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TÁRSUL ATI ÜGYEK.
A magyarhoni földtani társulat 1897. februárius hó 3-án  

tartott közgyűlése.

Jelen voltak Böckh János elnöklete alatt: dr. Krenner J. Sándor alel- 
nök, H alaváts Gyula, dr. Ilosvay Lajos, P. Inkky B éla , dr. L. Lóczy Lajos, 
dr. Pethő Gyula, P etrik  Lajos, T. Roth Lajos, dr. Schafarzik Ferencz, 

dr.Schmidt Sándor, dr.Szontagh Tamás választmányi tagok; Adda Kálmán, dr. Fia- 
lovszky Lajos, dr. Franzenau Ágoston, G e s e l l  Sándor, Kaufmann K am illó, 
dr. Koch A n ta l, Loczka József, dr. Lörenthey Imre, dr. P á lfy  Mór, dr. Pose- 

witz Tivadar rendes tagok; dr. Staub Móricz és dr. Zimányi Károly, a társulat 
titkárai.

1. Az elnök a kögyülést a következő beszéddel nyitja meg:

Tisztelt Közgyűlés!
Utolsó közgyűlésünktől ime ismét egy év leforgása választ el bennünket, 

még pedig egy olyan év, mely gazdag volt eseményekben és nemzetünk történel
mében örökké arany betűkkel lesz bejegyezve.

Ritka nemzet az, mely ezredéves múltra pillanthat vissza, s midőn az e 
feletti örömünnepólyek közt az ezredéves országos kiállításon nemzetünk bemu
tatta azt, a mit e hosszú időközben a kultura, a haladás terén elértünk, ez annál 
inkább tiszteletet parancsoló és elismerésre méltó, mert hisz a letűnt évezred vol- 
taképen csak utolsó szakaszának gyümölcse s így még inkább mutatja népünk 
fejlődőképességét és életrevalóságát.

Hogy az ezredéves országos kiállításon tudományunk, s így ennek ápolói 
közt társulatunk nem hiányozhatott, magától értetődik.

Bemutattuk ott nyomtatványaink mellett Magyarország geologiai tcrképrt 
melyet a szakkörök élénk örömmel és tetszéssel fogadtak, mint a magyar geologu- 
sok fáradozásainak legújabb gyümölcsei egyikét.

Hogy e térkép kiadásával valóban közóhajnak feleltünk meg, legjobban 
mutatja ama körülmény, hogy azt röviden megjelenése után már élénken 
keresték.

A térkép, mely az első, tisztán hazai erők által előállított ebbeli készítmény 
valóban büszkeségét képezheti társulatunknak, de a hazai műintézetnek is, mely 
ezt metszette és nyomtatta.

Különös megtisztelés társulatunkra nézve azonban azon jóakaró méltánvo- 
lás, melylyel dr. Darányi Ignác/ földművelésügyi m. kir. minister úr Ő nagymél
tósága geologiai térképünket fogadta, ennek egy példányát Felséges Urunk és 
Királyunk kezeihez is juttatván.

E bennünket ért megtisztelő kitüntetésért csakis legőszintébb örömünket és 
köszönetünket fejezhetjük ki.

A mit társulatunk és ezzel karöltve ennek fiatalabb testvére, a m. kir. föld
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tani intézet, az ezredéves országos kiállításon a geologia terén bemutatott, az, úgy 

hiszem, elég méltóan képviselte e tudományágnak hazánkban való ápolását, s az 

eddig elért eredményeket, úgy, hogy nem kell félnünk akár a belföld, akár a kül
föld szakkörei ítéletétől.

Emlékezetesek fognak maradni nekünk továbbá azon napok is, melyeket 
az 1896-ik évi szeptember* hó 25- és 26-án Budapesten megtartott «Ezredéves 
Bányászati, Kohászati és Geologiai Congressus» alkalmával barátaink és szak
társaink társaságában tölthettünk, s a kik közt a bécsi földtani intézet érdemdús, 
hazánk geologiai átkutatása és megismertetése körül is oly nagy érdemeket szer
zett igazgatóját, dr. Guido STACHE-t is tisztelhettük.

A congressus előadásai közt találkozunk olyanokkal is, melyek tagtársaink- 
tól erednek.

íg y  a közös ülésen dr. Koch Antal egyetem i tanár úr magyarázó előadás

sal bemutatta a társulatunktól kiadott Magyarország geologiai térképét, miért 

neki köszönettel tartozunk; a következő szakosztályi üléseken pedig dr. Schafarzik 

F erencz «Magyarország fontosabb épitő köveiről», Kalecsinszky Sándor «Ma

gyarország tűzálló agyagairól», és H alaváts Gyula «Dognácska vasköveinek geo

logiai és bányászati viszonyairól» czímű értekezéseinek örvendettünk, tisztelt 

elnök társam, dr. Krenner József tanár ur pedig a nemzeti múzeum ásványtani 
gyűjteményének a hazai bányavidékek ásványait tartalmazó gazdag tárházát nyi
totta meg a bányászati és geologiai szakosztály tagjainak közszemlére.

Fogadják ezek is fáradozásaikért őszinte köszönetünket.
Még az utolsó közgyűlésünkön érintettem röviden amaz örvendetes ese

ményt, hogy végre valahára találkozott hazánkfiai közt egy lelkes férfiú, a ki kész
nek nyilatkozott hazai geologiai intézetünk immár valóban tarthatlan elhelyezésén 
gyökeresen segíteni, s ennek czélirányos, külön az intézet czéljait szolgáló épüle
tet emelni. Szintúgy említettem akkor, hogy tudományos intézeteink nemes párt
fogója, dr. semsei Semsey Andor úr ennek hallatára azonnal kész volt F e s te t it s  

Andor gróf, akkorában földmivelésügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltóságát 
közhasznú terve kivitelében a maga részéről is támogatni, s a fentjelzett czélra 
50.000 frtot ajánlott fel.

Valóban páratlan áldozatkészséggel állunk itt szemben, mely egy újabb 
lánczszem azok hosszú sorában, melyeket dr. semsei Semsey Andor úr tudományos 
életünk és ennek intézményei fejlesztése érdekében eddig is már meghozott, s 
ama magas kitüntetések, melyekben őt Felséges Urunk és Királyunk a közel 
múltban részesítette, igaz örömmel töltötték el mindnyájunk szivét.

Ama szoros, testvéri viszony, mely a magyarhoni földtani társulat és a 
hazai geologiai intézet közt kezdettől fogva fennáll, s ama közös nemes czél, mely 
felé mind a kettő törekszik, indokolttá teszi, ha amaz örvendetes esemény tovább 
fejlődéséről, melyről fentebb szólottam, habár csak nehány sorral, e helyen is 
megemlékezzem.

Az országos geologiai intézet végleges elhelyezésének kérdése egy már rég 

vajúdó ügy, melynek üdvös megoldása körül évek hosszú során át hiába fáradoztunk 

volt, de most, F estetits Andor gróf elhatározása, és dr. semsei Semsey Andor áldo- 
készsége folytán szerencsés fordulatot vett. Az előbbi, a m iniszteri székből ismét 

távozván, az intézet iránt táplált szándékát nem vihette már keresztül, de tárcza-
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beli utódja, dr. Darányi Ignácz földmivelésügvi m. kir. minister úr ó exczellen- 
cziája, csakhamar kezébe vette az elejtett fonalat és ügyünk iránt táplált jó indu
latának és erős kezének hamar sikerült a kérdés megoldását annyira vinni, hogy 
az eszme a megtestüléshez irt már közel áll.

Budapest székesfőváros törvényhatósága, lelkes tanácsa indítványára és 
tekintve a közhasznú czélt, a hazai geologiai intézet felépítésének lehetővé téte
lére a Stefánia-úton 200(0 ölnyi, több mint 100.000 forint értékű, szép fekvésű 
telket engedett át ingyen, miért is neki a legnagyobb hálával tartozunk.

Legfőbb főnökünk egy perczig sem késett az ily minden oldalról nyilvánuló 
nemes áldozatkészséghez a magas kormánynál a még szükséges további pénzbeli 
hozzájárulást kieszközölni, mely 400.000 forintra rúgván, az ez összeg megszava
zása iránt a javaslat immár parlamentünk előtt fekszik, s erős a reményünk, hogy 
az utolsó döntő forumok is a nemes ügy mellett fognak határozni.

Előkészítendő a végső kivitelt, földmivelésügyi m. kir. miniszter úr ő nagy
méltósága még a lefolyt év augusztus havában kiirta a pályázatot az intézet vég
leges épületének terveire, ezek benyújtásának határnapjáúl 1896. november 1-ét 
tűzvén ki. Az imént mondott időpontig 14 pályamű érkezett be s ezek ugyancsak 
még november havában a magyar mérnök- és épitész-egylethez tétettek át meg- 
birálás végett.

Ennek bíráló-bizottsága elkészült már munkájával s tanácskozásai jegyző
könyvét felterjesztette az illetékes miniszterhez, bírálatának szövegét különben a 
magyar mérnök- és épitész-egvlet heti értesítője XVI. évfolyama (1897) 3-ik 
száma 11-ik lapján bárki elolvashatja. Mint látható, legforróbb óhajunk teljesülése 
mindinkább a megvalósulás stádiumába lép és valóban öröm napja kell, hogy 
legyen a magyar geologusoknak azon Dap, a melyen majdan hazai geológiai inté
zetünk állandó hajlékába költözködhetik be, ott, úgy reményiem és kívánom, ma
gasztos feladatának zavartalanul és így teljes erejével élhetvén.

Társulatunk pedig, úgy hiszem, tudományunk ez új, állandó épületében 
szintén otthonosnak fogja magát érezni s ezt nemes törekvései és működése to
vábbi, biztos kiindulási pontjául választani tudományunk és hazánk javára.

Hogy ez így legyen, teljes szívből kívánom.
Engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy még röviden jelentést tegyek ama 

nagy munkáról, mely az 1881-iki bolognai nemzetközi geologiai congressus ha
tározatában gyökeredzik, s melynek kivitele Berlinben történik: értem Európa 
nemzetkzöi geologiai térképét. Erre vonatkozólag közölhetem amaz örvendetes 
hírt, hogy megjelent és a kiadó a napokban hozzánk be is küldte H-ik füzetét, 
mely magában foglalja a 29. (A. V.), 36. (A. VI.), 30. (B. V.), 37. (B. VI.),
38. (C. VI.) jelű lapokat, melyek bemutafják Portugál, Spanyolország, Franczia- 
ország déli és nyugati részeit Corzikával, Olaszország középső részét (Róma és 
Nápoly vidékeivel), valamint Szardínia és Szicziliával, végre Afrika északi szegé
lyét, keleti irányban Tuniszig.

A szóban forgó nagy munka keresztülvitelének igazgatása tudvalevőleg 

<lr. Beyrich Henrik Ernő, titk. bányatanácsos, a berlini tudom, egyetemen a 

geologia és palaeontologia tanára és dr. Hauchecorne W. titk. főbányatanácsos 

kezeibe van letéve. A kegyelet szomorú kötelességét teljesítem, midőn ez alkalom
mal jelentem , hogy az im ént említettek elseje, dr. Beyrich Henrik Ernő, a né
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met geologusok nestora, nincs többé, mert tudományunk nagy kárára 1890. ju- 
lius hó 9-én 81 éves korában jobb létre szenderült. A német geologiai társulat 
benne érdemdús elnökét, a folyamatban levő nagy térképészeti munka pedig egyik 
oszlopos vezérét veszité.

Legyen szabad nekünk is a tudományt ért nagy veszteség felett annál in
kább is mély sajnálatunknak adhatni kifejezést, mert dr. Beyrich H. E. egyszer
smind ama férfi volt, a ki felejthetlen tagtársunkat, néhai dr. Hofmann KÁitoLY-t, a 
magyarhoni földtani társulat Munkálatai V. kötetében megjelent«A Zsily-völgyi 
szénteknő» czímű becses munkája palaeontologiai anyagának feldolgozásánál Ber
linben hathatósan támogatta. Nyugodjék békében !

2. Az elnök bemutatja a múlt 1896. évi februárius 5-én tartott közgyűlés 
hitelesített jegyzőkönyvét és a mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére fel
kéri P etrik  Lajos választ, és G e s e l l  Sándor rendes tagot.

3. Dr. Staub Móricz első titkár felolvassa titkári jelentését a társulat múlt 
évi működéséről.

Tisztelt Közgyűlés!
Hazánk történetének legszebb évére, nemzetünk magasztos ünnepére való 

visszatekintés: ez volna titkári jelentésem legméltóbb bevezetője; de megtette ezt 
már ékes szóval mélyen tisztelt elnökünk, kinek nyilatkozatát egyrészt azzal kí
vánom kiegészíteni, hogy a tisztelt közgyűlésnek tudomására hozom, miszerint a 
lefolyt évben tartott fényes kiállítást, mely rendezett voltában világos képet 
adott azon színvonalról, melyen a társulatunk által miveit tudományok állanak, 
a jövő nemzedék számára «Közlöny »-ünk megrögzíti és megörökíti. Meg vagyok 
győződve, hogy tisztelt tagtársaim élvezettel és hálával fogják ama egynehány 
tagtársunk kitűnő tollából folyó tanulmányokat olvasni, melyek a «Közlöny» idei 
évfolyamának első füzeteiben fognak napvilágot látni. A tisztelt elnök úr kijelen
tését még azzal is bátorkodom kiegészíteni, hogy én is szívből fakadó örömömnek 
kölcsönözzek kifejezést azon sok kitüntetés fölött, melyben a lefolyt évben a ki
rály kegye és a társadalom elismerése számos tagtársunkat részesítette. Nem ta
gadom, hogy a lefolyt év zajos ünnepélyei a mi társulatunk szokott tevékenységét 
is egy kissé megbénították ; mindössze csak öt szakülésen találkoztunk, de ezeken 
is számos és az érdeklődést lekötő előadásnak voltunk hallgatói.

Tartottak ugyanis:
Bene Géza (Anina) ... ... ... 1,
dr. Felix János (Lipcse) 1,
dr. Hollós László (Kecskemét)... t,
dr. Ilosvay Lajos ........... ... 1,
P. Inkey Béla ... ... ... ... 3,
dr. Koch Antal... ... ... ... 1,
Melczer Gusztáv ... ... ... ... 1,
dr. Pethő Gyula ........... ... 1,
dr. Schafarzik Ferencz ... ... 1,
Sóbányi Gyula (Bánffy-Hunyad) 1,
dr. Staub Móricz... ........... ... 2,
dr. Szontagh Tamás ... ... 1,
Treitz Péter_ ... ... ... ... 1,

tehát összesen 16 előadást.
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A lefolyt év másik nevezetes eseménye gyanánt megemlíthetem, hogy 
•Magyarország geologiai térképe» végre kikerülvén a 6ajtó alól, mára kiállításon 
közszemlére volt kitéve, nyomban nagy kelendőségnek is örvendezett, minthogy 
Kerpely A n ta l úr ő méltósága, a bányászati és földtani congressus előkészítő és 
végrehajtó bizottsága elnökének bölcs intézkedése folytán térképünket a con
gressus tagjai között kiosztották. Ilyformán nem kevesebb mint 450 példány 
tette már útját a hazában és a külföldön; rövid idővel a congressus bezárta után 
egy Csehországban élő honfitársunk volt az első, ki a titkári hivatalt fölkérte a 
térkép megküldésére, nem kérdezvén annak árát. Dr. Koch A n ta l tagtársunknak, 
a congressus első előadójának köszönjük térképünk bemutatását a nagy számmal 
egybegyült congressusbeli tagoknak és nem hallgatjuk el, hogy az elismerésből 
bőven jutott. Ez nagy megelégedésünkre szolgálhat, mert a kiállítási jury részéről 
nyert kitüntetés hihetővé teszi, hogy az elbírálással megbízottak a közszemlére 
kitett és kitüntetésre méltó tárgyak bőségében falon lógó térképünket nem mél
tathatták arra a figyelemre, a melyet megérdemelt.

Különben az igazi elismerést elvárjuk szaktársainktól és remélem, hogy e 
tekintetben a jövő évi közgyűlésen csak örvendetest jelenthetek. A választmány 
a térkép könyvkereskedői árát 6 forintban állapította meg; de társulatunk tagjai 
azt tetemesen leszállított áron, 2 forintért megkapják; óhajtván, hogy minél szé
lesebb körben elterjedjen; a beérkező pénzt illetőleg pedig, a mint ezt a tisztelt 
közgyűlés elé terjesztendő 1897. évi költségvetésből meg fogják tudni, olyan in
dítványt tesz a választmány, mely biztosítja a lehetőségét annak, hogy esetleg 
talán már a közel jövőben ismét egy általános érdekű vállalatba bocsátkozhassunk.

A tavalyi közgyűlés határozata értelmében a választmány arról is gondos
kodott, hogy a «Szabó József-emlékalapítvány» nemsokára rendeltetését illetőleg 
actióba léphessen. Az összeg, mely a lefolyt évben gyűjtés útján még gyarapította 
az alapot, nem nagy; de a választmány e tekintetben is olyan indítványt fog 
tenni a tisztelt közgyűlésnek, mely, ha elfogadják, tetemesen fogja növelni az emlék
alapot ; ép úgy a mai közgyűlés külön tárgyát azon ügyrendi szabályzat terveze
tének megvitatása fogja képezni, melyet a választmány az emlék-alap kezelésére 
vonatkozólag kidolgozott.

Örvendetes jelenségnek tekintem továbbá, hogy külföldi rokonegyesületek 
a társulatunkkal való csereviszonyt kérik. így a lefolyt évben megkereste ezt a 
chicagói Academy of Sciences, a troppaui természettudományi egyesület és a Jahr
buch für die Geologie und Mineralogie Russlands szerkesztősége. A válaeztmány 
a legnagyobb készséggel megfelelt e kérelmeknek.

Földrengési bizottságunkban annyiban történt változás, hogy az erdélyrészi 
referens, dr. Koch A n ta l tagtárs úr a budapesti tud. egyetem geo-palaeontologiai 
tanszékére kineveztetvén, Kolozsvárt elhagyta és a földrengési bizottságban el
foglalt helyéről lemondott. A választmány fölkérte Adda Kálmán tagtárs urat 
a bizottságban megüresedett hely elfoglalására.

/

Es most, tisztelt közgyűlés, évi jelentésem szomorú részéhez eljutottam.
A halál a lefolyt évben sem kímélte sorainkat. Kiragadta ezekből három kiváló 
tiszteleti tagunkat: Daubrée G abriel August Párisban, Beyrich Ernő Berlinben 
és Prestw ich József Schorchamban. E  három férfiú kitűnő érdemeiről más alka
lommal akarunk megemlékezni; mert most azon régi, hű tagtársainkról kell meg-
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«mlékeznünk, kik elhagytak bennünket, engedve annak a hívásnak, melynek en
gedni minden halandónak kell.

Fájdalom, társulatunk egyik legrégibb, legkitűnőbb tagjával kell a sort 
megnyitnom.

Meghalt 1896. november 19-én

H a z s l i n i  H a z s l in s z k y  F r i g y e s  Á g o s t .

Ez a férfiú a megtestesített munka volt. Szerény jövedelem mellett sok hi
vatalos teendővel megterhelve a szűkén kimért szabad időt, a mit mások pihenésre 
és üdülésre használnak, H a z s l in s z k y  kizárólagosan a tudományos munkának szen
telte. Mennyire szerethette a természetet, ki fáradságot nem ismerve, 50 éves 
tanári működésével együtt 50 éves irói jubileumát is megülhette. És tényleg ko
rán, nagyon korán fejlődött HAZSLiNszKY-ban a természet iránti szeretet és annak 
kutatása iránti hajlam! A Rákóczy mozgalmak következtében birtokát vesztette 
régi nemescsalád saij a volt. Hazánk északi vidékén, melyet majd annyiszor bejárt 
és melyet kivüle senki sem ismert oly jól, Késmárkon született 1818. évi januárius 
6-án. Még fiatal korában tanult rajzolni és ez ügyességének kedvencz tárgyai min
dig a növények voltak; tanult faragni is és még mint gymnasista faragott hárs
fából 254 kristályalakot, melyek most is az eperjesi evangélikus collegium gyűjte
ményében láthatók. Az akkori idők evangélikus honfitársainknál divó iskolarend
szer szerint H a z s l in s z k y  is Sárospatakra ment jogot hallgatni és első értekezése, 
melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén tartott, mutatja, 
hogy jogász korában is szorgalmatosan foglalkozott Sáros megye növényeivel. 
Ezután két éven át, 1839—44-ig Késmárkon bölcsészet-és hittudományi tanul* 
mányokkal foglalkozott és e mellett a gymnasium alsó osztályaiban alkalmazták 
kisegitő tanárnak. Ezen idő alatt is buzgóan művelte kedvencz tudományát, miről 
már azon nagy vállalata tanúskodik, hogy minden tekintetben szerény fölszere
léssel gyalog és folytonosan botanizálva járt Késmárkról Fiúméig. Onnét vissza
térve Debreczenbe ment, hogy ott a rhetorikát hallgassa és miután időközben, 
1842-ben az árvái uradalom megbízásából bejárta Árva megyét, hogy annak to- 
pographiáját megírja, 1845-ben újra fölcsapott diáknak; elment a bécsi műegye
temre, hogy ott a mennyiség- és természettannal, különösen pedig a vegytannal 
foglalkozzék. Kár, hogy e várost már egy évi ott tartózkodás után oda kellett 
hagynia, de jött a meghívás az epeijesi collegium ta n s z é k é r e  120 pengő forint 
fizetéssel, szabad lakással és farelutummal! És e szerény jövedelmű az idő folytán 
nem sokat javuló állásban megmaradt H a z s l in s z k y  egy félszázadon át, folytonosan 
dolgozva, folytonosan gyűjtve és visszautasítva minden anyagilag előnyösebbnek 
kínálkozó meghívást! A tanító és a tudós csendes és szerény életét csak az 
1849-iki év zavarta meg, mert akkor H a z s l in s z k y  is beállott a hazát védők soraiba 
és mint nemzetőr részt vett a szomorú emlékű kassai csatábau.

HAZsLiNszKY-nak köszöni a hazai természettudományi irodalom az első 
Magyarország flóráját összefoglaló munkákat. Összeállította Magyarország edényes 
növényeit, moszat-, moh- és zuzmó flóráját; számos kisebb-nagyobb értekezései
ben foglalkozott a gombákkal és ha a sors még csak egy kis idővel meghosszabbí
totta volna életét, megírja Magyarország gombafloráját is.
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De mi a mi tudománykörünket illetőleg is hálásan emlékezünk meg Hazs- 

LiNszKY-ról. Számos utazása és barangolása közben az ősvilág növényei is ma
gokra vonták figyelmét. Gyűjtött és gyűjtött és végre összegyűlt fiókjaiban egy 
csinos különösen Magyarország északi részére vonatkozó ősvilági flóra, melyet, 
liáladr. S. Semsey Andor úr bőkezűségének, földtani intézetünk phytopalfflontologiai 
gyűjteményébe bekebelezhettük.* E gyűjtemény legbecsesebb részét ama növé
nyek képezik, melyeket az úgynevezett magura homokkőből gyűjtött, talán pén
zen szerzett, mert közönséges geologiai kalapácscsal, s erről meggyőződni magam
nak is volt alkalmam, nem faraghatta ki e rendkívül kemény homokkőbe levő 
növénylenyomatokat, ezek pedig most gyűjteményünk legszebbjei közé tartoznak 
és tudományos tekintetben rendkívül becsesek. Az osztrák geologusok e homok
követ a kárpát homokkövek összletének legfiatalabb tagjának nyilvánitották és 
Hazslinszky maga több ízben értekezett róla. Előfordulásának körülményeit leírta a 
bécsi cs. kir. földtani intézet 1852-ik évi Verhandlungen-jaiban (III. kötet, 87. 1.); 
ugyanazon kötet 169-ik lapján általa gyűjtött és Bécsbe küldött növények alapján 
a sotzkai rétegekkel párhuzamosítja ama homokkövet és a pozsonyi természet- 
és orvostudományi egyesület közlönyében «Beitrag zur Kenntniss des Karpathen- 
Sandsteines» (IV. évf. 1859. 111—116. 1.) czímű értekezésében leírja a Phola- 
domya által jellegzett kárpáthomokkő kis tengeri faunáját és flloráját, mely 
utóbbiból egy új fajt, a Pterospermum cf. sp. Hayneanum WALL.-ot is említi* 
A Badácson gyűjtött növények egy része a krakói egyetem birtokába jutott, 
hol Miczynski K.** meghatározta és ezen értekezés indított engem is arra, hogy 
az e flórából eddig ismeretes növényekkel — mindössze 26 faj — és a reájok vo
natkozó irodalommal foglalkozzam és ennek alapján azt véltem kimondhatónak, 
hogy a magurahomokkő flórája egykorú a Zsilvölgy aquitankorú flórájával.*** Ha 
a sors majd megengedi, hogy Hazslinszky gyűjtését is tanulmányozhassam, nem
csak hazai, hanem általános érdekű flórával fogunk megismerkedni.

Társulatunk az 1872. év szeptember 2-án Iglón tartott vándorgyűlésén 
K alchbrenner K ároly olaszi lelkész és jónevű botanikus igen érdekes előadást 
tartott. Ugyanis a kassa-oderbergi vasút építése alkalmával, Szepes-Olaszi mellett 
a jelenlegi állomás épület közelében sziklát repesztettek, mire az ó-harmadkori 
homokkő majdnem függőleges falán óriási 3—6 láb átmérőjű kerékalakú duzzadt 
szélű és ránczköröket föltüntető lenyomatok voltak láthatók. K alchbrenner a 
^nélkül, hogy akkor már tudomása lett volna a már H eer által leírt Zoophycus 
nevű és általa moszatoknak mondott fossziliákról, e lenyomatokban is fölismerte a 
Padina pavonia (Lamourx) nevű élő moszattal való hasonlatosságot és e miatt 
Padinites gigantea-n&k nevezte el. Erre utólagosan fordúlt HEER-hez és ettől 
tudta meg. hogy e Padinites tulajdonkép a már leírt Zoophycus-hoz tartozik, 
(Földtani Közlöny H l. 40). E két tudós véleményét azonban Hazslinszky nem

* S taub M .: A m. kir. földtani intézet phytopalteontologiai gyűjteményének 
szaporodása az 1889- és 1890-ik évek folyamában (IV. jelentés). — A m .  kir. földt. 
int. évi jelentése 1891-re.

**  M iczynski K .: Egynéhány Kartácson, Eperjes mellett gyűjtött fosszil növény
maradvány. (A ni. kir. földtani intézet évkönyve. IX. köt. 3. füzet.)

***  Staub M . : A radácsi növényekről. — (Ugyanott, 4. füzet.)
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akarta elfogadni, hanem rövid, de velős fölszólalásban (Berichtigung des Artikels
I. h. 176.1.) a vélt növénylenyomatot egyszerűen a csapadék mennyisége és ereje 
szerint a kőzet különböző mélységébe nyomuló és oldó talajvíz által előidézett 
mállási rajzoknak mondta. A vitás felek nem sejtették, hogy ma a palaeontologu- 
sok többsége Zoophycus (Taonurus) különböző alakjaiban csak tengeri állatok 
nyomait látja.

így H a z s l in s z k y  minden jövő nemzedék előtt magasztos példája marad a 
szorgalomnak, a buzgalomnak és ernyedetlen munkakedvnek és megelégedé
sünkre szolgál, hogy azon általános és osztatlan tiszteleten kívül, melyben ország
szerte részesült, tudományos köreink is megadták neki az elismerés különös 
jeleit. Társulatunknak 1857-ben lett tagja; 1888-ban levelező taggá válasz
tottuk; a m. tudományos akadémia 1863-ban levelező, 1872-ben rendes tagjává; 
a kir. m. természettudományi társulat 1886-ban és a Société Mycologique de 
France 1889-ben tiszteleti tagjává választották. U n g e r  F e r e n c z  annak idején 
Medgyaszó pontusi emeletében talált csinos gyümölcsöt Cedrella Hazslinszkyi: 
v. E t t i n g s h a u s e n  a tályai cerithium emeletbeli flórából Sapindus Hazslinszkyi 
nevű növényekben megörökítették H a z s l in s z k y  nevét; én a radácsi flóra egyik 
növényével, az Echitonium Hazslinszky i-ve 1 adtam kiváló tiszteletemnek kifeje
zést és a hazai ősvilági diatomeák nagy seregében P a n t o c s e k  J ó z s e f  a Navicula 
Hazslinszkyi is fentartja az elhunytnak emlékét.

Ez év halottjai közé tartozik társulatunk még egy másik buzgó tagja:

B r u i m a n n  V il m o s .

Született Epeijesen 1819. november 19-én. Első tanulmányait, még a jogi 
tanfolyamot is, szülővárosában végezte; onnét Selmeczbányára ment a bányá
szat tanulmányozására és végre Bécsbe, hogy az akkor fennálló cs. kir. bányászati 
múzeumban az ásvány-földtani tanfolyamot végezze. Ilyen előkészültséggel lé
pett a közszolgálat terére, melyen 1844—1886-ig fáradhatlanúl, a legjobb elisme
réssel, a király ismételt kitüntetésével működött és melyet mint a budapesti 
bányakerület kapitánya fejezett be. Negyvennégyévi szolgálati idejéből nevezetes 
episod gyanánt fölemlíthetem tanári működését is, minthogy a selmeczi akadé
miánál 1846—1853-ig eleinte mint helyettes, azután mint rendes tanársegéd volt 
alkalmazva. Midőn Budapestre került, 1869-ben beállott társulatunkba, melynek 
működésében élénk részt vett. Szaküléseinken két előadást tartott; az egyiknek 
czíme: «A tokodi sujtólég felrobbanás.» (Földtani Közlöny I. köt. 1871. 
105—114.1.); a másiknak czíme: «A bányafelmérés tökélesbített neme.» (U. o. 
n . köt. 207—220 1.). Társulatunk azzal viszonozta BRUiMANN-nak az iránta való 
érdeklődését, hogy ismételten tisztelte meg a választmányi tagsággal, melyet 
1874—1885-ig viselt.

Bányász ember volt

P r e u s z n e r  J ó z s e f

is, ki fiatal korában a Mátrában bányabirtokos volt, de atyja halála után a bányá
szattal fölhagyván, fővárosunkban telepedett le. Itt polgártársai csakhamar fölis
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merték Preuszner kiváló tehetségét, önzetlenségét és becsületességét és belevon
ták a főváros közügyeibe. E működési körben kiváló szolgálatokat tett, miről 
már az tanúskodik, hogy 25 éven át volt a főváros képviselőtestületének tagja. 
Különösen bányásztudományának tudták jó hasznát venni és fővárosunk utczái- 
nak modern burkolata közvetlen az ő érdeme. Társulatunknak 1867 óta volt 
tagja.

A mi tudományunktól távol állott, de azért lní tagja volt társulatunknak a 
hazának annyi jeles fiút adó GHYCZY-eealád egyik sarja:

D r. G hyczy G éza .

Született 1837-ben Tatán. Eitka tehetség volt, mert már 17 éves korában 
lett a bölcsészet doctora, mire Bécsbe ment, hogy ott a műegyetemen töltött négy 
év után mint okloveles mérnök térjen vissza hazájába. Itt eleinte József főherczeg 
titkáraiéit; 1875-ben a József-műegyetemen a könyvvitel és kereskedelmi szám
tan tanszékére neveztetett ki tanárnak; végre 1885-ben a budapesti kereskedelmi 
akadémia meghívta igazgatónak, mely meghívást elfogadván egy ideig még foly
tatta műegyetemi előadásait, de nemsokára kizárólag új hivatalának szentelte 
idejét, minek az intézet magas színvonalra való emelkedését köszöni. Súlyos és 
hosszú betegség idő előtt véget vetett munkás életének. Társulatunknak 1868 óta 
volt tagja.

Régi tagtársunk, 1876 óta, volt

G ólián K ároly,

ki mint a nagyági m. kir. és társbányamű főnöke, életének 45-ik évében Nagyágon 
meghalt.

Áldott legyen elhunyt tagtársaink emléke és adja a jó sors, hogy társula
tunknak mindig oly hű és kiváló tagjai legyenek, mint a minőket az elhunytak
ban tiszteltünk.

1896-ik évi névjegyzékünk jelenleg 331, köztük 262 rendes tagot mutat ki.

Kedves kötelességet teljesítek, midőn jelentésemet ismét a hála szavával 
befejezem. A lefolyt évben is élveztük az ország és pártfogónk hathatós támogatá
sát ; de köszönettel tartozunk mélyen tisztelt elnökünknek, mint a m. kir. földtani 
intézet igazgatójának ; szintúgy nem kevésbbé tisztelt alelnökünknek, dr. Krenner 

J. Sándor tanár úrnak; mindketten nemcsak ritka buzgalommal viselik az elnöki 
tisztség terheit, hanem még azáltal is, hogy társulatunknak hajlékot nyújtanak, 
tesznek minket lekötelezettjükké!

Magam pedig külön köszönetét mondok a választmány és társulatunk min
den egyes tagjának, kik engem titkári működésemben a lefolyt évben is támogatni 
szíveskedtek.

4. Az első titkár mint pénztáros bemutatja a pénztárvizsgáló bizottség je
lentését és a társulat 1896-ik évi pénztári forgalmáról és vagyonának állásáról 
szóló kimutatást.


