
162 NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM

Kövessi Ferencz dr.: Influence de l'électricité á courant continu
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XVm. Jahrg. 1912, p. 7—10.

A szerz a hazánkban újabban felfedezett és leírt növényekrl rövid

összefoglalást ad.

P a s c h e r, A. : Scherffelia, eine neue Chlamydomonadinae aus Böhmen.
— Lotos. LIX. Bd. 1911, p. 341-342.

Zur Kenntnis zweier Volvokalen. Mit 3 Abbildungen im Text.

Hedwigia. LU. Bd. 1912, p. 274—287.

Genus nóvum : Scherffelia P a s c h e r ; Sch. dubia P a s c h e r {Car-
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Römer Gyula: Wurzelbildende Efeublatter. Mit einer Tafel. —
Natúr. m. Jahrg. 1912, p. 48.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztály 1912. évi május hó 8-án tartott 176-Ik

ülésének jegyzökönyve.

Elnök : Klein G y. Jegyz : M o e s z G.

1. T u z s n J. ^A delibláti Fritillariáról'" ez. eladásában kifejti,

hogy a delibláti homokpusztáról való Fritillaria Degeniana W a g n. nem
egyéb mint a Fritillaria tenella M. B. egyik elterjedt alakja, melyet f.

latifolia (Uecht.)-nek nevez. (L. e füzet 131. old.)

Wagner J. hozzászólván a tárgyhoz, felemlíti, hogy a Fritillaria

Degenianá-t felfedezése óta hat esztendn át állandóan figj^elemmel kisérte,

mintegy 3000 drbot volt alkalma szedni. Mikor elször látta természe-

tes környezetében százával, ezrével, csakhamar arra a tapasztalatra jutott,

hogy a cserépben felnevelt példányokról készített diagnózis némi kiegészí-

tésre szorul. Különösen feltnk a csaknem kacskaringóban végzd leg-

fels szárlevelek, melyek a már termésbe men példányokon láthatók a

legjobban. Számos olyan tövet talált, melyen a legfels leveleknek hosz-

szan, fonálszerííen kihegyezett csúcsa másfél fordulattal becsavarodott. Ilyen

kacsba végzd levelei három Fritillariának vannak. Valamennyi Ázsia

középs részében terem. A F. ruthenica W i c k s t r. közeledik a hazai

fajhoz leginkább ; elfordul Moszkva mellett is. Ennek a fajnak a termése
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azonban szárnyas, azért nem vonható össze a mienkkel. A kacsok, úgy lát-

szik, si sajátságai a F. génusznak és igen jellemz, hogy a nyugati és a

Földközi tenger melléki fajokon a kacsképzödésnek nyoma sem észlelhet.

Ügy lehet, hogy a í'.-féléknek két fejldési középpontjuk volt. Az egyik

volt a Földközi tenger melléke, a másik Középázsia. (Egy harmadik eset-

leg Kisázsia).

A hogyan a F. ruthenica Moszkváig jutott, úgy eljutatott a kacsos

Fritillariák közül a F. Degeniana hazánk délkeleti részébe. Szórványosan

elfordul Erdélyben, Krassó-Szörény, Temes- és Aradmegyében. A termé-

szetes rendszerben a F. ruthenica mellé való és a középázsiai kacsos és a

nyugateurópai kacs nélküli Fritillariákat összeköt, természetes lánczszem.

Kitn faj, mely a magyar flóra oroszországi vonatkozásait egygyel szapo-

rítja. Ujabb megfigyeléseirl és kutatásainak újabb eredményeirl különben

legközelebb egy hosszabb tanulmányban fog számot adni.

T u z s o n J. válaszában kifejti, hogy a Früülaria tenella általában

igen változó növény, apró eltérései azonban nem alkalmasak új faj alapí-

tására. Kacsszeríien végzd levelekre való hajlandósága a nyugati alakok-

nak is megvan, viszont „kacs* nélküliek vannak bven a deliblátiak között

is. Különben dolgozatában minderre ki fog terjeszkedni. (L. 131. old.)

2. J á V r k a S. : „ Ljabb érdekes növényelöfordulások" czímen néhány

specziálisan magyarföldi növényt mutat be újabb termhelyekrl. E növé-

nyek elterjedési köre ezzel jelentékenyen tágult. Ilyen növény a többi közt

a Myosotis suaveolens W. et K. a pilisszentiváni Szénáshegyröl, a Festuca

carpatica, a Delphinium oxysepalum és a Hieracium liptoviense B o r b, az

árvamegyei hegységbl.

3. Jávorka S. ismerteti a „Pflanzenreich" újabb köteteibl azokat,

melyek magyarországi génuszokkal is foglalkoznak. Rámutat arra, hogy a

külföldi monográfusok a hazai vonatkozásokat nagyon fogyatékosan dol-

gozzák fel.

4. Bányai J. : „Adatok Abrudbánya környékének flórájához" ez.

dolgozatát Jávorka S. terjeszti el. (L, 116. old.)

5. F u c s k ó M. csírázó sulyommagvakat mutat be. A csiranövény

gyökérkéje negatív geotrópos görbüléseket végez.

Mágocsy-Díetz S. vizsgálásra ajánlja azt az érdekes kérdést:

mikor fordul a gyökér a rendes irányba ?

6. Szabó Z : „Apróságok a budapesti tudományegyetemi növénykert-

bl" czímen a következ tárgyakról szól

:

a) Bemutatja a növénykertben tenyésztett Herkules-fürdrl származó

Euphorbia lingulata H e u f f. egy él példányát, mely a három éves tenyész-

tés folyamán jellemz levélnyeleit elvesztette s ezzel az Euphorbia poly-

chromához lett hasonlóvá, annyira, hogy attól meg sem lehetett külön-

böztetni.

b) Bemutat két cserép Sempervivumot, melyre a Sempervivum tecto-

rumról sikerült az Endophyllum sempervivi gombát átültetni.

c) Bemutat oly Pelargonium peltatumot, melyen az Orobanche ramosa

élsködik.
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d) Bemutat oly tulipánvirágot, melynek minden egyes lepellevele el-

zöldült és lomblevélszeren fejldött.

7. M e s z G. jegyz jelenti, hogy az utolsó bejelentés óta alapító

tag lett : Teleki Sándor gróf.

Uj tagoknak jelentkeztek : L'Abbé Jean Kandié r, Caifa, Palesz-

tina, Jákói Géza, urad. igazgató, Budapest

Új átalányos lett: 11.

Kilépett : 4 átalányos és 1 tag.

A növénytani szakosztály 1912 június hó 12-én tartott 177-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gy. Jegyz : M o e s z G.

1. Szabó Z. : elterjeszti M á g o c s y-D i e t z S. bírálatát: E. D o r-

nerB. : „Kaszáló és legelöjavítás" ez. munkájának botanikai részérl.

(L. 154. old.)

2. Gombocz E. ismerteti Green: „Ristory ofBotany 1860—1200"

ez. mvét. (Megjelenik.)

3. M o e s z G. : , Csató János herbáriuma a Magyar Nemzeti Múzeum-

ban" czímen ismerteti Csató János herbáriumát. (L. 135. old.)

4. M e s z G. jelenti, hogy a múlt havi ülés óta nyolcan jelentkeztek

új tagoknak. Nevezetesen: sárosi Boczkó J., háztulajdonos, Budapest;

Joerges Ágost, könyvkeresked, Selmeczbánya ; L'Huillier I.,

akad. fökertész. Magyaróvár ; Mór: róm. kat. tantestület ; P i n t é r M.,

urad. számtartó, Héraháza; Schambach K., gyógyszerész, Csepreg

;

Túróczszentmárton: Múzeumi Tót Társaság ; W e n n e r S. gyógy-

szerészhallgató, Budapest.

Az új átalányosok száma : 2. Nevezetesen : K i s v á r d a : állami

fgimnázium ; N e m e t z J., m. k. s. erdömérnök. Nagybánya.

Kilépett : 1 tag és 1 átalányos.

Meghalt: 1 átalányos.

A növénytani szakosztály 1912. évi szept. hó 25-én tartott 178-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Mágocsy-Dietz S. Jegyz : M o e s z G.

Mágocsy-Dietz S. megnyitja az ülést, melynek egyetlen tárgya

Klein Gyula üdvözlése. Klein Gyulát tanári mködésének 40-ik

évfordulója alkalmából tiszteli üdvözölni óhajtják.

Schilberszky K. indítványára Filarszky N., Thaisz L.

és Kubacska A. meghívja Klein Gyulát az ülésre.

Mágocsy-Dietz S. köszönetet mond Klein Gyulának, hogy

az ülésen megjelent; tolmácsolja a szakosztály tiszteletét és szeretetét a

szakosztály fáradhatatlan elnöke, az érdemekben gazdag tanár és az ered-

ményesen mköd szaktárs iránt. Majd kiemeli a szakosztály érdekében
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kifejtett tevékenységét : „Közel 20 esztendeje annak, hogy a Természettud.

Társulat kebelében szerény kezdéssel, de annál nagyobb önbizalommal és

reménységgel megalakult szakosztályunk. Bölcs vezetink sorában voltál

már akkor is ! A lefolyt 20 esztend igazolta törekvéseink igazát, mert íme

szakosztályunk, a hazai botanikusok javarészét magába ölelve, szép ered-

mónynyel láradozik nemcsak a magyar flóra megismerésén, hanem kiveszi

a maga részét a növénytudomány más részeinek mvelésébl is. Immáron
15-ik esztendeje, hogy átvetted a szakosztály vezetését s vezeted azt zaj-

talanul, de annál eredményesebben. E 15 esztendnek legjelentsebb ese-

ménye folyóiratunk megalapítása. Azt a fáradozást, azt a gondosságot,

a melylyel folyóiratunk szerkesztésében részt veszel, ismerjük mindnyájan.

Tudjuk, hogy minden igyekezettel azon vagy, hogy folyóiratunk értékét

emeljed, hogy számot tegyen a tudományos világban. És hogy ez a te

érdemed folytán sikerült is, bizonyítja az a tény, hogy immár Ilik évfolya-

mában szolgálja a tudományt!"

Majd méltatja 40 éves tanári mködését és tudományos munkásságát.

Tudományos munkáit jellemzi a pontos vizsgálat, a helyes következtetés és

a szigorú ítélet. A botanika iránt érzett nagy szeretete vezette t arra,

hogy a növényekrl népszer modorban is írjon. „Tetted ezt pedig te, a ki

születésednél fogva eleinte nyelvünk nehézségeivel küzdve, ma is Botanikai

Közleményeink tiszta magyar nyelvezetének egyik legersebb harczosa,

leghbb re vagy !" „Irántad érzett mély érzésünknek látható kifejezést is

óhajtunk adni ebben az albumban, a melyben tisztelid arczképét találod.

Legyen ez az album egyúttal záloga annak az szinte kívánságunknak is,

hogy a jó Isten segedelmével még továbbra is munkása légy tudományunk-

nak, maradj továbbra is a mi vezetnk ! Isten tartson meg sokáig a mi

örömünkre és a hazai tudomány javára!"

Szalóki R. a volt tanítványok nevében üdvözli Klein Gyulát.
Els sorban mint tanárt jellemzi : „ . . . Emlékezetünkbe visszaidézzük magas
színvonalon szárnyaló eladásait, tanulságos és változatos demonstráczióit,

a melyekre oly szíves-örömest eljártunk. Tanítási módszerére ráillik a

klasszikusok mondása : quid quid doces, prudenter doceas, et respice íinem.

Adja Isten, hogy köztünk maradjon még soká, hogy nemcsak a tudós, a

kiváló szakember mintaképét, hanem — a mi e tüleked és ideges világban

még ritkább — a lelkileg harmonikus ember, az igaz ember mintaképét is

láthassuk és tisztelhessük Méltóságodban!"

Klein Gy. meghatottan köszöni az üdvözlést. , . . . Negyven évi

tanárkodás és húsz évi közremködés szakosztályunkban külön-külön is

elég hosszú id egy ember életében és milyen kevés az, a mit ez alatt

az id alatt tenni tudtam ! Mostoha körülmények és az ezek következtében

korán bekövetkezett testi gyengeségem akadályoztak abban, hogy többet

tehessek. És mégis, ha visszagondolok arra az idre, a mikor idejöttem és

a mikor csak egy-ketten voltunk, a kik az új növénytannal szakszeren
foglalkoztunk, és ha most körülnézek és látom a botanika mvelinek nagy
számát, akkor igaz öröm tölt el, mert talán dicsekvés nélkül mondhatom,
hogy ebben nekem is némi részem volt. Reménnyel nézek a jövbe, mert
tudom, hogy az, a mit Jurányi Lajos nagyérdem els elnökünk

kezdeményezett s a mit én, nyomdokaiba lépve, gyenge ermmel tovább-
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fejleszteni igyekeztem, nem hiába volt, mert megvan az alap szakosztályimk

továbbfejldésére. Boldognak érzem magam, hogy, habár csekély mértékben

is, közremködhettem szakosztályunk törekvéseiben és büszkeséggel tölt el,

hogy volt tanítványaim közül is többen résztvesznek szakosztályunk mun-

kájában !"

M e s z G. felolvassa a távollevktl beérkezett üdvözl leveleket

és táviratokat.

SZEMÉLYI HÍREK.

Habilitáczió : dr. Szabó Zoltán állatorvosi fiskolai magán-

tanár és egyetemi tanársegéd, a budapesti tudomány-egyetemen a

botanika magántanárává habilitáltatott.

Meghalt: dr. Ormándy M., piarista fgimnáziumi tanár Buda-

pesten, 65 éves korában.


