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Tuzson J.: A Sisyrinchium angustifolium Mill. Máramaros
megyében. Ezt a növényt báró Andreánszky Gábor egyetemi

hallgató küldötte a növényrendszertani és növényföldrajzi intézetnek meg-

határozás céljából. Termhelye Krösmez, abol három irányban is töme-

gesen terem. 1917 június 15-én a legszebb virágzásban volt. Ugyan-

ezt a növényt az idei nyáron i f j. Entz Géza is megtalálta az

elbb említett termhelytl keletre az ország határán, vad, elhagya-

tott helyen Woronienka felett, ahol szintén tömegesen terem.

Ez az északamerikai kóbor növény Európa számos pontján,,

minden embei'i lakóhelytl távol is megtelepedett és tömeges megjelené-

sével sok helyen az shonos növények benyomását teszi. Hazánk

területérl, úgy tudom, ez az els adat, amely különben nem jelent

valami nagy meglepetést, mert Galicia szomszédos részében Kolomea

felöl egészen a Hoverla havas lejtire terjed át.

Tuzson J. : Vaccinium Oxycoccos L. f. nanum (Baumg.)
példányai a tavalyi egyetemi tanaimányi kiránduláson a Bélai Havasok-

ból kerültek el, a Zöldtótól nem messze a Kopahágó felé viv út alatt

lev tavacska („Triangelsee") mellett elterül lápról. ,

A Sphagnetum felszínérl legelsnek A n d r a s o v s z k y dr.

emelte fel ezt az érdekes apró díszét a fellápoknak. Hazánkból el-

ször Baumgarten (Enum. 331. Scliollera paludosa var. na7ia

alatt), majd Thaisz Lajos (Magyar Bot. Lapok IV. 337.) ismer-

tette. Mindketten a csikmegyei „Kukojszás" fellápról, Tusnád közelé-

bl. Külön faj gyanánt nem tekinthet. Minden részében kisebb ugyan

a Lin n é-féle Vaccinium Oxycoccosnál, de átmenetek is vannak, melyek

a kettt összekapcsolják és más, lényegesebb különbség közöttük

nincsen. (A növénytani szakosztály 1918 október hó 9-én tartott

ülésébl.)

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A Növénytani Szakosztály 1918, évi október hó 9-én tartott 228. ülése^

Elnök : Tuzson János. Jegyz : Szabó Zoltán.
1. Augustin Béla elterjeszti „A Plantago magvak csírázására"

vonatkozó és Kozma Déne ssel együttesen végzett kísérleteinek ered-

ményeit.

2. Jávorka S. elterjeszti „Kisebb megjegyzések és újabb florisz-

tikaí adatok" cím tanulmánysorozatáoak VII. részét, bemutatásokkal.

3. Kümmerle Jen Béla ^Asplenium Csikii n. sp. és egyéb-

albán harasztok" címen ad el. (Megjelenik.) — Andrasovszky J.

megemlíti, hogy az Asplenium lepidumot Montenegróban is megtalálta.

4. Tuzson János bemutatja a Sisyrinchium angustifoliumot Krös-
mezrl és a VaccÍ7iium oxycoccos f. nanum-ot a Bélai havasokról.
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5. Szabó Zoltán bemutatja a Heykál Ede részérl beküldött

lombosodott termöjü i2öjj/iawtts-példányt.

6. Jegyz bejelenti, hogy új elfizetökül, ill. tagokul jelentkeztek

:

Révy Ferenc dr. ellenr (Gyöngyösszllös), R. k. tanítónképz
(Nagyvárad), Kún Attila fhadnagy (Budapest), Kittler Károly
állatorv., fisk. tanársegéd (Budapest), Márkus I m r e tanár (Szatmár),

Demjén Lajos máv. hivatalnok (Oiaszliszka). — Újabb 100 K alapit-

ványt tett folyóiratunkra a besztercei erdigazgatóság, Lukafalvi Nagy
B é 1 a, L e n g y e 1 Géza dr. és P a á 1 Árpád dr.

A Növénytani Szakosztály 1918. évi december lió 11-én tartott 229. ülése.

Elnök : M á g o c s y-D ietz Sándor. Jegyz : J á vo r k a Sándor.

Elnök fájdalommal jelenti be Bartal Kornél, LányiBéla és Visky
Jen szaktársaink elhunytát.

1. Thaisz L. elterjeszti Schilberszky Károly „Adatok a

bagolyborsó és a lófogúborsó közelebbi ismeretéhez" cimü dolgozatát.

2. Hollendonner Ferenc elterjeszti Gimesi Nándor
„Elzöldült Bidens tripartitus" cimü dolgozatát és bemutatja a tárgyra vonat-

kozó mikrofotogrammokat. (L. 16. old.)

3. J á V r k a Sándor elterjeszti Gáyer Gyula „Pozsony kör-

nyékének szedrei" cimü dolgozatát.

4. Kümmerle Jen Béla ismerteti Ernst A. „A Chara

crinita parthenogenesise" cimü dolgozatát. (L. 46. old.)

5. Szolnoki Imre „Hales agrármeteorológiai és íitofenológiai

megfigyeléseirl" ad el. Hales „Statik der Gewachse" címtí munkájában az

1723 évi napfoltniinimumot követ évekre vonatkozó több oly agrár-

meteorológiai és fenológiai feljegyzést lehet találni, amelyek nagy ana-

lógiát mutatnak az 1913. évi napfoltminimumot követ idjárással. Az el-

adó ebbl bizonyos meteorológiai tárg\ú következtetéseket von le. Felkéri

a szakosztályt régi fitofenológiai feljegyzések gyjtésére.

A Növénytani Szakosztály 1919. évi jamiárius lió 8-án tartott 230. ülése.

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

1. Moesz Gusztáv ismerteti és bemutatja lengyelországi kutató

útjain gyjtött gubacsokat.

2. Paál Árpád „Az inger fogalma a növényélettanban' cimen

tart eladást.

3. GregussPál „Az Ephedrák diaphragmájának élettani jelentsége"

cimen vizsgálatainak eredményét terjeszti el (lásd 1. old.).

4. Gombocz Endre „Beythe András Füves könyvének kritikája"

cimen tart eladást (lásd 29. old).

5. Nagy Jolán bemutatja a turócmegyei Mosócz vidékérl származó

és Bittert Béla részérl az egyetemi növénytani intézetnek ajándékozott

tiszafatörzseket, melyik egyike 270, másika 160 évgyüríís. Bemutat egy

beregmegyei Syringa Josikaea törzset, mely 35 évgyürs és Thaisz
Lajos ajándéka.

Szabó Z. hozzászólásában a sr évgyrk pontos megolvasásához
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ajánlja a dermatológiai stereoszkopikus ketts lencserendszertí mikroszkópot

amellyel metszet mellzésével, csiszolt felületen megállapítható az év-

gyrk száma,

A Növénytani Szakosztály 1919. évi februárius hó 12 én tartott 231. ülése.

Elnök : Mágocsy-Dietz Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.
Elnök fájdalommal emlékezik meg Hegyfoki Kabos túrkevei

lelkész elhunytáról, aki a fenológiának lelkes és buzgó müvelje volt.

1. Gombocz Endre elterjeszti és bemutatja „A magyar növény-

tani irodalom repertóriumát", amelyet a háború alatt állított össze. Hatalmas

terjedelm mvének további kiépítéséhez kéri a szakosztály erkölcsi támo-

gatását (lásd 44. old.).

Lengyel G., Szabó Z. és mások hozzászólása után Mágocsy-
Dietz S. a szakosztály nevében melegen üdvözli ezt a nagyjelentség

és nagy fáradsággal készült müvet. A támogatás módjának megállapítására

az intézbizottságot kéri fel.

2. Trautmann Róbert „Az Amarantus crispus terjeszkedése

hazánkban" cím eladásában felsorolja e faj régebbi és újabban megfigyelt

elfordulási helyeit, érdekes példányainak bemutatásával és életkörülményei-

nek jellemzésével.

Lengyel Géza e faj temesvári, besztercei, nagykárolyi, Boros A.

az óbecsei, Mágocsy-Dietz S. a botanikuskerti elfordulását említi fel.

T h a i s z L. hozzászólásában az Artiarantus albus, crispus, retruflexus és

commutatus elterjedését és életviszonyait említi.

3. Szolnoki Imre ,A vízszállítás jelenségeinek meteorológiai

faktorairól" cím eladásában a P o i s e u i 1 1 e-féle viscositásra vonatkozó

képletbl kiindulva a hmérséklet és levegnedvesség hatását deductíve

vezeti le és kimutatja, hogy a növény vízszállítása közben caloricus géphez

hasonlóan végez mechanikai mimkát.

4. Ernyey József „Fejezetek a hazai füveskönyvek történetébl.

I. Nedeticzi Vályi Mihály és mvei" címen ad el.

Hozzászólásukban Gombocz E. és Szabó Z. a nyelvészeti úton

meg nem oldható nevek botanikai megfejtését igen sikerültnek találják.

5. M o e s z G. „Rendellenesen fejldött növények a hazai és a lengyel

Hérában" címen sok érdekes teratológikus példányt mutat be. Bemutatja

D o h t R. mikroszkópos készítményeit.

6. Boros Ádám a bemutatások során mohagyepeket mutat be,

amelyeken a geotropismus megnyilvánulása szépen észlelhet.

7. Jegyz új tagokul jelenti be : dr. Korek József scsanádi

körorvost, Kosztrober György ny. föerdészt Felsbányáról, P a p p
Gyula dr. közs. orvost Foktöröl. Bejelenti, hogy a Viktória gzmalom
igazgatósága 1000 K alapítványt tett.

A Növénytani Szakosztály 1919. évi március lió 12-én tartott 232. ülése.

Elnök : Filarszky Nándor. Jegyz : Szabó Zoltán.
1. Tuzson János elterjeszti Palik Piroska dolgozatát: „Magyar-

ország Saxifragái" címen.
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Jávorka Sándor megemlíti a Saxifraga Hirculus chocs-i el-

fordulását. Moesz Gusztáv helyteleníti, hogy szerz kizárólag az egye-

temi növényrendszertani intézet herbárium-anyagát dolgozta fel, ami miatt

a termhelyi éa elterjedési adatok igen hiányosak lehetnek. Tuzson János

szerint a cél éppen a nevezett intézet anyagának a feldolgozása volt. A meg-

hívón közölt cim nem felel meg a dolgozat tartalmának.

2. Szalay Edit eladja „A szalmavirágú Compositák fészek-

pikkelyeinek szöveti szerkezete" cím dolgozatát, melyben a szalmásodás

szövettani és sejttani magyarázatait egészíti ki saját megfigyeléseivel.

3. Boros Á. elterjeszti „Ujabb adatok Közép-Magyarország flórá-

jának ismeretéhez'' eímíí dolgozatát. (L. 39. old.)

4. Boros Á. ismerteti Balog Károly „A virágos Mecsek"

oimtí cikkét.

HÍREK.

A letnt proletárdiktatúra alatt bekövetkezett és a növénytan

barátait érdekl változásokat a történeti hség okából a következk-

ben közöljük

:

A budapesti tud. egyetem bölcsészeti karán 1919 március 29-én

az eladásoktól el lett tiltva d r. M ágo c ay-D i etz Sándor egye-

temi tanár, majd néhány nap múlva dr. Tuzson János egyetemi

tanár. Késbb, május hó folyamán pedig dr. Filarszky Nándor
megsznt a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatója lenni.

A nevezettek helyén a közoktatásügyi népbiztosság megbízásából

dr. Szabó Zoltán az általános növénytan eladásainak és a

mikroszkópi gj^akorlatoknak megtartását, dr. Moesz Gusztáv pedig

a növényrendszertan és növényföldrajz eladásának és az ezzel

kapcsolatos gyakorlatoknak megtartását az 1918/19, tanér II. félévére

vállalta el. D r. Szabó Zoltán lett az általános növénytani intézet,

dr. Moesz Gusztáv a növényrendszertani intézet vezetésével is

megbízva, dr. Mágócsy-Dietz Sándor pedig meghagyatott az

egyetemi növénykert igazgatójául.

A budapesti egyetemen felállított tanárképzn dr. Jablonszky
Jen a palaeofytología, dr. Szcs József a növényélettan el-

adásaira nyert megbízatást.

A budapesti munkásegyetemen dr. Jablonszky Jen és

dv. H 1 1 e n d n n e r Ferenc bízatott meg a növénytan eladásá-

val. Dr. Hollendonner Ferenc a polgári iskolai tanítóképz

és dr. Gombocz Endre a polgári iskolai tanítónképz fiskolán

a növénytan rendes tanárává neveztetett ki. A közoktatásügyi népbiztosság

dr. Jávorka Sándort bízta meg a Magyar Nemzeti Múzeum

növénytárának igazgatásával és dr. Jablonszky Jent ugyanoda

rré nevezte ki. A proletárdiktatúra bukásával mindezek az intézkedések

hatályukat vesztették.
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Dr. Gombocz Endre és dr. Hollendonner Ferenc a fent-

nevezett fiskolákon megbízatást nyert a növénytan tanítására az

1919/20. tanévre.

Dr. Wagner A, rendkívüli tanár az innsbrucki egyetemen a

növénytan tanárává neveztetett ki.

Meghaltak.

Hegyfoky Kabos túrkevei róm. kath. lelkész 1918 februárius

hó 7-én. A hazai meteorológiai megfigyelések, de a fitofenologiai

megfigyelések terén is sikeresen munkálkodott.

Arber E. A. N. a cambridgei egyetemen a palaeofitologia

tanára.

Hess W. a hannoveri megyetemen a növénytan tanára.

Dr. Kuckuck E. H. P. a helgolandi biológiai állomás bota-

nikusa meghalt 1918 május 7-én.

De Candolle Casimir genfi botanikus, a hírneves De CandoUe-

féle herbárium tulajdonosa, 82 éves korában Genfben 1918 októ-

ber 3-án.

Dr. Koehne Emil dendrologus Berlinben 1918 október 12-én.

Dr. Klebs G. a heidelbergi egyetem tanára, az egyetemi

növénykert és növénytani intézet igazgatója, 1918 október 14-én.

Dr, Bartal Kornél a szekszárdi fgimnázium természetrajz

tanára 1918 október 14-én.

Dr. Lányi Béla áll. leányközépískolai igazgató Trencsénben

1918 október hó 26-án 39 éves korában.

Dr. Kraus Károly a müncheni megyetem mezgazdasági szak-

osztályának növénytermelés tanára, 1918 október 15-én.

Schmidely A. botanikus, 80 éves korában Genfben 1918
október 28-án.

Dr. Viski Jen, a bpesti áll. vetömagvizsgálóállomás

assistense 1918 december hó 8-án 31 éves korában.

Dr. Schwendener G, a berlini egyetem növényélettani tan-

székének nyugalmazott tanára, 91 éves korában 1919 május 27-én.

Dr. Pfeffer W, titkos tanácsos, a lipcsei egyetem professzora

1920 januárius 31-én 75 éves korában.

Földváry Dezs a budapesti állami vetöraagvizsgáló állomás

asszisztense Budapesten 1920 március hó 2-án 36 éves korában.



A Botanikai Közlemények e/fizetihez
és a Növénytani Szakosztály tagjaihoz.

A Botanikai Közlemények 1918. évi XVII. kötete az 1918.

év július hó 31-én megjelent 1—3. füzettel lezárult. A szak-

osztály határozata folytán e hármas füzet teljes évfolyamot kép-

visel, amelynek címlapját és tartalomjegyzékét e füzettel küld-

jük szét az elfizetknek.

Mivel a viszonyok az 1919. évben sem változtak, st a

papiros hiánya és a nyomdaköltség még tetemesebb lett, az

19l9. évi XVIII. kötet is, az elzhöz hasonlóan, csak igen

szkreszabott, néhány ívnyi terjedelm lehet. Habár a közlemé-

nyek legnagyobb része már az 1919. év elején ki volt szedve,

a közbejött körülmények miatt ezen évfolyam is csak nagy

késéssel jelenhetik meg.

Minthogy a növénytani szakosztály intéz bizottságának

határozata alapján az eddigi szerkeszt, Moesz Gusztáv., a szer-

kesztéstl megvált, az intéz bizottság késbbi határozatig

Mágocsy-Dietz Sándort bízta meg a szerkesztéssel.

A Természettudományi Társulat választmánya f. évi már-

cius hó 17-én tartott ülésén elhatározta, hogy a közgylésnek

javasolni fogja a Társulat többi kiadványának díjemelésével

kapcsolatban a Botanikai Közlemények elfizetési díjának fel-

emelését is. Eszerint a Botanikai Közlemények elfizetési díja

az 1920. évi XIX. kötettl kezdve évi 30 K, a társulat tagjai

részére évi 20 K lesz. A Botanikai Közlemények javára tehet

alapítvány legkisebb összege 400 K.

A szerkeszt.


