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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A nÖTénjtani szaliosztály 1915. évi íebruáriiis h<> 10 én tartolt 202. ülése.

Elnök : Mágocsy-Dietz Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

1. Elnök bejelenti, hogy miiködö tagtársaink közül néhányan ismét

a katonai szolg:álatba léptek, így D o b y G é z a Somorján, (^ á y e r Gyula
Pozsonyban, X y á r á íl y E. Gyula Marosvásárhelyen és S z a 1 ó k y

Róbert a soproni honvéd freáliskolában teljesít szolgálatot. Részvéttel

jelenti, hogy Zsák Zoltán tagtársunk könnyebb sebesülést szenvedett.

Örömmel és büszkeséggel ad hírt a szakosztáhiiak. hogy hs tagtársunk,

Sznrák János a signum laudissal tüntettetett ki. Jelenti végül a szak-

osztálynak, hogy elhunyt tagtársunk, F u c s k ó Mihály családja a szak-

osztály részvétéért meleghangú levélben köszönetet mondott.

2. Lengyel G. ..A magyar flóra ismeretéhez"' címmel több évr

kirándulásaiból bemutatja az érdekesebb növényeket és azokat kritikai

ismertetéssel kiséri.

3. J á V r k a S. „Kisebb megjegyzések és újabb adatok. II. és III. köz-

lemény" címmel több magyar növény hazai elfordulását és rendszertani

helyzetét tisztázza. (Lásd 62. és 08. old.)

4. T r a u t m a n n R. „Ökológiai megfigyelés a Potamogeton perfo-

liatuson" cim dolgozatát ismerteti. (Lásd 109. old.)

5. A bemutatások során Jávorka Sándor bemutatja a „Magyar

sásfélék, szittyófélék, gyékényfélék és békabuzogányfélék gyjteménye"

L, II. és III. kötetét, amelyet dr. Degen Árpád szerkesztésében a

budapesti m. kir. állami vetmagvizsgáló állomás adott ki.

Schneider József bemutatja a budapesti egyetemi növény-

kertben tenyésztett Pancratium speciosum Salisb. virágzó példányát.

6. J e g y z elterjeszti Schilberszky Károlynak a szak-

osztály elnökéhez intézett iratát, amelyben az intéz-bizottsági tagságáról

eg\'éb irányú elfoglaltsága miatt leköszön.

A szakosztály T u z s o n J. indítványára az átiratot az intéz-bizott-

sághoz utasítja azzal a nyomatékos kívánsággal, hogy az intézbizottság

minden erejével a lemondót elhatározásának megmásitására bírja és öt az

intézbizottságban való további részvételre kérje.

A növénytani szakosztály 1915. évi luárciiis hó 10-én tartott 203. ülése.

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

1. Elnök az ülést megnyitván, felkéri a szerkesztt évi jelentésének

elterjesztésére.

2. Jelentés a növ. szakosztály vagyoni állapotáról és a Botanikai

Közlemények 1914. évi évfolyamáról.

A háború kitörése idején számolnunk kellett azzal, hogy a nyomasztó

állapotot, melyet az egész ország megérez, de a szebb jöv reményében

szívesen eltr, a mi szakosztályunk is meg fogja érezni. Vártuk, hogy az

el('>fizetök száma megcsökken s ezzel bevételeink is jelentékenyen megapad-

nak és vártuk, hogy a mindenkire nehezed gondok, valamint a háborús

események izgalmai dolgozó szaktársainkat eltérítik a csendes tudományos
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munkától s ezzel a dolgozatok száma is csökken. Hogy szakosztályunk

anyagi erejét a bevételeknek várható apadása, amit majd inkább most és a

közel jövben fogunk megérezni, erösebben meg ne rendítse, szigorú taka-

rékosságra kellett törekednünk. Ezért tartalmaz a Bot. Közi. 1914. évi év-

folyama csak 19 ivet, ezért adtunk ki két izben is ketts füzetet, ezért

kerültük a táblás illusztrációkat. Az eredmény az, hogy 104652 K felesleget

értünk el. Ezen eredmény tudatában bátrabban nézhetünk a jövbe, bár a

takarékosságról a jövben sem szabad megfeledkeznünk, hiszen nem tud-

hatjuk, miképpen folynak be az elfizetési dijak most és a háború után.

Bevételeink és kiadásaink a következk:

Bevételek: 1913. évben 1914. évben Külömbség

1. Az alapítványok összege mint
maradék az elz évrl . . 2118"

—

2123'

—

-|-5'

—

2. Alapítványra befolyt . . .
5-

—

450—^ -f445'

—

3. A növ. alap kamatja . . . — .

—

94'

—

-1-94'

—

4. Felhasználható maradék az

elz évrl 738-25 82285 +84-60

5. Elfizetési díjak 2839-— 2504.70 —334-30

6. Költség megtérítésére . . . 316-

—

— •

—

—316"

—

7. Vásárolt hadikölcsönkötvény —-— 2400-— -|-2400-—

8. Országos segélybl kapott

segély . . .
" 1000-— 1000-— —

•
—

9. Társulattól kapott segély . 1740— 1740.— —-—

Összes bevétel: 875625 11134-55 -|-2378-30

Kiadások:
1. írói tiszteletdijak .... 1065-51 66907 —39644
2. A szerkeszt tiszteletdija . 200— 200— —•—
3. A segédszerk. tiszteletdija .

—•— 400— -f400-—

4. A jegyz tiszteletdíja . . . 200— 200-— —•—

5. A szolgák dija 40*

—

40-

—

— *

—

6. Nyomtatás és fzés . . . 320784 2894-70 —313- 14

7. Klisé és tábla . • . . . 47940 16280 —31660
8. Kis nyomtatvány (meghívók

és cimszalagok) ' . .... 12280 141— +18.20

9. Postaköltség 140 — 158-— +18-—
10. Kezelési és tisztidíjak . . 284-40 255-46 -28-94

11. A szerkeszt apróbb kiad. 24-

—

24-

—

— -

—

12. Vegyes kiadások .... 46-45 42— —445

Összegezés: 581040 518703 —618-92

13. 2400 K névért, hadikölcsön-

kötvény vásárlása .... —-— 2328— +2328-—

Összes kiadás: 581040 7515-03 +170998

Marad a következ évre forgó-

tökének .^
. 322-85 1046-52 +223-67

Az alapítványok összege az év
végén 2123— 2573-- +450 —

A szakosztály összes vagyona a

következ "év elején . . . 2945-85 3619-52 +67367
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Bár ez u záróíszámadás hü képet nyújt a szakosztály vagyoni hely-

zetérl, annak egyes tételei mégis magjarázatra szorulnak.

Bevételeinknek sorában most szerepel elször alapitványaink kamatja

(94 K). Hogy alaptkénknek kamatját saját céljainkra fordithassuk, az régi

kivánságunk volt. Most, hogy a választmány jóakaratáról tanúskodó bölcs

elhatározásából alapitványainkat teljesen magunkéinak tekinthetjük, ideje

volna, hogy azok, akik ügyünket és boldogulásunkat szivükön viselik, maguk

js hozzájáruljanak alaptkénk növeléséhez ! Valóban nemesen cselekednének,

akik, ha elbb nem, úgy dicsséges harcaink bevégeztével, a békekötés

örömére alapítótagjaink közé lépnének, avagy alapitványaikat megnagyob-

bítanák! Az elmúlt évben alaptkénk 450 K-ával növekedett. Köszönhetjük

ezt H ü 1 1 1 H ü m é r dr., Klein G y u 1 a dr. és T u z s o n J á n o s dr.,

uraknak, valamint az a r a d - f e r e n c t é r i közs. polg. fiúiskolának.

Az elfizetési díjak 3P.4-30 K-val apadtak az 191:1. évhez képest.

Egyelre nincs reményünk, hogy ez a sajnálatos csökkenés megálljon.

A háborús állapotok miatt a tagsági dijak bizonyára továbbra is gyérebben

fog-nak befolyni. Ez a körülmény sarkaljon mindnyájunkat arra, hogy szak-

osztályainkat ersítsük, fképen új híveknek toborzásával.

Ami az 1046-52 K-t kitev felhasználható maradékot illeti, örömmel

jelenthetem, hogy ezt az összeget semmiféle hátralékos tartozás nem terheli

és így teljes egészében fog az 1915. évi kiadások fedezésére szolgálni. Oly

eredmény ez, melyet a szakosztály évek óta nem mutathatott fel. Hiszen,

amint azt az elmúlt évi jelentésemben is hangsúly<)ztam, az 1912. évrl

maradt 73825 K inkább hiány volt, mert még hozzá is kellett adnunk

2610 K-t, hogy az 1912. év kiadásait kifizessük: az 191:!. évrl maradt

82285 K-ból pedig csak 730-48 K maradt, mint oly összeg, amely tisztán

az 1914. év javára szolgált.

Ha eltekintünk a 2740 K segélytl, melyet a Társulattól és az orszá-

gos segélybl kapunk, akkor kiderül, hogy a szakosztálynak saját

be vétele : 3048-70 K (t. i. elfiz. 250470 -1- új alap.: 450+ alap kamatja

94 E). A segélyekkel együtt a szakosztály igazi bevétele 578870 K.

A kiadási tételekhez a következ megjegyzéseket fzöm:
Az írói tiszteletdijak ez évben 396'44 K-val kisebbek, mint a múlt

évben. Mivel azonban a muIt évi írói tiszteletdíjak egy része még az 1912.

évet illette és így az 1913. évi írói dijak a valóságban csak 67746 K-t

tettek ki, azért a jelenlegi megtakarítás csak 8*39 K.

Klein Gyula tb. elnök úr 1913. évi tiszteletdíját csak ez évben

vette fel, ezért szerepel e tételben most 200 K helyett 400 K.

A nyomtatás és fnzés költségeinek tétele 313-14 K-val kisebb, mint

a múlt esztendben. Ha azonban tekintetbe vesszük azokat az összegeket is,

amelyek egyik évbl a másik évbe nyúltak át, akkor kiderül, hogy a Bot.

Közi. 1913. évi folyamának nyomtatása és fzése 337595 K-ba került, 1914-

ben ellenben csak 2402-3:! K-ba s így a megtakarítás 97362 K, amit az

ivek kisebb számával és a ketts füzettel okolhatunk meg.

A klisék költsége 31660 K-val kevesebb, mint 1913-ban, mivel pedig

1913-ban rajzok sokszorosítására valóságban csak 427*36 K-t költöttünk,

azért az ez évi megtakarítás 264-56 K, aminek oka a táblák számának

csökkenésében rejlik.
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Leszámitva azt az összeget, mely még az 1913. évet terhelné (t. i.

iiyomda 492"37, segédszerk. 200, összesen 69237 K), megkapjuk azt az

összeget, amelyet a szakosztály bels szükségleteinek kielégítésére fordított

1914-ben. Ez azösszeg: 449466 K, mely a tavalyi 738"42 K-val

szemben 1243' 76 K megtakarítást jelent.

Ha pedig az iránt érdekldünk, hogy a szakosztályunk bels életére

vonatkozó kiadásaink miképen oszlanak meg, akkor a következei eredményre

jutunk. A 449466 K-ból jut a Botanikai Közleményekre 256513. K, azaz

57''/o (1913-ban 66" „), személyi kiadásokra, beleszámítva a szerkeszt apróbb

kiadásait 919-46 K, azaz 20" „ (tavaly 16-6'',o), írói díjakra 66907 K, azaz

15",, (tavaly 12°
\,) és vegyes kiadásokra (posta, eímszalag, meghívók stb.)

341 K, azaz 8"
^ (tavaly 5-47J.

A szakosztály határozata folytán alaptkénkbl 2328 K-t fordítottunk

2400 K névérték 6" „-os hadi kölcsönkötvény vásárlására.

A szakosztály összes kiadásai 1914-ben 751503 K-t tesznek ki, ebbl
levonván a kölcsönkötvény vásárlására fordított 2328 K-t, marad mint a

szakosztály igazi kiadása 5187"03 K. Ezt az összeget, szembeállítván

a szakosztály igazi bevételével (578870 K), kitnik, hogy tiszta feleslegünk

az 1914. év végén 60167 K.

Ha pedig számításba vesszük az 1913. évrl fennmaradt összeget és

alaptkénket is, akkor összes bevételünk 11,134'55 K-t és összes kiadásunk

751503 K-t tesz ki, marad tehát 1915-re mint maradékösszeg 361952 K.

Ez szakosztályunk összes vagyona, amelybl 2573 K alaptöke és 1046*52 K
f r g ó t k e.

A Bot. Közi. 1914. évi XIII. kötetének tartalmáról a következt jelent

hetem. Összehasonlításul a megelz két évfolyam idevonatkozó adatait is

közlöm :

1912

Az ivek száma 18

Eredeti közlemények száma . 14

Ezek szerzinek száma ... 11

írod. ismertetés 9

Apró közlemények .... —
Szövegközötti kép .... 56

Tábla 1

Az eredeti közlemények szerzi és dolgozataik száma : Aujeszky A. 1,

Bihari Gy. 1, Bubák F. 1, Budai J. 1, Filarszky N. 1, Fucskó M. 1, Gáyer

Gy. 1, Gombocz E. 2, HuUendonner F. 1, Jávorka S. 3, Kupcsok S. 1,

Mágocsy-Dietz S. 1, Moesz G. 2, Scherffel A. 1, Szabó Z. 2, Timkó Gy. 1,

Tuzson J. 3.

Irodalmi ismertetéseket írtak : Sehilberszky K. 1, Szabó Z. 1, Sztan-

kovics K. 1, Szurák J. 3.

Apró közleményeket : Moesz G. 20, Sehilberszky K. 1, Szabó Z. 1.

Múlt évi jelentésemben vetettem fel azt az ötletet, hogy a Bot. Közi.

papirosát simábbal helyettesítsük, fképen azért, hogy a költséges táblák

számát csökkentsük és inkább a szövegközötti ábrákat szaporítsuk. A kísérlet

bevált. Költségeink a papiros drágább volta ellenére is kisebbedtek.

913
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Nem szívesen teszem, de igen szükségesnek látszik, hogy megkérjem

a szerzket arra, hogy dolgozataikat jól olvasható írással, végleges szöve-

gezéssel adják át, mert a pongyola írásmód, amellett, hogy sok hiba forrása

lehet, a nyomtatási költségeket is lényegesen emeli. Kérem továbbá a szak-

osztály tagjait, hogy a Bot. Közi. számára srbben küldjék be jeles dol-

gozataikat. Kérem ez alkalommal különösen a szakosztály idsebb tagjait

és azokat, akiket a sors nem állított a háború véres mezejére, hogy foko-

zottabb buzgalommal folytassák tudományos munkájukat : dolgozzunk azok

helyett is, akik most nem tollal, hanem fegyverrel a kezükben küzdenek

hazánk szebb jövjéért

!

Köszönöm azt a hathatós segítséget, amelyet Mágocsy-Díetz S. elnök

úr és Klein Gy. tb. elnök úr, szerkeszttársaim nyújtottak, amikor mindig

a legnagyobb készséggel, pontos és gyors munkával vettek részt a szer-

kesztésben; és köszönöm a Társulat vezetségének is mindenkor szívesen

tanúsított elzékenységét. ^^ ^^^^^^ Gusztáv,

a Botanikai Közlemények szerkesztje.

Elnök a szakosztály meleg köszönetét fejezi ki a szerkeszt önzet-

len, lelkes munkásságáért és kéri, hogy a jövben is ily nemes buzgalommal

és kiváló eredménnyel gondozza a szakosztály anyagi javait és lássa el a

folyóirat szerkesztését. Felhívja a jegyzt jelentése elterjesztésére.

3. Jelentés a szakosztály 1914. évi mködésérl.

Szakosztályunk mködésének 23. éve a rendes buzgalommal folytatott

munkássággal kezddött és az els félév a zavartalan munkálkodás jegyében

folyt le. A nyári hónapok szünideje után már vészterhes fellegek vihara

fenyegette hazánkat, úgy hogy joggal féltettük szakosztályunk mködésének

további zavartalanságát is. De nagy harcaink közepette, amelyet dics had-

seregünk hazánk határain ví, az ország belsejében tovább él és tovább halad

a kultúra, a tudomány, mert nemzeti kultúránk szilárd alapjait meg nem

ingathatja semmi fenyeget veszély. A dicsséges gyzelembe vetett bizal-

munk ers nyugalmat adott nekünk, hogy munkásságunkat tovább folytassuk.

Az arra hivattottak a mi sorainkból ott küzdenek, st ketten már el is

véreztek a harcok mezején, az itthon maradottak pedig kettzött munkával

dolgoznak, hogy sehol semmi fennakadás ne legyen és hogy honunk védi

a mi munkálkodásunkból is ert, bizalmat, lelkesedést merítsenek.

Szakosztályunk teljes ervel vett részt a kulturális munkában, rendes

havi üléseit, az egész éven át kilencet, az elterjesztések kell számával

tartotta meg. Üléseink elnökünk megnyitó szavaiban visszatükröztették a

szakosztályi tagok bens együttérzését, társadalmi összetartozását, a magyar

botanika fejldésével való összeforrását, amidn a személyi érdek esemé-

nyeket is közös érzésünkkel kisértük figyelemmel, üdvözölvén azokat, akik

pályájukon emelkedtek, akik becses alkotásokkal gazdagították irodalmunkat,

véd szeretettel kísérve figyelemmel, hogy közülünk kiket hívott fegyverbe

a haza, de részt véve sok gyászban is, amely nem egy esetben a botanikát

•épp úgy sújtotta, mint a botanikusokat. Az elnöki megnyitók mindenkor becses

forrásai lesznek a késbbi kutatóknak, akik meg fogják találni azokban szak-

osztályunk bens életének mozgató erit. Különösen áll ez az elmúlt év

Botanikai Közleményelí 3—4. füzet. 1-
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utolsó Ülésén, a kétszázadik ülésünkön elhangzott szavakra, amelyek a

jelents eseményeket csak nem rég sorolták föl elttünk a múlt év törté-

netével együtt.

Magam is a 200. ülés jegyzi jelentésében sokban megelztem a

mai, szokásos évi jelentést, miért is a következkben kevés jelenteni valóm

vagyon.

Eltekintve az említett elnöki megnyitóktól és egyéb hivatalos el-

terjesztésektl, az 1914. évben tartott 9 ülésen, 29 eladó tartott 49 el-

adást. A 49 eladás közül 14 rövidebb bemutatás volt.

Andrasovszky József 1, Aujeszky Aladár 1, Balogh Elemér 1, Barsy

József 1, Bihari Gyula 1, Bodnár János 1, Bubák Ferenc 1, Fucskó Mihály

3, Gayer Gyida 1, Gombocz Endre 3, Greguss Pál 1. Gyrffy István 1,

Herke Sándor 1, Jávorka Sándor 3, Mágocsy-Dietz Sándor 1, Mihalusz Vince

1, Moesz Gusztáv 2, Paál Árpád 2, Schilberszky Károly 2, Schneider József

3, Szabó Zoltán 6, Szalók>' Róbert 1, Szandovics Rudolf 1, Sztankovics

Rezs 2, Szurák János 1, Szcs József 1, Thaisz Lajos 1, Timkó György

2, Tnzson János 3 eladást tartott.

Az elz évhez mérten, amikor 34 eladó 61 eladást tartott, csök-

kenést tapasztalhatunk, amely fképen az év második felében tartott 3

ülésen volt érezhet. De ennek ellenére sem esett vissza az eladások száma

az 1913. évi mennyiségre, a mikor 38 eladást hallottunk 21 eladótól. Múlt

évi jelentésemben az ülések túlságos megterhelésérl és figyelmünk kimerí-

tésérl panaszkodtam és üléseink szaporításának szükségét hangoztattam.

Az ülések szaporítása az 1914. évben nem volt szükséges, pedig az eladá-

sok száma most is meghaladta az ülésenkénti átlagos 3—4 eladást és 1—2
bemutatást.

Az üléseket nagyrészt az egyetemi növénytani intézetben tartottuk,,

de már megkezdettük a növénj'ek köröztetésével járó eladások sorozatát

a növényrendszertani intézetben tartott üléseken. Fogadja mindkét intézet

igazgatósága a helyiségek átengedéséért és a szíves elzékenységért szinte

köszönetünket.

Ami az eladások tárgyát illeti, a küls morfológia körébl volt 3,.

élettani 2, bakteriológiai 1, mikológiái 2, lichenológiai 2, a virágosok rend-

szertanával foglalkozott 4, növényföldrajzzal és ílorisztikával 2—2, gazda-

sági növénytannal 2, muzeális tárggyal 2, a botanika történetével 5. Ezen-

kívül 8 könyvismertetés és 14 bemutatás került sorra. Az eladások néme-

lyike élénk vitát váltott ki, némelyike pedig teljesítette, egyelre kis mér-

tékben ugyan, azt az óhajunkat, hogy összefoglalt ismertetést, referátumot

nyújtson bizonyos tárgykörrl.

Az eladásokat hallgató tagok és vendégek száma hozzávetleg a

múlt évihez hasonló maradt, de még távolról sem közelíti meg budapesti

tagjaink és a botanika iránt érdekldk számát. Bár tagjaink és olvasóink

száma szaporodott, de veszteségünk is volt, úgy hogy a múlt évi óta 13-mal

emelkedett olvasóink száma. Csekély bár az emelkedés, de mégis biztató>

az összehasonlítás.
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között nem folytatható akciónk a középiskolák és földmivelésügyi intézmé-

nyek tagjainak csatlakozásra való felhívását illetleg a békés jövben sikerre

fog vezetni. A szakosztályunk iránti érdekldést nagyban elmozdítják a

Természettudományi Közlönyben üléseinkrl szíves elzékenységgel közölt

beszámolók is.

Mint a múlt évben, úgy ezúttal is a közös kirándulások elmaradásá-

ról tehetek csak jelentést, pedig szakosztályunknak nemcsak a közös szak-

osztályi kirándulások rendezése volna fontos teendje, hanem hivatása volna

még az is, és itt sok külföldi példára hivatkozhatnék, hogy a fvárosi

közönség körében is érdekldést keltsen a növényismeret iránt, hogy a

turistaságot bels tartalommal is gazdagítsa. Ez is egyik feladatunk kell

hogj' legyen a jövben, már csak a Társulatunk célja is ezt kívánja, de

feladatunk lesz még több felvetett eszme, indit^^ány végrehajtása, amely

eddig csak kezdetleges állapotban maradt. A múlt év nem volt alkalmas e

tervek továbbfejlesztésére, a tátrai obszervatórium, a tengerbiologiai állomás,

a természeti kincsek védelme, és még egyéb szép tervhez való csatlako-

zásunk csak a béke korszakában hozhatja majd meg gyümölcsét, de a

botanikai terminológiai szótár megírásának közeli befejezését illetleg már

bírjuk Schilberszky Károly tagtársunk ígéretét. Társulatunk választmánya

még ezideig nem döntött szabályzatunk 1910. évi április hó 7-én tárgyalt

módosítása felett, úgy hogy annak végleges megállapításáról még ezidén

sem tehetek jelentést.

A függben tartott kérdések közé tartozik a Simonkai-alapítvány is,

amelyet, a jelenlegi viszonyokhoz illeszkedve, hadikölcsön-kötvényekbe

fektetett a szakosztály. Az alapítvány összege az idközi kamatokkal és a

Borbás Vince síremlékére helyezett koszorúra gyjtött összeg 6 korona

maradékával együtt 1914 december hó 31-én G53 K 45 fillért tett ki, amely-

bl 650 K névérték zárolt és 1915. évi május hó lén esedékes kezdszel-

vény szelvéuyivvel ellátott, 1914. évi 6"/,r0S m. k. adómentes állami járadék-

kölcsönkötvényt vásároltimk múlt évi november hó 18-án. A kötvények

vételára 630 K 50 fillér volt, miért is a készpénzmaradvány 22 K 95 fillér,

amely a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban betétkönyvre van elhelyezve.

Ennyiben foglalván össze jelentésemet, nem mulaszthatom el, hogy

ki ne fejezzem köszönetünket a Társulat választmányának és tisztikarának,

amiért az elmúlt évben is jóindulattal és elzékenységgel viseltettek szak-

osztályuk iránt. Dr. Szabó Zoltán,

a szakosztály jegyzje.

Elnök a szakosztály köszönetét fejezi ki a jegyz munkálkodásáért

és úgy a szerkeszt, mint a jegyz jelentését tudomásvételre ajánlja a

szakosztálynak. A szakosztály eszerint határoz.

4. Moesz Gusztáv: „Mikológiái közlemények'- címmel új gombá-

kat ismertet. (Megjelenik.)

5. Paál Árpád: „A növényélettan újabb eredményei III." cím
eladásában ismerteti és bírálja Elfving-nek „Untersuchungen über

Flechtengonidien" (Act. Soc. Se. Fennicae 44 1913.) cím tanulmányát.

E 1 f V i n g , ellentétben a zuzmók* mivoltáról uralkodó nézettel, külön-

böz zuzmókon tett vizsgálatai alapján azt akarná bizonyítani, hogy a zuzmó
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goiiidiuma a hyphából keletkezik. Azonban az ismertetés kimutatja, hogy

Elfving vizsgálatai egyáltalán nem bizonyító erejek és pedig fképen

azért nem, mert Elfving csupán egyes fejldési stádiumokat illesztgetett

össze, de a gonidiumnak a hyphából való keletkezését életben nem figyel-

hette meg. Egyébként a zuzmókérdés felelevenítése hasznos, mert a ma

elfogadott tannak a kísérleti bizonyítékai még mindig nincsenek eléggé

kidolgozva.

6. A bemutatások során S c h n e i d e r József a növénykerti pálma-

házban virító Musa rosacea virágzását ismerteti, Szabó Zoltán rendellenesen

fejld dióterméseket mutat be, amelyeket Kruttschnitt Antal esperes

plébános küldött be Solivadkert-vö\ a növénytani intézetnek. A diótermés

csonthéja papirvékonyságú és növekedésében visszamarad, felreped, míg a

mag tovább növekedik. Az illet fa már évek óta állandóan ilyen termést

hoz. A jelenséget fejldéstani tanulmányozás tárgyává teszi. Bemutat

továbbá egy villamos lámpával fthet melegít bádogdobozt, amelyet

sikerrel alkalmaz az eddig használatos gázftés melegít padok helyett

a parafinmetszetek kinyújtása és a glioerin-zselatin-elzárás esetében.

Bemutatja végül S z u r á k János tagtársunk üdvözletét az északi harctérrl,

amelyet nyirfakéregböl készített levelezlapon írt.

7. A szakosztályi ügyek során jegyz bejelenti, hogy a Selmecbányái

ág. hitv. ev. líceumi fgimnázium iskolatanácsa és tanári kara F u c s k ó

Mihály hsi halált halt szaktársunkról gyászjelentést adott ki és emlékére

f. évi március hó 6-án d. e. 11 órakor a líceum tornatei'mében iskolai gyász-

ünnepet rendezett. Szakosztályunkat ezen a gyászünnepen az elnökség fel-

kérésére K ö V 6 s s y Ferenc, Selmecbányái fiskolai tanár, szakosztályunk

alapító tagja képviselte és részvétünket tolmácsolta. F u c s k ó Mihály

elhunytára és a gyászünnepélyre vonatkozó iratokat a szakosztály irattárá-

ban megrizzük.

Jelenti a szakosztálynak, hogy utolsó bejelentése óta iij tagul

jelentkeztek

:

1. Ciszterci rendi tanárképz intézet, Budapest.

2. Zerkovitz Imre dr., ügyvéd, Budapest.

3. Halbrohr Mór, oki. gazda, Békova.

4. Bertha Mária, tanárjelölt, Szécsény.

5. Varga Márton, székes fv. iskolai növénykert igazgatója.

TJj átalányosak

:

1. M d r V i c h Károly, földbirtokos, Létány.

2. Ref. Kim-Kollégium Arany János önképzköre, Szászváros.

3. S c h a r f Emil, vegyészmérnök, Budapest.

4. Áll. vetömagvizsgáló állomás, Kassa.

5. Ranolder intézet Keszthely.

Sajnálattal jelenti a szakosztálynak, hogy az elnökség oly irány
fáradozása, hogy Schilberszky Károlyt intéz bizottsági tagságáról

való lemondásának visszavonására bírja, sikerre nem vezetett, miért is

a jöv havi ülésen egy intézbizottsági tagválasztást kell napirendre

kitzni.
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Elnök Schilberszky Károlj-nak az intézbizottságból való távozása

alkalmából a szakosztály sajnálkozását fejezi ki és egyszersmind szinte

köszönetét tolmácsolja addigi munkálkodásáért, kifejezve abbeli reményét,

hogy mint mköd tag ezután is kifejti körünkben munkásságát.

hírek,

A hadbavonult szaktársakról.

Gürtler Kornél, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem
botanikus kertjének fökertésze, az ellenség eltt tanúsított vitéz maga-

tartásáért bronzérmet kapott, amelyet a kolozsvári egyetem rektor

magnifikusa, dr. Márki Sándor tzött mellére a folyó évi május hó

15-én tartott doktoravatás keretében

Flóriss Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztá-

lyának gyakornoka, aki a gorlicei harcokban megsebesült, hsies
magatartásáért a másodosztályú ezüst vitézségi érmet nyerte a vitéz-

ségi érem szalagján.

Szcs József, a budapesti m. k. növényélet és kórtani állo-

más asszisztense, a galíciai harctéren megsebesült és hsies maga-
tartásáért az elsosztályú ezüst vitézségi érmet nyerte.

Moesz Gusztáv, a Botanikai Közlemények szerkesztje, mint

tartalékos hadnagy a harctérre vonult.

Kinevezés, megersítés.

Moesz Gusztáv magyar nemzeti múzeumi igazgató-rnek a

budapesti Tudományegyetem bölcsészettudományi karán a „mikológia"-

ból egyetemi magántanárrá történt képesítését a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter jóváhagyólag tudomásul vette s nevezettet ezen min-
ségében megersítette.

Andrasovszky József és Salacz László szaknapidíjasokat a

m. kir. földmivelésügyi miniszter a m. kir. központi szlészeti kísér-

leti állomás és ampelológiai intézet tiszti létszámában ideiglenes min-
ség fizetéstelen asszisztensekké nevezte ki.

Paál Árpád egyetemi növénytani intézeti gyakornokot a m.

kir. földmivelésügyi miniszter a kísérletügyi tiszti személyzet egyesi-

tett létszámában ideiglenes minség fizetéstelen asszisztenssé nevezte

ki és szolgálattételre a növényélet és kórtani állomáshoz osztotta be.

Pályadíj.

Szabó Zoltán egyetemi magántanár és adjunktusnak „A Cepha-

laria génusz monográfiája" cimü pályamüvét a Magyar Tudományos
Akadémia a Vitéz-pályadíjjal jutalmazta.



A szakosztály július, aiiguszius es szeptember kivételével minden

hónap második szerdáján ülést tart.

*

Az üléseken bemutatandó dolgozatok cime legalább 8 napjjal

az ülést megelzleg, a jegyznek bejelentend.
*

A „B(jtanikai Közlemények" akadálytalan megjelenése céljából

szíveskedjenek a szerzk kézirataikat teljesen kidolgozni és nyelvi

szempontokból is gondosan átnézni. A korrektúrákat a szerzk

végzik és igy közleményeikért felelsek. Kéziratok a fél ivek egyik

oldalára Írandók. Személynevek, növénynevek és a kiemelend téte-

lek egyszer vonallal luizandók alá.

*

A „Botanikai Közlemények" részére sziveskedjenek a szerzk
dolgozataik iioz valamely általánosan elfogadott, más nyelv szöveget

vagy kivonatot, vagy lefordítás céljából magyar nyelv kivonatot

mellékelni. *

A Botanikai Közleményekben megjelen eredeti közleményért

ívenkint 50 K ismertetésért 40 K, az idegen nyelv szövegért 30

—

40 K irói tiszteletdíj jár. i-.gy ívnél nagyobb cikk után az egy íven

túl terjed részért, doktori disszertációkért és polémiás cikkért a

szerzk tiszteletdíjban nem részesülnek. Doktori disszertációkból csak

abban az esetben szolgáltatunk ki 175 darab különlenyomaiot, ha a

szerzk a kinyomatás költségéhez hozzájárulnak. A hozzájárulás

összege 100—200 K. A részletekrl a szerkeszt nyújt felvilágosítást.

*

A szerzk 25 darab különlenyomatot díjtalanul kapnak. Kívá-

natra azonban többet is, a következ ár mellett

:

35 darab ívenkint, címlappal . . 4 korona — fillér.

0\f ., „ „ • . o „ „

lt)U „ „ „ . . .f „ „

Ugyanilyon feltételek mellett a szerzk a más nyelv kivonatból

is kaphatnak különlenyomatokat, azonban csakis a magyar szöveggel

kapcsolatban. A különlenyomatok ára közvetlenül Hornyánszky Viktor

könyvnyomdájának küldend. (V., Akadémia-utca 4. sz.)

*

A szakosztály tisztikara. Tiszteletbeli elnök : Klein Gyula
megyetemi tanár; elnök: Mágocsy-Dietz Sándor tudomány-
egyetemi tanár; másodelnök: Filarszky Nándor, a Magy. Nemz.
Múzeum osztályigazgatója; szerkeszt: Moesz G-usztáv, a Magy.
Nemz. Múzeum igazgatóöre

;
jegyz: Szabó Z olt án, egyet, magán-

tanár. Az intéz-bizottság tagjai, a tisztviselkön kiviil : Kümmerle
J. Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum re, Tuzson János egyetemi
tanár.

*

Az alapítói, tagsági, illetleg elfizetési díj a K. M. Természet-
tudományi Társulat pénztárának (Budapest, VIII. ker., Eszterházy-
utca 16. szám), a szakosztály ülésekre szóló bejei iMKóseK és tagul

való jelentkezések a szakosztály jegyzjéhez (Szabó Zoltán.
Budapest, VÍÍL, Ludoviceum-u. 4. I. 12.), kéziratok :i szerkeszthöz
(Moesz Gusztáv, Budapest. V., Akadémia-utca 2) küldendk.


