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Az európai müveit államok
között Magyarország- az egjT

e-

dtili, melynek a bid. Kanitz
Ágost, kolozsvári egyet tanár
kiadásában megjelent „Magyar
növénytani lapok

u megsznése
(1890) óta nincsen önálló bota-
nikai szaklapja, jóllehet ennek
szükségességérl valamennyien
meg vagyunk gyzdve.

Hogy ezen a hiányon segít-

sünk s hogy különösen a floristi-

kával és systematikával foglal-

Unter den europaeischen

Culturstaaten ist gegemvártig

Ungarn dér eiuzige, in welchem
seit dem Eingehen (1890) dér

vöm Klausenburger Universitats

Professor August Kanitz unter

dem Titel „Magyar növénytani

lapok
11

herausgegebenen Zeit-

sehrift kelne selbstándige bota-

nische Zeitschrift erschien.

Um diesem in neurer Zeit

immer fiihlbarer werdenden
Mangel abzuhelfen, und um

1
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kozó szaktársainknak rendel-

kezésére bocsáthassunk egy oly

szaklapot, a melyben megfigye-

léseiket s tanulmányaikat kö-

zölhessék oly módon
,
hogy an-

nak a világirodalomban is nyoma
legyen, nehány lelkes és ön-

zetlen bel- és külföldi szak-

társunk támogatásával megin-
dítjuk a Magyar botanikai la-

pok czim folyóiratot, mely
ezentúl minden hó elsején fog

megjelenni, elfizetési ára pedig
belföldön 10 korona, külföldön II

korona 44 fillér lesz.

Folyóiratunkból anyagi

hasznot húzni nem kívánunk.

Ha tehát vállalkozásunkat oly

kedvez siker koronázná, hogy
az elfizetések meghaladnák a

folyóirat kiadásának s szer-

kesztésének költségeit, a mire

azonban — már azon oknál

fogva, mert vállalkozásunk

semmiféle részrl jöv anyagi

támogatásra nem számíthat -—

-

jelenleg kilátásunk nincsen,

úgy az év végén fennmaradó
összeget munkatársaink között

munkásságuk arányában szét-

osztanék, addiff azonban csak

a szokásos 50 darab külön-

lenyomattal kellene beérniök.

Nézetünk szerint, egy,

Magyarországon megjelen bo-

tanikai lapra három feladat

vár :

Az els az, hogy hazai

szaktársainknak legyen oly fo-

lyóiratjuk, melyben floristikai

és systematikai dolgozataikat

publikálhassák.

A második az, hogy a

külföldet valamely világ nyel-

unseren Fachgenossen. insbe-

sondere jenen, welche sich mit

Floristik und Systematik be-

scháftigen, ein Orgau zu bie-

ten, in welchem sie ihre Beo-
bachtungen und Studien in

einer auch dem Auslaude zu-

ganglichen Weise publiziren

könuen, habén wir uns ent-

schlossen, unter Mitwirkung von

namhaften in- undauslandischen

Fachgenossen unter dem Titel

„ Magyar botanikai lapok“

(Ungarische htan. Blátter)

eine an jedem Ersten des Mo-
nats erscheinende Zeitschrift

herauszugeben, dérén Abonne-
mentspreis für Ungarn !0 Kronen,

für das Ausland II Kron. 44 Heller

betrágt

Wir erheben keinen An-
spruch auf materiellen Gewinn.
Sollte unser Unternehmen ei-

nen so günstigen Erfolg habén,

dass die Abonnements-Einnah-
men die Herstellungs- und Re-
dactionskosten überschreiten,

so werden wir nach Jahres-

schluss den Reingewinn unter

unseren Mitarbeitern im Ver-

háltnisse zr geleisteten Ar-

beit verteden
;
da jedoch un-

ser Unternehmen keine Aus-
sicht auf eine anderwártige Sub-

vention hat. so dürfte dieser gün-

stige Fali in náchster Zukunft

kaum eintreten, so, dass sich un-

sere geehrten HerrenMitarbeiter

vorláufig mit 50 Separatab-

drücken begnügeu müssen.

Nach unserer Ansicht

müsste ein in Ungarn erschei-

nendes botanisches Fachblatt

drei Anforderungen genügen

:

Erstens den ungarischen

Botanikern, vornehmlich jenen

dér fiorístischen und systema-
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ven tájékoztassuk arról, hogy

a botanika ezen disciplinái

terén nálunk mi történik ? hogy

így szaktársaink közléseinek

biztosítsuk azt a helyet, melyet

a világ-irodalomban el kellene

foglalniok. Hogy erre szükség

van, bizonyítja az, hogy tlünk
számos esetben kérik az ere-

deti magyar czikkek fordítását,

természetesen csak azokét, a

melyekrl nehány sor referá-

tum jelent meg valamely kül-

földi szaklapban
;
de hány ér-

tékes megfigyelés, helyreigazí-

tás s felfedezés van letéve

magyar nyelven, melyrl, refe-

rátum hiányában a világiro-

dalom tudomást nem szerez-

het ?

!

Harmadik feladata volna:

a magyar botanikus közönség
tájékoztatása a botanika terén

tett nevezetesebb külföldi fel-

fedezésekrl.

Valamint az emberiség
túlnyomó részének egyedüli

szellemi tápláléka, egyedüli

mveldési eszköze a napilap,

úgy, ismerve hazai szaktár-

saink nagy részének anyagi
helyzetét, mely nem engedi
meg a költséges szakmunkák
s a drága külföldi referáló

szakfolyóiratok beszerzését,

csakis egy, az imént vázolt

programm (különösen annak
harmadik pontja) alapján he-

lyesen szerkesztett szakfolyó-

irat volna az az eszköz, mely-
lyel szakbeli ismereteiket a
kor színvonalán tarthatnák.

Hogy azonban éppen ezen
harmadik pontnak megfelelhes-
sünk, mely egy kizárólag ma-

tischen Richtung als Publica-

tions-Organ zu dienen.

Ziveitens vor dem Aus-
lande Rechenschaft zu légén,

über Das, was bei uns auf deín

Gebiete dieser Disciplinen ge-

leistet wird, um auf dieser

Weise den Publicationen un-

serer einheimischen Fachge-
nossen jenen Platz in dér

Weltlitteratur zu sichern, wel-

cher íhnen gebührt. Ein Be-
weis dessen, dass dies eine

dringende Notwendigkeit ist,

ist dér so oft an uns gestellte

Wunsch nach Uebersetzung
wichtigerer ungarischer Auf-
sátze, natürlicherweise nur
jener, über welche in einem
oder dem anderen auslándb
schen Fachblatte ein Referat
erschienen ist; doch wie viele

wertvolle Beobachtungen, Be-
richtigungen und Entdeckungen
sind in ungarischer Sprache
erschienen, über welche in

Ermangelung von Referaten die

Weltlitteratur nichts verzeich-

net ?!

Die dritte Aufgabe eines

ungarischen botanischen Fach-
blattes wáre die Orientirung

dér ungarischen Fachgenossen
über die wichtigeren Ergeb-
nisse dér auslándischen For-
schung.

Sowie die Tagesblátter

die einzige geistige Nahrung
des iibenviegend grössten Tei-

les dér Menschheit, ihr einzi-

ges Bildungsmittel ist, so

würde ein auf Grundlage die-

ser drei Programmpunkte rich-

tig redigirtes Fachblatt, das
Mittel abgeben, durcli welches
síchunsere ungarischen Fachge-
nossen, dérén grösster Teil

1
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gyár nyelven írt referáló ro-

vatnak szerkesztését tenné
szükségessé, az attól függ,

hogy lesz-e elég magyar el-
fizetnk, hogy ezen kizárólag

a belföldön elkel melléklet-

nek kiadási költségeit fedez-

hessük.

Nem akarunk többet Ígérni,

mint a mennyit megtartha-

tunk
;

s hogy vállalkozásunk

megélhetését a kezdet nehéz-

ségei között biztosítsuk, egy-

elre csakis az els és máso-
dik feladat megoldására vál-

lalkozhatunk, s ha lesz ele-

gend belföldi elfizetnk,
Ígérjük, hogy a harmadik fel-

adatnak megfelel rovatot is

meg fogjuk nyitni.

Folyóiratunkban tehát f-
képen a íloristika és syste-

matika körébe vágó magyar
vagy bármely világ-nyelven

írt eredeti dolgozatokat kívá-

nunk közölni, megjegyezvén azt,

hogy a hazai nyelven írt dol-

gozatok vagy azoknak kivona-

tai feltétlenül még német nyel-

ven, viszont, a más nyelven

írt dolgozatok vagy azoknak
kivonatai magyar nyelven is

fognak közöltetni.

Kiváló súlyt helyezünk az

„Apró közleményeV1 czimü ál-

landó rovatra, melyben oly

adatokat s megfigyeléseket fo-

gunk közölni, melyekkel bizo-

nyára rendelkezik valamennyi
szaktársunk, de a melyeket

alkalmas hely hiányában ne-

hány sorban közölni nem volt

alkalma
;
hogy pedig ilyenek-

rl czikket Írjon, erre nem
volt ideje, vagy nem tartotta

érdemesnek.

in Verháltnissen lebt, welche
die Anschaffung kostspieliger

Werke und teurer referirender

Fachblátter unmöglich macken,
in ihrer Fackwissensckaft am
Laufenden erhalten könnten.

Ob wir aber diesenv

dritten Erforderniss, wel-

ches die Redaction einer aus-
schliesslich ungarischen Rub-
rik erheíschen würde. nach-
kommen werden können, liángt

davon ab, ob wir in genügen-
der Zal ungarische Abonnen-
ten erhalten werden, welche
für die Kosten dieser aus-
schliesslich in Ungarn absetz-

baren Beilage aufkommen müss
ten.

Wir wollen nicht mehr
versprechen, als wir haltén

können, und um das Bestehen
unseres Unternebmens unter
den Schwierigkeiten des An-
fanges zu sichern, wollen wir

einstweilen nur den zwei erste-

ren Anforderungen genügen,
und die Rubrik dér auslán-

dischen Referate nur dann
eröffnen, wenn wir genügend
ungarische Abonnenten erhalten.

Wir wollen alsó in unse-

rer Zeitschrift vor Allém Ar-

iikéi kauptsáchlich floristi-

schen und systematischen In-

haltes in ungarischer und je-

der Weltsprache aufnehmen

;

die in ungarischer Sprache
verfassten Artikel werden ent-

weder in toto oder im Auszug
aucli in deutscher Ueber-
setzung gebracht werden und
vice versa.

Wir légén ein grosses

Gewicht auf eine stehende

Rubrik, welche nur kurze Mit-

teilungen bríngen soll, eine
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Ezen rovatot a külföldi

szaklapokban is nélkülözzük,

s e miatt veszendbe ment és

megy sok értékes adat, külö-

nösen a mióta az’ „Oesterr.

botan.Zeitschrift" beszüntette a

„Correspondenz“ czímü hasonló

rovatát. Pedig- végig lapozva

ezen rovatban közzé tett meg-
figyeléseket, melyek annyi ér-

dekes s különösen hazánk
Flórájára nézve fontos adato-

kat tartalmaznak, csak sajná-

lattal tölt el az, hogy a köz-

lésnek ezen— a modern mun-
kásságnak annyira megfelel— módja immár tizenkét év

óta szünetel.

Minden apró közlemény
esak egy tárgyról szólhat, s

czíme az év végén közlend
tartalomjegyzékbe fel lesz

véve.

Lapunk berendezésének
részletes ismertetése helyett

bemutatjuk aunak els számát
s felkérjük szakunk kedvelit,
hogy ha nem kivánnáuak el-
fizetink sorába belépni, küld-

jék ezt vissza, ellenkez eset-

ben pedig küldjék az elfize-

tés árán mielbb a kiadó czí-

mére Budapestre (VI. Város-
ligeti fasor, 20 b. sz. alá), a

hová a czikkek s levelek, is

czímezendk.

Tisztán szakunk iránt való >

lelkesedésbl ered önzetlen
vállalatunknak szives támoga-
tását kérjük.

Budapest, 1902. január hó

Dr. Degen Árpád. Alföldi

Rubrik, welclie seit Einstel-

lung dér ,.Correspondenku in

dér „Oesterr. bot. Zeitschrift

gewiss von allén Fachgenossen
vermisst wird.

Diese Rubrik soll möglichst
kurz gefasste Mitteilungen iiber

Beobacktungen, Standortsanga-
ben. Berichtigungen etc aufneh-
men, welche jetztzumeist dess-

halb nicht publicirt werden, weil

in den jetzterscheinenden Facli-

bláttern eine entsprechende
Rubrik fehlt, und die meisten
Fachgenossen entweder keine

Zeit habén, oder es nicht dér

Mühe wert finden, über die,

meistens, wáhrend dér Arbeit

wol meist zufállig ermittelten

Beobachtungen einen besonde-
ren Artikel zu schreiben.

Jede kurze Mitteilung soll

nur einenGegenstand behandeln,

undwird imlnhaltsverzeichnisse

indicirt werden.

Statt ausführlicher Be-

schreibung dér Einrichtung

unseres Blattes erlauben wir
uns die erste Nummer vorzu-

legen, mit dem Ersuchen,
diese im Falle Nichtabonne-

ments retour zu senden im
entgegengesetzten Falle aber
die Abonnementsgebiihr an die

Adresse des Herau^gebers
(Budapest VI. Városligeti fa-

sor No. 20. b.) einzusenden,

wohin auch die Manuscripte
und Briefe zu adressiren sind.

Wir empfehlen uuser
uneigennütziges und nur aus

Liebe zr Sache entspringendes

Unternehmen dem Wolwollen
aller Fachgenossen.

.-én.

Flatt Károly. Thaisz Lajos.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Árpád Degen, Flatt-Alföldi Karl [Károly] von,
Thaisz Lajos von

Artikel/Article: Praenumerations Einladung 1-5

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20870
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=47878
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=270908



