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Nagyságos dr. Szabó József urnák, a magyarhoni földtani, társulat
elnökének!

«F. é. februárius 15-én kelt megtisztelő átiratára van szerencsém ezen
nel kijelenteni, hogy a magyarhoni földtani társulatnak úgy szólva hagyo- 
mányilag rám szállott pártfogói tisztét a legnagyobb készséggel elvállalom. 
Ebből kifolyólag intézkedtem, hogy a magyarhoni földtani társulat az eléje 
tűzött tudományos ezéljának előmozdítására, a boldogult atyám, néhai 
Eszterházy Miklós herczeg úr által adományozott évi segélyben f. é. januá- 
rius 1-től kezdődőleg tovább is részesíttessék.»

Bécs, 1894. április hó 6-án.

Kiváló tisztelettel
herczeg E szterházy Pál.

Ez volt a boldogult főúr válasza arra a levélre, melyet elnökünk, néhai 
dr. Szabó József hozzá intézett, kérvén őt, kegyeskedjék társulatunk pártfo
gását elődeinek fényes példája szerint, szintén elvállalni. E rövid sorok is
irójuk szívjóságáról tanúskodnak és erről még jobban megbizonyosodtunk, 
midőn május havában B öckh János úr, akkor még alelnökünk, T. Roth Lajos 

választmányi tagtárs ár és csekélységemből álló küldöttséget vezetett az új 
pártfogó színe elé, hogy társulatunk háláját tolmácsoljuk előtte az irántunk 
tanúsított jó indulatért. Arczának nemes vonásai vissza tükröztették ama 
jóságot, melyről mi már meggyőződhettünk és melyről megyéjében, az
egész hazában, mindenki előtt ismeretes volt, a ki valaha vele érintkezett. /
Es e jóság jutalma volt azon általános tisztelet, azon általános szeretet, mely 
a boldogult herczeget mindenütt környezte és mely váratlan halála hírének 
jöttével általános, mély és őszinte gyászban nyilvánult. «Jóságos lelke csen
desen lobbant ki, mint a nyáréjek pásztortüze; de halálának híre messza

* Fölolvastatott az 1899 februárius hó 1-én tartott közgyűlésen.
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vidéket von be szomorú gyászszal.» Ezt irta egyik tisztelője elhunyta alkal
mával.

Milyen boldog azon haza, melynek magasrangú fiai mindén tettéről 
csak azt mondhatják.hogyjo volt! Mennyi könnyet száríthat, mennyi áldást 
terjeszthet, mennyi a jövőre kihatót alkothat, mennyire támogathatja ajóra- 
való törekvéseket egy ilyen jó főúr! Bár megtenné ezt mindegyik!

De a boldogult herczegnek még egy másik fényes lelki tulajdonsága 
is volt: Erős kötelességérzete!

Midőn abba a korba jutott, melynél magasrangú családok sarjainál a 
nevelés befejeződik; további kiképeztetése czéljából nagy külföldi útra in
dult és onnét visszatérve azonnal a munkához fogott. Eleinte a kapuvári 
választó kerületet képviselte az országházban; erre Mosonmegye főispánjává 
neveztetett ki, de nemsokára visszatért megyéjébe, melynek születésénél 
fogva örökös főispánja volt és a megyének valamint Sopron városának érde
keit és ügyeit huszonkét éven át mint ténylegesen hivataloskodó főispán 
gondozta és vezette. E mellett a közmivelődés, a jótékonyság terén, a társa
dalomban mindig ő vitte a főszerepet és a mi főérdeme, az, hogy kötelesség
tudását át tudta vinni minden egyes emberre, a ki hivatva volt a megye és a 
város közügyeinek vezetésében mint munkatársa részt venni. 0  tényleg 
érvényesítette azon jótékony hatást a társadalomra, a mire a magas rang és 
nagy vagyon képesítenek, és hogy mennyire fölismerte a munkásság érté
két, legjobban megmutatta azzal, hogy Miklós fiát, a családi hitbizomány 
örökösét társulatunk jelenlegi pártfogóját nem csak az egyetemre küldötte, 
hol ez a jogtudori czímet szerezte meg magának, hanem Sopron vármegye 
közigazgatási gyakornokává is kinevezte.

Mind e mellett az elhunyt főúr nem feledkezett meg saját nagykiterje- 
désü birtokainak mintaszerű vezetéséről sem ; a közgazdaságunkban oly ne
vezetes helyet elfoglaló lótenyésztés terén igazi tekintély volt.

A hazáért érdemet szerezni, ez is az elhunytnak nagy elődeitől örök
lött egyik tulajdonsága volt; hiszen családjának törzsfáját visszavezetik azon 
Salamon nevű fővezérre, ki a honfoglalás alkalmával a Csallóközön megtele
pedett, a honnan nemzetsége Fehér-, Veszprém- és Zalamegyékbe is át
származott. A magas állást, a nagy vagyont, a mit a család magának az idő 
folytán szerzett, a hazának és a királynak tett kitűnő szolgálatainak köszöni, 
mert az E szterházy nevet hazánk történetének nem egy fényes lapja örö
kíti meg.

Herczeg Eszterházy Pál született az 1848-iki év márczius 21-én Becs
ben; édes anyja lady Sarrah V illie r s , az Earls of Jersey házból származó 
nemeslelkü hölgy volt, ki férjével együtt szerette az egyszerű csendes házi 
életet, mely fokozza a családi örömöket. A szülői szeretet őrszeme alatt a 
íiatal herczeg vele született kiváló lelki tulajdonságai gondos nevelés által 
fényesen kimívelődhettek, és hogy ez így volt, erről tanúskodik az elhunyt
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volt nevelőjének neve: Bubics Zsigmond, a jótékony, hazaszerető, tudós és 
művészet kedvelő kassai megyés püspök. Herczeg Eszterházy P ál is vágyódott 
a családi élet édes örömei után, de a sors nem kímélte meg annak keservei
től. Első nejétől, Trauttmannsdorf Mária grófnőtől, a mostani családfő édes 
anyjától, megfosztotta a halál nyolcz évi boldog házasság után, mire Cröy- 
Dülmen Eugénia herczegnővel új frigyre lépett, melyet azonban a halál szin
tén tíz évi boldogság után szétszakított.

A jó, á nemes, a munkás főúr már életében arathatta fényes tevékeny
ségének gyümölcsét. A király szerette és ismételten kitüntette, még az arany ■* 
gyapjúval is; a haza tisztelte; megyéje rajongott érte és halálát nem csak 
fiai siratták meg, hanem a legalantasabb cselédje i s ! Társulatunk is örökké 
fenn fogja tartani emlékezetét! Dr. Staub Móricz.

D L- T R A X L E R  LÁSZLÓ.

(1864— 1898.)

1887-ben ismerkedtem meg a kitűnő fiatal emberrel, kinek emlékét 
most a következőkben akarom megörökíteni. Az említett évben figyelmeztetett 
engem azokra a fosszil növényekre, melyek Munkács környékén előfordul
nak. Dr. Szádeczky Gyula tagtárs úr társaságában el is indultam még az év 
nyarán és a meddig ott tartózkodtunk, dr. Traxler László hü vezetőnk, 
buzgó munkatársunk volt. Neki köszönhetjük, hogy a m. kir. földtani inté
zet phytopalaeontologiai gyűjteményébe egy kis érdekes hazai ősvilági flórát 
tehettem le, melyben különösen két példány általános érdeket keltett föl.* 
Az egyik a Dicksonia punctata Stbg. sp., a krétaflóra egyik nevezetes tagja, 
melynek harmadik neocom lelethelye éppen Munkács környéke; a másik 
pedig a Phoenicites borcalis Friedr., az élő datolyapálma közvetlen elődének 
egyik csinos példánya, melyet Traxler úr nekem 1888-ban küldött be és 
melyet öt évvel ezelőtt Szászországból F riedrich P. ismertetett meg, és 
pedig alsó oligocaenkorú lelethelyről, mig a hazai felső miocsenkorú és 
pedig előfordulásának addig egyedüli felső miocsen lelethelye.

Közös kirándulásainkon kellett tapasztalnom, hogy fiatal barátom, ki 
akkor a gyógyszerészeti doctorátusra készült, a mit 1888-ban el is nyert, 
különösen vonzalommal viselkedett a természet iránt; olyan tájékozottságot 
tanúsított, mely nyilvánvalóvá tette azt, hogy már régen bebarangolja Mun
kács szép hegyeit és völgyeit.

De ugyanazon alkalommal, midőn fiatal barátommal jártam és kala-

* V. ö. Földtani Közlöny XX. az 5— 15-, továbbá 14—22 és végre 174—182-ik
lapon.
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