

Törzsmagasság 4 m., koronamagasság 15 m., törzskerület 6.28 m., törzs-

sugár 1 m., koronakerület 75.5 m., koronasugár 12 m. A fa tövét egy

patak vize alámosta, úgy, hogy gyökérzete 4 m. magasságban egyik

oldalon szabadon áll, a gyökerek között 3 m. magas és 2 .30 m. mély

ürei;' látható.
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4. Jegyz jelenti, hogy új tagul belépett: Mihály Gy. toldbirtokos

Zalaegerszeg, Z a t h u r e c z k y I s t v á n birtokos Czéczke, M a t u s e k

György Máv. felvigyázó Békéscsaba, Fényes S a m u d r. ügyvéd

Bndapest, if j. K 1 e i s li Gyula Hadad, P r (') s z La j o s cs. kir. föhad-

biztos Pola.

A Növénytani Szakosztály 11)17. évi március hó 14-én tartott 21S. ülése.

Elnök : M á g o c s y-D i e t z S á n d o r. Jegyz : S z a b ó Zoltán.

Elnök fájdalommal jelenti, hogy Kátz István, az állattani

szakosztály elnöke váratlanul elhunyt. Megemlékezvén az elhunytnak kiváló

érdemeirl a hazai zooh')gia és a társulati élet terén, javasolja a szak-

osztálynak, hogy fejezzük ki szinte részvétünket a testvér állattani szak-

osztály iránt.

A szakosztály az elnök javaslatához hozzájárul és megbízza az intéz

bizottságot a részvét kifejezésével.

1. H a V a s G. „A hereféléken és más növényeken is elforduló rendelle-

nességekrl" címmel ad el. (Lásd e füzet 20—33. old.)

C s e r e y A., T u z s o n J. és S z a b ó Z. hozzászólásában ok-

nyomozó kutatásokra irányítja ;iz eladó figyelmét.

2. Lacsny Ince L. „A jászói halastavak kovamoszatai" cimü

dolgozatát bemutatja a jegyz. (L. e füzet 12— 20. old.)

3. Bemutatások során J á v o r k a S. bemutatja a múlt ülésen tartott

eladásakor még rendelkezésre nem állott növényeket, köztük a Primula

B e n k i a n a Bor b.-t. (V. ö. 6. old.)

4. Jegyz a szakosztályi ügyek során jelenti, hogy a Társulat

közgylésének elmaradása miatt a jegyzi és szerkeszti jelentések a jöv,

áprilisi ülésre maradnak. Uj tagul bejelenti S z a 1 a y Edit h tanárjelölt,

egyetemi gyakornokot.

Növénytani szakosztály 1917. évi április ]i<> 11-én tartott 219. ülése.

Elnök : M á g o c s y- L) i e t z S á n d o r. Jegyz : S z a b ó Z o 1 1 á n.

Elnök jelenti, liogy a Társulat közgylésének elhalasztása miatt a

szakosztály tisztikaránalc jelentése is a mai ülésre maradt, a szokásos már-

ciusi ülés helyett. Szakosztályunk befejezte 25-ik évét, munkásságának

negyedszázadára tekinthet vissza. A negyedszázadban kifejtett munkálkodás

biztos alapot szolgáltat arra, hogy szakosztályunk további mködéséiiez és

a magyar botanika fejldéséhez nagy reményeket fzzünk. Melegen üdvözli

Kümmerle J. PJélát, akinek a Társulat közgylése az ezidei ^^chilberszky-

féle railléniumi jutalomdíjat odaítélte. Felkéri a jegyzt, majd a szerkesztt,

hogy a szakosztály 191R. évi mködésérl szóló jelentéseiket terjesszék a

szakosztály elé.

1. Jelentés a szakosztály 191(í. évi mködésérl.

Szakosztályunk az 1916. évben fejezte be mködésének els negyed-

századát. A szakosztály életének huszonötödik éve az elz ketthöz

hasonlóan a világháború küzdelmei közepette telt el. A fegyverek zaja, az

élet küzdelmeinek nagy nehézségei bár megszokottá váltak, de mégis érez-
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tetik nyomasztó Iiatásuk:it a tudományos, kulturális életre, igy szakosztá-

lyunk mködésére is. Ameuiiyiro lehetett, ebben az évben is kivette részét

szakosztályunk a magyar kulturális élet továbbvitelében, igyekezett tagjait

minél többször egybegyjteni és néhány órára bár, de figyelmüket, érdek-

ldésüket elterelni a világkatasztrófáról és a békés tudomány felé irányítani.

Szakosztályunk üléseinek száma minden igyekezetünk ellenére az elözö

évekhez mérten csökkenést mutat, amennyiben az 1916. évben csak 7 ülést

tartottunk, a szokásos 8—9 illés helyett. Elmaradt ugyanis a szeptemberi

és az októberi ülés nem annyira a tárgyhiány, mint inkább a tanév kései

kezdete miatt. Ezzel ellentétben sikerült azonban a szakosztálynak kirándu-

lást rendezni június havában a dabasi pusztára.

A 7 ülésen 18 eladó 22 eladást és 16 bemutatást, illetleg könyv-

ismertetést tartott. A 22 eladás közül 1 az algákkal, 2 a gombákkal. .3 a

zuzmókkal. 1 a harasztokkal, 8 a virágosakkal, 3 a földrajzzal, 1 herbáriumok-

kal foglalkozott, 2 volt technikai tárgyú és 1 életrajz. Könyvismertetés volt 5,

bemutatás 11. A 38 eladást és bemutatást együttesen 18 eladó tartotta.

Az "eladók közül Kovács Ferenc, Kümmerle J. Béla, Lacsny I. Lajos,

Schiller Zsigmond, Schneider József, Thaisz Lajos. Tiinkó György, Lnger

Emil egy-egy eladást, illetleg bemutatást tartott, mig Boros Ádám 1 el-

adást és 2 bemutatást, Fodor Ferenc 2 eladást, Gyru-ffy István 3 bemuta-

tást, Hollendonner Ferenc 2 eladást, .lávorka Sándor 3 eladást, Mágocsy-

Dietz Sándor 2 l)emutatást, Moesz Gusztáv 3 eladást és 2 bemutatást,

Sántha László 2 eladást és 1 bemutatást. Szabó Zoltán 1 eladást és

4 bemutatást, Tuzson Jánus 1 eladást és 1 bemutatást tartott.

Úgy az ülések, mint az eladók és eladások száma elz évekéhez

képest csökkenést mutat, ugyanabból az okból, mint a múlt évben, és pedig

több tagtársunk távolléte, továbbá az itthonmaradottak fokozottabb elfog-

laltsága miatt. Az összehasonlítás a következ

:

1913 1914 19ir, 1916

eladó 34 29 23 18

eladás öO 35 24 22

bemutatás . . . , . 11 14 19 16

ülés 10 M 8 7

Ezzel szemben tagjaink és folyóiratunk olvasóinak száma alig csök-

kent, a csökkenés már az 1917. év elején kiegyenlítdött. Az alapítványok

száma hárommal emelkedett, amennyiben az 1916. évben i f j. E n t z Géza,
G y r f f y István és P e r é n y i L a j o s tettek 100—100 K alapítvány t-

Az olvasók száma a következképen mutatható ki

:

1914-ben 1915-ben 1916-ban

Alapító tagok 28 26 29

Elfizetk és Társulati tagok . . . 211 214 216

Külföldi elfizetk 5 3 3

Átalányosok 580 586 575

Cseresek - .... 41 38 39

Tiszteletpéldány . . 6 5 5

Összesen

:

866 872 Sö7
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Eszerint csökkenés ('sakis az átalányosok soiában észlelhet, de ez

is jelentéktelen a mai viszonyokhoz képest.

Alapító tagjaink névsora a Társulat hivatalos [kimutatása szerint a

következ :

Alapítványok a Botanikai Közleményekre :

K

Ambrózy István báró
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íi Siinonkai Lajos-alapítvány 1016. évi számadása.
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ke/áiiikben, részint tudományo.s niuiikálkodással szolgáltuk liiizánkíit, ueiu

tudtunk vagyont gyjteni. i^Ii szeretnénk maecenáskodni, de nincs hozzá

módunk. S azok, akik e háborúnak elnyeit is élvezték, gondolnak-e a tudo-

mány istápolására is ? Azt hiszem, mi is hibásak vagyunk abban, hogy a

tehetsek nem gondolnak reánk. Ha nem iparkodunk, hogy figyelmüket

magunkra irányítsuk és hajlandóságukat megnyerjük, akkor nem is kíván-

hatjuk, hogy a botanikával tördjenek. Tisztán rajtunk múlik, ha ueni tudunk

jól fizet híveket szerezni tudományunknak. Most, amikor a háborús álla-

potok miatt a Botanikai Közlemények elállítási költsége nem várt arányok-

ban emelkedett, bizony jó volna némi küls segítség is !

A nyomda az utolsó két év folyamán három ízben emelte az egység-

árakat, összesen OVo-kal, 1917 jan. 1-tl további 20%-os áremelkedés lép

érvénybe. A klisék ára is emelkedett, és 1917 márc. 15-töl kezdve újból

emelkedik, még pedig oO%-kal. A Botanikai Közlemények nyomtatásáért és

fzéséért 1,22185 K-val fizettünk többet 1916-ban. mint 1915-beu. Klisé-

számlánk 45.98 K-val volt nagyobb. Amint a mellékelt számadásból látszik,

összes kiadásunk 5,224.U2 K-t tett ki, 1,372.12 K-val többet, mint 1915-ben.

Szerencsés körülménynek mojidhatjuk, hogy bevételeink is — bár szeré-

nyebb mértékben — növekedtek. Alapítványra befolyt 30Ü K ; az alapítvá-

nyok kamatja 171.36 K ; elfizetésekbl és tagsági dijakból pedig 2,487.20 K
gylt össze. Utóbbi tétel 350.30 Ív javulást mutat 1915-höz képest. A Tár-

sulattól kapott segélyekkel (2,740 K) együtt, összes bevételünk 5,698.56 K
volt ; azaz 387.74 K-val több mint 1915-ben.

Ha 1916. évi bevételünkhöz hozzáadjuk az elz évrl maradt forgó

tökét- (2,224.44 K) és az alaptkét (2,856 K), akkor kiderül, hogy szakosz-

tályunk vagyona 10.777 K-t tett ki. Levonván ebbl az összegbl 1916. évi

kiadásainkat (5,224.02 K) és az alaptöke összegét az 1916. év végén

(3,156 K^, megtudjuk, hogy 1917. évre 2,396.98 K marad forgó tökének.

174.50 K-val több, mint 1915-ben. Szakosztályunk pénzügyi helyzete tehát

a háború okozta sivár viszonyok közt is kedvez.

A részleteket a következ összeállítás mutatja

:

Bevétel:

1915 1916 Különbség

1. Alapítványra befolyt 283.— 300.— -f 17.—

2. Az alap kamatja 150.92 171.36 -|- 20.44

3. Elfizetési és tagsági díjak . . . 2,136.90 2,487.20 4- 350.30

4. Orsz. segélybl kapott segély . . 1,000.— 1,000.— _
—.—

5. Társulattól kapott segély .... 1.74n.— 1.74Í).-

()sszes bevétel

:

Forgó töke maradéka az elbbi évrl .

Alaptke az elz év végén ....
Összesen: 8,930.34 10.777.— -[-1,846 66

5.310.82
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Kiadás:
1915 1916 Különbség

1. írói dijak 449 40 529.40 + 80 —
2. Szerkeszt dija 200.— 200.— —.—

3. Segédszerkeszt dija 200.— —.— 200.—

4. Jegyz dija 200.— 200.— —.—

5. Szolgák dija 40,— 40.— —.—

6. Nyomtatás és fíízés 2,134.76 3,359.61 +1,224.85

7. Klisé és tábla 90.16 136.14 + 45.98

8. Kis nyomtatvány 100.65 238.40 + 137.75

9. Postaköltség 162.— 124.— ;!8.--

10. Kezelési és tiszti dijak 213.68 248.72 -f 35.04

11. A szerkeszt apróbb kiadásai . . — .

—

48.— -\- 48.

—

12. Vegyes kiadások 61.25 99.75 4- .•;6.50

Összes kiadás: 3,851.90 5,224.02 +1,372.12

Marad a Icövetkez évre forgó tkének 2,222 44 2,396.98 + 174.54

Az alapítvány összege az év végén . 2,856.— 3.156.- + 300.—

A szakosztály összes vagyona az év

végén 5,076.84 5,552.98 -{- 474.54

Sajnos, hogy a E(jtanikai Közlemények 1916. évi évfolyama utolsó

ketts füzetének költségei már az 1917. év költségvetését fogják terhelni.

Ez a körülmény azonban nem rftntja a pénzügjá helyzetet, mert hiszen

1916-ban fizettük ki az utolsó ketts füzetet, amely még 1915-ben volt ese-

dékes. A füzetek megjelenésének nagy késése — bármily kellemetlen is —
rajtunk kiviil álló i)kokl)ól következett l)e, amelyet eltüntetni nem volt

hatalmunkban.

Takarékossági okokból ez évben is ketts füzetet adtunk ki. Ezt a —
különben nem helyes — rendszert a háboi-ú folyamán is fenn kell tartanunk.

A Botanikai Közlemények 1916. évi évfolyama, a XV. kötet, liár<jm

ketts füzetben jelent meg, összesen 17 ivn\i terjedelemben, 1000 pél-

dányban.

A XV. kötetben 12 szerztl 18 eredeti dolgozat jelent íueg; ezen-

kívül 2 szerztl 2 ismertetés és 2 szerztl 4 apró közlemény. A szöveg-

közti képek száma 18: tábla 1. Ezek a számok meglepen egyeznek az

1915. évi évfolyam hasonló számaival.

Az eredeti dolgozatok szerzi és rikkeik száma ; Augustin B. 1,

Ernyey J. 1, HolJendoinier F. 1, Jávorka S. 3, Kümmerle J. B. 1, Lacsny

J. L. 1. Moesz G. 3, Sántha L. 3, Schiller Zs. 1, Szataia U. 1, Tuz.sdu .1. l'

Unger E. 1.

Irodalmi ismertetéseket írtak Gyrft'y J. 1, Moesz 6. 1. Apn'i közle-

ményeket : Moesz G. 3, Tuzson J. 1.

Ueudes rovatainkban lú. m. Kümmerle J. B. eléggé meg nem dicsér-

het Növénytani repertóriuma. Szakosztályi ügj-ek és Hirek^i változás

nem volt.

Köszönettel tartozom Jávorka S.-nak, aki kérésemre szívesen vállal-

kozott arra, hoüy a magyar íiórára vonatkozó kritikai megjegyzéseit és
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érdekesebb megfigyelé:>cit sorozatos cikkekben közölje. Az 1916. év folya-

mán már a IV. közleniéiiyt bocsátotta közre. 3Ieg vagyok gyzdve arról,

hogy ezek a tlorisztikai fejtegetések botanikai irodahnnnknak diszére fognak

válni, amennyiben sok, eddig nagyon zavaros ismeretet tisztáznak és sok

kétes dolgot megoldanak. Kérjük Jávorka S. nrat, hogy cikksorozatát

folytassa.

Mieltt jelentésemet befejezném, hálás köszönetet mondok mind-

azoknak, akik segítségemre voltak. Elssorban Mágocsy-Üietsi S. elnök

úrnak fejezem ki köszönetemet, amiért a szerkesztés munkájában tevékeny

részt vett s ezzel jelentékenyen megkönnyebbítette feladatomat. De Icöszö-

net illeti Filarszky N. alelnök urat is, aki mint folyóiratunk idegennyelvíí

részének szerkesztje igen értékes munkát végez, amikor lelkiismeretes

pontossággal azon van, hogy a külföld minél tökéletesebb fordításokból és

ismertetésekbl szerezzen tudomást munkálkodásunk eredményeirl.

A Társulat vezetsége ez évben is a legbuzgóbb érdekldéssel kisérte

a Botanikai Közlemények sorsát. Jóakaratú figyelmességükért fogadják

hálás köszönetemet! r, . -ir , _ r'...^*:..Dl . MOfxZ (jrUSZttll
,

a Botanikai Közlemi'nyek szerkesztje.

Cgy a jegyz, mint a szerkeszt jelentését a szakosztály változatla-

nul tudomásul veszi és elfogadja. Elnök javaslatára a szakosztály hozzájárul

ahhoz, hogy a szakosztály az 1917. évben is ketts számokat adjon ki,

hogy a kiadások ezzel is csökkenjenek. •

A szakosztály köszönetet szavaz J á v o r ka S á n d o r n a k soroza-

tos közleményeéi"t, K ü m m e r 1 e Jen Bélának a repertiuium fáradsá-

gos összeállításáért, Filarszky N á n d o r n a k az idegennyelvíí kivona-

tok szerkesztéséért, a jegyzíínek és a szerkesztnek önzetlen miuikásságáért.

3. G r e g u s s Pál eladásában ismerteti hosszabb tanulmányát

:

„Gondolat a növényorszá;] polyphyletikus fejldéséhez" címmel.

A növényország fbb csoportjain (Telepesek, .Alohok, Harasztok,

Nyitvatermk, Zárvatermk) belül — a Telepeseket egyelre ügyeimen kívül

hagyva — mindég 2, avagy o jellegzetes uralkodó tipust találunk (Lombos-

mohák - Májmohák; Korpafü-félék - Páfrányok -Zsurlók ; Fenyk |Gnetum|,

-Cycas-[Welwitschia| ; Ephedra-Casuarina; Kétsziküek-Egysziküek). Az egyes

fcsoportokon belül lev típusok egymáshoz való származástani kapcsola-

tait még a mai napig sem tudták végérvényesen megállapítani. Azoidian

ezen típusok külön-külön ugyanazokat a fejldési fokokat mutatják, és pedig

(spóra), iso-, homo-, heterospora, homosperma-diöcia, isosperma-monöcia,

ensperma-hínnisvirágúság. Ezen fejldési fokozatok — amelyek a nemzedék-

változással a legszorosabb kapcsolatban vannak — legalább is a .Alohoktól

fölfelé a három ftipusnál (Korpafü-Páfrány-Zsurló) a palaeontologia adatait

is fölhaszuálva — külön-külön, lépésrl-lépésre követhet. Ezen kutatás köz-

ben arra az eredményre jutunk, hogy a növényország—- legalább a Mohok-

tól kezdve — egész a Zárvatermkig 8, egymással semmiféle vérbeli rokon-

ságot fel nem mutatható külön törzsben (típusban) fejldött ki, anndyek

egyik éle a mai Kétszikek (Korpafü-tipus), másik éle az Egyszikek (Páf-

rány-típus), míg a harmadik törzs élén a monotipikus Casuarina áll (Zsurló-

típus). Vagyis a három, illetve két törzs már sidk óta egymástól teljesen

Botanikai Közieménvek )— .3. füzet. 5
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fügcetleiiül, ;i7.onOí< életkörülmények között ugyanazokon a fejlettségi foko-

zatokon át fejldött ki a mai himnösvirágúság állapotáig.

Az eladáshoz T u z s o n .T á nos szól hozzá, kifogásolva eladó

azon állítását, hogy a mai növényiendszerek monophyletikusak.

Eladó eme kijelentését oda módosítsa, hogy a mai rendszerek

egyikében sincs meg a növényországnak három fejldéstörténeti törzsre

való bontása, amely gondolat felvetése egyedül az eladótól származik.

4. Schiller Zs. : Thalictriim tamilmányol; II. része címmel a

Thaiictrum minus Jasqu. non L. -fajjal foglalkozik (megjelenik).

5. Moesz G. : KUaibd hcrbdriniirnial: gombáit ismertette. A kevés

számú gomlia zömét Rochel gyííjtötte a trencsénmegyei Rovnyeban,

1800 — 1803-ban. Kitaibel-töl is van néhány gomba a gyíijteménybcn : eze-

ket Kapnikbányáii Kabola-Polyánán. a Mátrában és Máram árosban gyjtötte.

6. Mnesz (t. : A kerti szekfü két reszcdchiics betegsége" cím el-

adásának tartalmát lásd e íuzet 8—11. oldalán.

7. r u z s o n .1. : „Killönhség a Fra-rinus excelsior és ornus Icvélerezete

M^óYí' rímmel ismerteti, hogy néha szüksége merül fel annak, hogy csupán a

levél alapján döntessék el, liogy a címben jelzett két fának melyikével van

dolgunk. A IcA'él és a levélkék alakja, az ut(ibl»iak nyelecskéje, a rügyek

stb., szóval a megszokott különbségek-tekintetében pedig oly ingadozó viszo-

nyokra akadunk, hogy szerz más liiztos ismertet jel után kutatott. Ezt a

biztos ismerteti! jelt megtalálta altban, liogy a Fraxinus excelsior harmad-

rend erei a levél szövetébl nem emelkednek ki. ellenben a Fr. ornus

harmadrend erei a levél szövetébl feltnen kiemelkedk.

8. Bemutatások során S c h n e i d e r J ó z s e f bemutatja a biiihipesti

tudományegyetemi mhénykertben most virító növények közül az Iris japonica

Thb.. Iris bucharica Fostar-fajokat, a Primula otficinalis és a P. acaulis

hybridjét

9. A szakosztályi ügyek során jegyz az intézbizottság megbízásá-

ból javasolja a szakosztálynak, hogy a szakosztály tegyen elterjesztést

Budajjcst székesfváros tanácsához aziránt, hogy a Gellérthegy déli lejtjé-

nek parkrendezése és útépítése alkalmából a törökvilág növénymaradványai.

és pedig a fü£>efatövek, valamint a Peganum harmala védelemben részesül-

jenek. Egy másik beadványában ]»edig kérje meg a szakosztály a székes-

fvárosi tanácsot, hogy a budai hegyek növényzetének nagyobli kímélése

érdekében a fvárosi tanárságot utasítsa az ifjúság figyelmének ily irányú

kifejlesztésére.

A szakosztály megbízza az elnökséget e két irat megszerkesztésével

és a társulati választmány útján történ beterjesztésével.

Jegyz jelenti, hogy az utolsó ülés óta tagokul jelentkeztek : Dámján

Béla Sopron, Folkmann Ferenc gyógysz. \ illány, Simkó Károly esperes-

plébános Tótmegyer. Dános Miklós min. oszt. tan. Budai)est, Adam Imre

lelkész Mohács-Kölked, Lambay Károly gyögys/.. Korompa. Cj cserés lett

a bécsi Naturhist. Hofmuseum botanikai osztálya, új elfizet a budapesti

szlé.szeti kísérleti állomás.
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hírek.

Dr. Filarszky Nándor m. kir. udvari tanácsost, a Magyar
Nemzeti Múzeum növénytani osztályának igazgatóját, szakosztályunk

másodelnökét a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagjává

választotta.

Dr. Holló.s László nyg. freáliskolai igazgató ,, Magyarország

fi'ildalatti gombái" cimíí müvét a Magyar Tudományos Akadémia a

Marczibánvi mellékjutalommal tüntette ki.

Dr. Szabó Zoltán egyetemi adjunktus és magántanárnak, a

m. kir. állatorvosi fiskola eladó-magántanárának (> felsége az állat-

orvosi fiskolai nyilvános rendkivüli tanári cimet adományozta.

Gyárfás József, az országos növénytermelési kísérleti állomás

vezetje ugyanezen állomás igazgatója lett.

Grabner Emil, az Országos Növénynemesitö Intézet vezetje

ugyanezen intézet igazgatója lett.

Dr. Vierhapper Frigyes, a bécsi egyetem magántanára,

egyetemi rendkivüli tanári cimet nyert.

Dr. C. Fruhwirt, a bécsi megyetem rendkívüli tanára rendes

tanár lett.

Uj mezgazdasági intézet.

A földmüvelésügyi miniszter a Központi Szlészeti Kísérleti

Állomás és Ampelológiai Intézet átszervezésével, valamint egyéb mez-
gazdasági intézet és állomás bevonásával megalkotta az „Országos

Mezgazdasági és Szlészeti Intézetet". Ezen intézet állomásai: a

növényélettani, biocliémiai, növénykórtani, vetömagvizsgáló, agrogeoló-

giai, agrometeorológiai, gyógynövénykísérleti, erjedéstani és a szlészeti

állomás. A nagyarányú intézet szervezésével, a végleges szervezeti

szabályzat elkészítésével és az intézet igazgatói teendinek ellátásával

a miniszter dr. Degen Árpád egyetemi magántanárt, a vetmag-
vizsgáló állomás igazgatóját bízta meg, aki a Központi Szlészeti

Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatását eddig is ellátta.

Meg:lialtak.

Richter Lajos, budapesti növénygyüjt_, aki hazánk növényeit

igen nagy mennuségben küldözte szét hajdani csereegylete révén,

igen nagy. mintegy 400,000 példányt számláló növénygyjteményt
alapított, 1917. évi május hó 7-én 69 éves korában Budapesten.

Növénygyjteményét még 1905-ben a román kornuínynak adta el.

Dr. Hansgirg A., a prágai cseh egyetem tanára, a „Frodromus
der Algenflora von Böhmen" szerzje, 1917 fe))ruár 15-én Bécsben.

5*
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Dr. Raciborsky Marian, a krakói Jagelló-egyetemen a növény-

tan tanára, 1917 március •24-én 54 éves korában.

Ambrosio Haracic tanár 1916 október 2-án Lussinpikkolóban

61 éves korában.

Dr. Bonnier Gaston (Paris), a Sorbonne tanára 1915-ben, és

dr. Heckel Eduárd, a marseilles-i Miisée Colonial igazgatója, 1916

január 22-én (Ö. B. Z.).


