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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK,

A Növénytani Szakosztály 1920. évi október hó 13-án tartott 233. ülése.

Elnök: Mágocsy-Dietz S á n d o r. Jegyz : Szabó Zoltán.
1. Elnök megnyitó beszédében indokolja a hosszabb kényszer

szünetet, rnely.a szakosztályt munkájában megakasztotta és a tisztújítást

elhalasztotta. Összetartásra, együttmködésre hivja fel a szakosztályt.

Bejelenti F ö 1 d v á r y Dezs és Schiller Zsigmond tagtársaink

halálát. Emléküket a Szakosztály jegyzkönyvileg örökíti meg.
Felhívja a jegyzt jelentésének megtételére.

2. Jelentés a Szakosztály 1918. és 1919. évi mködésérl:
Szakosztályunk az 1918. évben, épúgy mint az elz években hét

ülést tartott. Ezen a hét ülésen 17 eladó 30 eladásban ismertette kuta-
tásainak eredményét.

A 30 eladás közül a gombákkal 3, harasztokkal 1, virágosakkal 8,

növényföldrajzzál 4, fejldéstörténettel 1, szövettannal 2, élettannal 1,

morfológiával 5, történelemmel 1 foglalkozott, azonkívül volt 2 ismertetés

és 2 jelentés.

A 17 eladó közül A u g u s z t i n Béla, G á y e r Gyula,
Gim'esi N á n d o r, K u n t z János, Lindán Pál, Mihalusz
Vince, Polgár Sándor, Szolnoki Imre egy-egy eladást,
Boros Ádám, Greguss Pál, Schiller Zsigmond két-két
eladást, Jávor ka Sándor négy eladást, Kümmerle Jen
Béla 1 eladást és 1 ismertetést, Moesz Gusztáv 1 eladást és

1 jelentést, Schilberszky Károly 3 eladást, Szabó Zoltán
1 eladást, egy jelentést és 1 bemutatást, Tuzson János 1 ismer-
tetést és egy bemutatást tartott. A legtöbb eladást az 1918. évben
J á v o r k a S á ndor tartotta.

Az 1919. évben az els három hónapban még megtartotta szak-
osztályunk rendes üléseit. E három ülésen 11 eladó 12 eladást, 1 ismer-
tetést és 2 bemutatást tartott és pedig E r n y e y József, Greguss
Pál, Pa ál Árpád, Palik Piroska, Szála y Edit, Szolnoki
I m re és T r a u t m a n n Róbert 1— 1 eladást, Gombocz Endre
és Moesz Gusztáv 2—2 eladást, Boros Ádám 2 eladást, 1

bemutatást és 1 ismertetést. Nagy Jolán 1 bemutatást tartott.

Az eladások közül a virágosakkal 1, morfológiával, növényföld-
rajzzal, szövettannal, élettannal 2—2, történelemmel 3 eladás foglalkozott.

Az 1919. évi negyedik (áprilisi havi ülésnek megtartását, amelyen
a tisztújításnak is meg kellett volna történnie, már megakadályozta az a
körülmény, hogy Társulatunk mködése április hó 1-én megsznt.

Az úgynevezett tanácsköztársaság idején a direktórium által a szak-
osztály címe alatt összebivott két ülést szakosztályunk intézbizottsága a
Társulat választmáiryának határozata értelmében nem tekinti a magáénak.

Ami a szakosztályi tagok, helyesebben folyóiratunk elfizetinek
számát illeti, pontos adatokkal az utolsó két év változásairól nem szol-

gálhatok. A forradalmak, az összeomlás, a megszállások és hazánk terü-
letének megcsonkítása számos társulati tagot és elfizett megakadályo-
zott abban, hogy tagsági kötelezettségének eleget tegyen miértis nem
állapitható meg még pontosan a létszám. Némi tájékozódást nyújtanak
azok a közelít adatok, amelyeket Társulatunk könyveibl merítettem.

1917. 1920. X. 1.

Alapítvány 33 44
Elfizetk 248 286
Átalányosok 620 1011
Cseresek 39 39
Tiszteletpéld. 5 5_

945 1385
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Az 1917. év végén kimutatott 945 olvasóval szemben a mai napon
1385 olvasó van az adatok szerint, amelyek a teljes Magyarországra
vonatkoznak. Folyóiratunkat azonban, amely különben is csak 1100 pél-

dányban jelent meg, korántsem küldi szét Társulatunk irodája ily nagy
számban. Mindaddig azonban, arai"; a tlünk egyelre elszakadt olvasóink

maguk nem nyilatkoznak ellenkez értelemben, nem töröljük az elfizetk
jegyzékébl. A kimutatott 440 szaporulat tebát nem valóságos. Az ala-

pítványoknak szaporodása tizenegy új alapítóval azonban tényleges és

örvendetes emelkedését jelentik alaptkénknek és pedig 3756 K-ról

7356 K-ra.
Folyóiratunk 1918. évi XVII. kötete 9 ívnyi terjedelm és az

egyetlen füzetben megjelent 1—3. számmal befejezést nyert. E füzetnek,

valamint az ugyancsak 1918. évben kifizetett 1917. évi XVI. kötet 4—6.
füzetének 11.075 K 44 f-t kitev költségei teljesén kimerítették a szak-

osztály vagyonát, úgyannyira, hogy az 1919. év végén az alaptke
ideiglenes felhasználása után még 608 K 51 f deficit mutatkozott.

Ennek ellenére, eleget teend olvasóink jogos igényének, az 1919.

évi XVIII. kötet is megjelent 5 és V2 ívnyi füzet alakjában. E füzet

költségeinek fedezését az 1920. évre kellett halasztani..

A szakosztály vagyoni állapotát a következ összeállítás tünteti el:

Bevétel (1919.):

1. Alapítványra befolyt 100'—
2. Elfizetési és tagsági dijak 3115"-

Összes bevétel: 3215'—
Forgótke maradéka az elz évrl \ t-i<.-,

,

Alaptke az eiozo ev vegén __J
Összesen : 7729'79

Kiadós (1919):

1. Klisé és tábla 21360
2. Kis nyomtatvány 357'

—

3. Kezelési és tiszti dijak 250'70

4. Vegyes kiadások 61'-

Osszes kiadás : 882'3<

'

A szakosztály összes vagyona az év végén: 6847'49

A Simonkai-alapról jelenthetem, hogy a 800 K érték hadikölcsön-

kötvények a Magyar Kereskedelmi Bankban letétként vannak megr-
zésben. Az 1917. év óta, amikor 16 K 70 f maradványt mutattam ki. az

1918. .évi és az 1919. március havi szelvények értékével együtt a kamatok
összege 65 K 90 fillért tesz ki, amely a bank kezelési költségeinek levo-

násaival az 1919. év végén 60 K készpénzt jelent.

llyképen jelentésembl kitnik, hogy szakosztályunk vagyoni

helyzete a lehet legszomorúbb. A pénz értékének eddigi hihetetlen

csökkenése felemésztette minden vagyonunkat. Reméljük azonban, hogy
a jöv takarékossága és megfeszített munkája, valamint Társulatunk

támogatása a szakosztály további mködését és a folyóirat kiadását

lehetvé fogja tenni.

Nekem jutott az a gyászos feladat, hogy épen akkor, amikor hét

évi mködés után a jelenlegi tisztikar megbízatásának leteltével az én

jegyzi ténykedésem is befejezdött, ilyen szomorú valóságokról kelljen

jelentést tennem. A növénytani szakosztálynak közel 30 éves múltja és

eredményekben gazdag mködése után újból elülrl kell kezdenie az

anyagiak összegyjtésének munkáját. Ennek ellenére bizalommal nézünk
a jöv elé. A szakosztály sorsa egybekapcsolódott hazánk sorsával. Amint
hazánk és nemzetünk életképessége nem gazdagságában, de fiainak eré-

nyeiben és tetterejében rejlik, épúgy szakosztályunk is oly erkölcsi er-
vel, tudományos tartalommal és edzett életrevalósággal dicsekedhetik,

hogy a jövben ismét egyik elharcosavá lesz a magyar kultúrának.
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Amidn szinte köszönetemet fejezem ki az i. t. Szakosztálynak,

hogy munkájában eddig csekély ermnek is helyet és teret nyújtott,

kérem az igen tisztelt SzakosztájLyt, hogy mentsen fel engem a jegyzi
tisztség továbbvitelétl és új, friss ervel szerelje fel magát az új munka
sikere érdekében. Dr Sgahó Zoltán,

a szakosztály jegyzje.

A szakosztály a jelentést tudomásul veszi, a felmentvényt a tiszti-

karnak megadja.
Elnök bejelenti a tisztikar és az intézbizottság mandátumának

leteltét. Felkéri a szakosztályt a tisztújítás inegejtésére és Wagner
J á nst a korelnökségre.

Gombocz E n d re a sza.kosztály köszönetét fejezi ki a tiszti-

karnak és az intézbizottságnak 7 évi fáradhatatlan mködéséért.
Korelnök kiküldi a szavazatszed bizottságot, a szavazás tartamára

az ülést felfüggeszti, majd újra megnyitja.

3. Gimesi Nándor „A Bidens génuss virágfejldése" cimen
részletesen ismerteti a virág fejldésének szakaszait, különösen az alsó-

állású magház szövetdifferenciálódására, az egyes levélkörök fejldésének
sorrendjére és a fogak csészetermészetére vonatkozólag (1. 66—80. old.).

Az eladáshoz M á ^oesy-Pietz S. és Szabó Z. szólnak hozzzá.

4. S z a 1 ó k i Róbert, mint a szavazatszed bizottság elnöke,

bejelenti a választás eredményét, mely szerint Mágocsy-Dietz
S á n d o r tiszteletbeli elnökül egyhangúlag, elnökül M o e s z Gusztáv,
másodelnökül W a g n e r János, jegyzül Gombocz Endre,
intézbizottsági tagokul T r a u t m a n n Róbert, Jávorka Sándor
és Lengyel Géza választattak meg.

Korelnök meleghangú beszédbeu üdvözli Mágocsy-Dietz
Sándor tiszteletbeli elnököt, majd az egész tisztikar nevében köszöne-
tet mond a bizalomért.

Moesz Gusztáv elnök megköszöni a választást, körvonalozza
a jöv programmját és megköszönve a szavazatszed bizottság munkáját,
az ülést bezárja.

A Növénytani Szakosztály 1920. évi november hó 10-én tartott 234. ülése.

Elnök : Wagner János. Jegyz : Gombocz Endre.
1. Húsz Béla „Tátravidéki gombák" cimen ismerteti a Magas-

Tátra környékén gyjtött gombákat és kiterjeszkedik azok ökológiai

viszonyaira is (1. 96—105. old.).

Az eladáshoz G o ni b o c z E n d r e, C s i k i Ern és Ber-
nátsky Jen szólnak hozzá.

2. Jávorka Sándor „Albániai növények" cimen tart el-
adást (1. 17—29. old.).

Degen Árpád a Minuartia ramosissima és M. setacea
fajokra tesz megjegyzést.

3. Gombocz Endre ismerteti a „Biologische Schularbeit
Leipzig 1916." cim müvet (1. 112. old.).

Wagner János megjegyzi, hogy a tanítóképz-intézetekben a
biológiai oktatás már régebb idk óta az ismertetett m szellemében
folyik. Méhes Gyula a középiskolai biológiai oktatás hiányait a

tanárképzés szervezetlenségére vezeti vissza.

4. Gyrffy István (Kolozsvár) „Magyarország moha-typu-
sainak gyjteménye" cim kiadványának eljegyzésére hivja fel a szak-

osztály tagjait.

A szakosztály elhatározza, hogy a felhívást a Botanikai Közlemé-
nyekben közzé fogja tenni.

5. A szakosztályi ügyek során jegyz jelenti, hogy a meghívók
sokszorosítását Augusztin Béla tagtársunk magára vállalta. Áldo-
zatkészségéért a szakosztály köszönetét fejezi ki.
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A Növénytani Szakosztály 1920. évi december hó 22-ón tartott 235. ülése.

Elnök : Wagne r J á n o s. Jegyz : Gojabocz Endre.
1. Moesz Gusztáv elnök bejelenti, hogy a szakosztályi ülé-

seken elnöki jogait egyelre nem gyakorolja. A szakosztály méltányolva"
az okokat, melyek az elnököt erre az elhatározásra birták, sajnálattal

bár, de tudomásul veszi a bejelentést.

2. Moesz Gusztáv „Magyarország gubacsai" cimfí mono-
grafiaszer dolgozatát terjeszti el.

Hozzászóltak Méhes Gyula és Augusztin Béla.
Gyrffy István közli, hogy a Pseudoleskea catenulata var.

laxifolia mohon is talált gubacsokat.
„Mykologiai közlemények" cimü dolgozata megjelenik (1. 44— 66. o.).

3. Gyrffy István „Miscellanea bryologica Hungarica I— V."
cimen értekezik (1. 7— 16. old. 1

.

„Hármasiker-torztokos moha a Magas-Tátrából 11 cimen lerajzol

és bemutat egy Bryum-tokot, melynek közös coliaris részén három
különálló urna ül.

Hozzászól Degen A r p á d.

4. Augusztin Béla „A hazai drogok minsége" cím el-
állásában mai gyógynövénygyjtési akcióinkat, a gyógynövénytermelést
é's kivitelt ismerteti.

Hozzászólnak Moesz Gusztáv és Szabó Zoltán.
5. A bemutatások során Moesz Gusztáv Ipolyletkésrl szár-

mazó Melampyrum arvense (csormolya) magvaitól sötétibolyaszin ke-

nyeret mutat be. Ismerteti a rhinanthin-ra vonatkozó vizsgálatokat.

Mágocsy-Dietz Sándor Héreg i K< imárom m.) vidékérl
basonló, de még sötétebb szinü kenyeret mutat be, melyet ott ünnepi
alkalmakra sütnek.

Degen Árpád szerint a csormolya az rleményekben feltét-

lenül kifogásolandó, mert különösen a gyengébb szervezeteknák ártalmas,

Mágocsy-Dietz Sándor bemutatja Blas Lazaro e Ibiza
„Los poliporaceos de la flóra espanola" Madrid 1917. cimü müvét és a

budapesti egyetemi botanikus kert 1920-iki „Delectus seminum"'-át.

6. Jegyz jelenti, hogy a bölcs, kar dékánjától értesítés jött. miszerint

Mágocsy-Dietz S. egyetemi tanár úr a növénytani intézet tanter-

mét a szakosztály üléseire átengedte. Jelenti továbbá, hogy a következ
ülésre az intéz bizottság egy második alelnök választását tzte ki.

A Növénytani Szakosztály 1921. évi január hó 12-én tartott 236. ülése.

Elnök : Wagner János. Jegyz : Lengyel Géza.
1. Elnök az ülést megnyitván, a második alelnök választásához a

szavazatszed bizottságba Tomek János elnöklete alatt felkéri

A n d r a s o v s z k y J. és Kunfcz J. tagokat.

2. Mágocsy-Dietz S. „ Hazslinszky Frigyes hagyatékából
Myxomycetes" cimen folytatja elhunyt jeles mycologusunk kéziratainak

bemutatását s kívánatosnak tartja, hogy azok a Botanikai Közlemények-
ben megjelenjenek.

3. Tomek J., a szavazatszed bizottság elnöke, jelenti, hogy a

második alelnök választása alkalmából leszavaztak 28-an. Szabó
Zoltánra esett 24, Gyrffy Istvánra 3 szavazat, 1 szavazólap

üres volt.

Szabó Z. megköszöni a szakosztály bizalmát.

4. Degen Á. „A Notholaena Marantae (L) R. Br. felfedezése

a Balaton mellékén" cimmel tart eladást (1. 105—109. old.).

5. Wagner J. „Centaiirea tanulmányok" cimmel értekezik s

több tanulságos sorozat Centaurea diffusaXrhenana, C. diffusaXpan-
nonica, C. pannonica'XCastriferrei és C. solstitialisX Sadleriana hyb-
ridet mutat be.
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6. Zsák Z. „összehasonlító hybrid-tamtimányok" cim dolgoza-

tát mutatja be, mely a Cirsium- és Inulu-nemzetség körébe tartozó

kritikus alakokkal foglalkozik.

7. Jegyz jelenti, hogy az intézbizottság Trautmann R.

indítványára napirendre" óhajtja tzni a Magyar Flórakatalogus meg-
valósítását s ennek elkészítése céljából Moesz G. elnökbl, Jávor ka
S. és Lengyel G. intézbizottsági tagokból álló bizottságot küld ki.

A Növénytani Szakosztály 1921. évi február hó 9-én tartott 237. ülése.

Elnök : "Wagner János. Jegyz : Grombocz Endre.
1. Elnök örömmel jelenti, hogy (jombocz Endre a szakosztály

céljaira 1000 K-t adományozott.
2. Mágocsy-Dietz S. „Hasslinssky Frigyes hagyatékából

IV— V. közlemény" cim értekezést mutatja be. (Megjelenik.)

Röviden szól még a Quercus infectoria-n és a Qu. pedunculata-n
elforduló kétféle Cynips tinctoria-vó\.

3. Szilády Zoltán „A középiskolai tankönyvbirálat kérdése

a növénytan szempontjából" cim eladásában az e téren tapasztalható

visszáságokra hivja fel a szakosztály figyelmét.

Hozzászóltak Cserey Adolf, Méhes Gyula, Gyri fy
István, Szabó Zoltán és Wagner János.

4. S z a b ó Z o 1 1 á n „A Vallisneria spirális ökológiájához
1,1, cim

elzetes közleményében megállapítja, hogy az az általánosan leirt jelen-

ség, miszerint a megporzott term a viz szine alá húzódna, az általa

megfigyelt tenyészeteken nem következett be. A ni virág kocsánya a

teljes hosszúság elérése után elszakad és a ni virág leválik. Valószín,
hogy a levált meg nem termékenyített ni virágok a meggyökeresedésre

és a vegetatív szaporításra alkalmasak. A kocsány csavarodása és meg-
nyúlása csak mint rugalmas rúgó szerepel, mely a nvirágot a gyorsan
folyó vízben a leszakadásig megtartja.

5. A bemutatások során Szabó Z. Bárány L. fényképeit

mutatja be a Bükk-hegység vegetatiojáról.

Gyó'rffy István (Kolozsvár) „Az 1914. óta megjelent külföldi

mohairodalom I. rész" cimen bemutatja a háború alatt megjelent bryo-

logiai munkák egy részét és pedig összesen 106 mvet '25 szerztl.
Ugyancsak indítványt terjeszt el egyes szakcsoportok össze-

foglaló ismertetésének behozatalára. Indítványával az intézbizottság
fog foglalkozni.

6. A szakosztályi ügyek során Wagner Já n o s alelnök indít-

ványozza, hogy kérje fei a szakosztály Moesz Gusztáv elnököt,

hogy foglalja el mielbb az elnöki széket. A szakosztály az indítványhoz
örömmel és egyhangúlag hozzájárul.

A Növénytani Szakosztály 1921. évi március hó 9-én tartott 238. ülése.

Elnök : Moesz Gusztáv. Jegyz : Gombocz Endre.
1. Elnök bejelenti, hogy az elnöki széket újra elfoglalja. A szak-

osztály éljenzéssel köszönti elnökét.

1. Gombocz' E. „Adatok az i'ijabbkori magyar botanika törté-

netéhez. IV. közi. Nagyajtai Cserey Farkas" cim dolgozatát terjeszti

el (1. 2 — 6. old.), majd „ Wi/lstatter R. anthocyan vizsgálatai és az
anthocyan biológiai jelentségének kérdése" cimen tart összefoglaló

ismertetést (1. Termtud. Közi. 1921. 76. oldalon „A virágok szine" cim
értekezést).

3. M o e s z G. „A lengyel botanikai intézetek" cim eladásában
beszámol az 1916— 1918. években a megszállott Lengyelországban tett

tapasztalatairól.

Gyó'rffy I. a zakopanei tátrai múzeumra és a lengyel tátra-

egyesületre hivja fel az eladó figyelmét.
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4. Kro"lopp A. „Adatok a Setaria génusz anatómiájához" c.

dolgozatát A u g u s z t i n Bé.la terjeszti el.
5. Boros Á. „Múlt évi botanizálásom a nyírbátori Bátorligetben''''

cirn eladásában a gyjtött nevezetesebb növényeket mutatja be.

Hozzászóltak Rapaics R. és Lengyel Gr.

6. Eapaics R. „Egg regi herbárium" cim eladásában a

baseü Platter Félix 1560. elttrl származó herbáriumára hiyja fel

a figyelmet, melyrl Montaigne tesz emlitést (1. Természettudományi
Közlöny 1921. 109. old).

7. A szakosztályi ügyek során jegyz jelenti, hogy Rapairs
R a y m u n d 400 K-val alapító tagj aink közé lépett. A Schmidt és

Császár malomtulajdonos cég pedig 1500 K-t adományozott a szak-

osztály céljaira; utóbbi adományt Krenner Andor tagtársunk
buzgólkodásának köszönhetjük.

Jegyz jelenti, hogy Eapaics R. az intéz bizottsághoz egy
indítványt terjesztett be az alkalmazott növénytan szakembereinek a

növénytani szakosztály mködési körébe való bevonására, illetleg a

növénytani szakosztály mködési körének ilyen irányú kitágítására.

Az intéz bizottság foglalkozott az indítvánnyal és a követkéz/!

határozat elfogadását ajánlja : Tekintettel arra, hogy a szakosztály eddig

sem zárkózott el elyan az alkalmazott növénytan köréhe vágó eladá-
soktól, melyeknek általános növénytani szempontból is megvan a tudo-

mányos jelentségük, úgy a jövben is szívesen lát minden hasonló

irányú eladást. A szakosztály örömmel fogja venni, ha tagjai között

tisztelheti az alkalmazott növénytan szakembereit is. — A határozatot a

szakosztály elfogadja.

A Növénytani Szakosztály 1921. évi április hó 13-án tartott 239. ülése.

Elnök : Moesz Gusztáv. Jegyz : Gombocz Endre.
1. Elnök az ülést megnyitja és felsíólitja a jegyzt az újabb ado-

mányok bejelentésére. Jegyz jelenti, hogy Ko v á c s F e r e n c menekült

óbecsei plébános a szakosztályhoz levelet intézett, melyben közli, hogy
500 K-val alapító tagjaink sorába lép, 5000 K-t pedig a szakosztály

céljaira adományoz. A nemesszivíí adományozónak a szakosztály nevében

az elnök, a Társulat nevében pedig Mágocsy-Dietz S. mond köszö-

netet. Jegyz jelenti, hogy gróf Ambrózy Lajos meghatalmazott

miniszter 400 K-val alapítványt tett és 600 K-t adományozott, Szurák
János pedig 500 K-val alapító tag lett.

2. Bittera M. ,.A szénsavtrágyázás" cim dolgozatát Mágo<s\-
Dietz S. terjeszti el (1. Termtud. Közi. 1921. 92 1.).

Hozzászóltak Doby Gr., Degen A. és Pa ál Árpád, kik az

ismertetett kísérletek jelentségét a növénytermelés szempontjából többé-

kevésbé problematikusnak tartják.

3. Degen Á. bemutatja és ismerteti Rapaics R. „Az Alföld

növényföldrajzi jelleme" cim dolgozatát (1. 109—111. old.).

4. Kümmerle J. B. „Aéplenium Borirmül/eri n. sp." új albá-

niai harasztfajt mutat be (1. 81—83. old.) és „Pteriodologiai közlemé-

nyek I." cimen újabb adatokkal szolgál hazánk harasztflórájához.

5. Trautmann R. „A Potamogeton perfoliatus oekologi<íjához
u

c. eladásában a Balaton vizében tett megfigyeléseit ismerteti.

6. A szakosztályi ügyek során jegyz jelentést tesz a Simonkai-

alap állapotáról; jelenti továbbá, hogy az intéz bizottság a Botanikai

Közlemények szerkesztjévé Gombocz Endrét választotta meg.

A Növénytani Szakosztály 1921. évi április hó 27-én tartott 240. ülése.

Elnök : Moesz Gusztáv. Jegyz : Gombocz Endre.
1. Boros Á. „Ujabb adatok Középmagyarország flórájához

1,

cimen számos növényt mutat be jórészt új termhelyekkel.
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2. Gyr ff y I. „Adatok Budapest környékének mohaflórájdhos.
I. réss" eladásában közli, hogy a kolozsvári egyetem budai mködése
alatt a Budapest körül végzett gyjtéseinek eredményét fogja idszako-
san közrebocsátani. Eddigi érdekesebb adatai: Pleurochaete sqiiarrosa,

Griinmia plagiopodia var. arvernica Brid., G. anodon, Rhacomitrium
canescéns var. vulgáris f. sabepilosa és /. epilosa, Pyramidula tetra-

gona, Grinimaidia frugrans.
Boros A. megjegyzi, hogy a Pleurochaete squarrosa-t Váctól

Jánoshalmáig az Alföld számos helyén, továbbá a gyri sikon, a bánhidi
Turul-hegyen és a balatoni kisrsi hegyen is gyjtötte ; a Rhacomitrium
ca?iescens-t a Nagyszál tövében, a szentendrei Bucsina-völgyben és a
velencei Meleg-hegyen is megtalálta.

3. Moesz G. „A lengyel botanikai irodalom 11

növényföldrajzi
vonatkozású részét ismerteti és bemutatja a nevezetesebb mveket.

4. A szakosztályi ügyek során jegyz jelenti, hogy Kleinkauf
György földbirtokos 400 'K-val alapítóink sorába lépett és 600 K-t
adományozott a szakosztály céljaira.

A Növénytani Szakosztály 1921. évi május hó 11-én tartott 241. ülése.

Elnök : Moesz Gusztáv. Jegyz : G o m b o c z Endre,
késbb Lengyel Géza.

1. Elnök bejelenti, hogy gróf Festetics Sándor a szakosz-
tály céljaira 5500 K-t adományozott és 1000 K-val alapitóink sorába lépett.

2. J á v o r k a S. „Albániai növények II" cim dolgozatát ter-

jeszti el (1. 17—29. old.)

'6. T r a u t m a n n R. „A petrophyták oekoloyiája
íí

pirnmel ismer-
teti Wettér „Oekologie der Felsrlora. St. Gallen, 1919." és M. Oettli
„Beitráge zíir Oekologie der Eelsflora. St. Gallen. 1914." c. munkáját.

4. Timkó Gy. „Adatok Lengyelország zuzmóflórájához'''' cím-
mel ad el (1. 84—88. old.).

5. Varga Ferenc „Az aszódi botanikus kert-növénykatalogusa
1795-bl11 cimmel a Podmaniczky Sándor báró tollából meg-
jelent kis németnyelv füzetet mutat be.

Mágocsy-Dietz S. megemlíti, hogy hasonló egykorú kisebb
botanikus kertek (Aboiry, Futták, Rohonc) növényjegyzékei az Akadémia
könyvtárában riztetnek.

0. S z a b ó Z. bemutatja Bárány L. egri freálisk. tanár két
érdekes fényképfelvételét, mely egy 18 éves, állandóan terméketlen,
hatalmasan fejlett, gazdagon virágzó s nagy virágú Amygdalust ábrázol.

7. Szabó Z. felhívja a szakosztály figyelmét egy amerikai szak-
társra, aki Diatomák-T& s egyéb alsóbbrend növényekre vonatkozó
készítményeket óhajtana Goldberger L. dr. vegyészmérnök úr útján
beszerezni.

A Növénytani Szakosztály 1921. évi június hó 11-én tartott 242. ülése.

Elnök : Moesz Gusztáv. Jegyz Gombocz Endre.
1. Elnök az ülést megnyitva köszönetét fejezi ki Mágocsy-

Dietz S. tiszteletbeli elnöknek, ki a mai ülés helyéül a botanikus
kertet átengedte. Jelenti, hogy a MOKTAB 1000 K-t, a Mezgazdák
Szövetkezete 1000 K-t, Weisz Manfréd gyáros 500 K-t és a
Terra részvénytársaság 200 K-t adományozott a szakosztály céljaira.

2. Cholnoky Béla „Néhány adat Budapest hidegvizeinek
Bacillariea-flórájához" cim eladásában röviden összefoglalja a fváros
környékén gyjtött anyagon eddig végzett vizsgálatai fbb eredményeit,
amelyekkel fként a Bacillariea-k. ökológiai, növénygeografiai viselkedé-

sét igyekszik megvilágítani. Amellett figyelemmel kiséri az irodalmat és

az elkerült fajokkal kapcsolatban kritikus munkát is végez, különösen
a magyar szerzk által közölt adatok helyessége megítélésére.
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Mágocsy-Dietz S. helyesli eladó konzervatív fajfelfogását

és néhány irodalmi adatot ajánl figyelmébe.
loesz G. üdvözli eladót, mint a fváros növényzetének egyik

kutatóját.

3. Jávorka Sándor bemutatja Kiss Árpád hadifogság-
ból hazatért tiszt keletszibériai, értékes adatokat tartalmazó növény-
gyjteményét. A gyjtemény két osztrák hadifogoly tiszt (Mandl és

Mühldorf) gyjtését is magában foglalja (1. 89—94. old.).

4. Jegyz elterjeszti a szakosztály új szabályzatának az intéz
bizottság által kidolgozott tervezetét- Mágocsy-Dietz S., Gyrffy
István, P a á 1 Árpád, Kümmerle J. B., Lengyel Géza,
Kozma Dénes hozzászólása után bizonyos módosításokkal elfogadja

a tervezetet és felszólítja az elnökséget, hogy azt jóváhagj^ás céljából a

választmány elé terjessze.

5. Mágocsy-Dietz S. a botanikus kertben tenyésztett Verbascum
austriacum X Verbascum Blattaria hybrideket mutat be.

Szabó Z. „Dipsacus-torziók" cimen ugyancsak kerti kultúrákat
mutat be (1. 94-96. old.).

Szakosztályi kirándulás.

A szakosztály 1921. június 18-án a Hármashatár-, Vihar- és Csúcs-

hegyekre egész napos kirándulást rendezett, melyen számos szakosztályi

tag vett részt. A kirándulást Lengyel Géza és Trautmann
Róbert intéz bizottsági tagok vezették.


