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érte az elmúlt év derekán a tudományosi világot.
intézet
a porosz birodalmi földtani

Beyschlat' Ferenc,

igazgatója július hó 23-án visszaadta lelkét a Terein tjének. Mint
Beytekinthetjük
érett gyümölcs hull lei a fájáról, úgy
sehlag-nak, élete 79-ik évében hekövetkezett halálát, amely pontot tett egy ismeretekben gazdag élet; végére.
Bár személyesen alig ismerte közülünk valaki, elmúlása ennek
minket, mivel 1916 óta társulatunknak
ellenére közelebbrl érint

mikor

tiszteleti

tagja volt. Emléket állított nevének hazánkban is minda hazai röggel és annak érctermékeivel foglalkoz-

azok eltt, akik
tak.

Mert

nem csupán

Beyschlag

hazánk ért-elfordulása inak

az irodalomból, de

nagyrészét

fképen a helyszínen szerzett éles
Tanulmányai különösen a trianoni

megfigyelései alapján ismclrte.
terjedtek ki,
béke óta elcsatolt erdélyi nemesércelfordulásokru
még pedig majd mindannyiamelyeket több ízben volt alkalma
szor nagy iparvállalatok megbízásából
a helyszínen végihez vin-

—

—

nie.

Mindezeknek összefoglalását képezik azok a nagy fejezeteit,
amelyekben P. Krusucli- és 1. li. L. Yogt-tal í,rt több kötetre
terjed „Lagerstatten" cím kézikönyvében a magyar ércelfordulásokat ismertette.

A

Földtani
BeyTársulat
tudta
értékelni
a hazai bányageologiai vizsgálatok, hanem
általában a földtani tudomány terén kifejtett munkáját és ászért
önmagát tiszelte meg, midn ennek elismeréseképen, a már világszerte nagy hírnévnek örvend tudóst S e h a,f aír z i k Ferenc és
Szorutagh
javaslatára tiszteleti tagjai sorába válaszkörökkel
tudományos
kapcsolatot
hazai
totta.
Szorosabb
a
bámint
berlini
csak annyiban tartott
egyúttal
fenn, hogy
a
nyászati akadémia tanára
szívesen foglalkoztatta rátermett tanítványait egv-egy doktori értekezés megírása alkalmával a ma-

Magyarhoni

schlag-nak nemcsak

Tamás

—

—

gyar ércelfordulások beható tanulmányozásával. Ezt különösen
elmozdította néhai id. Lóczy Lajoshoz fzött barátsága, aki
*
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Liffa Aurél

mindig tudott módot

találni arra, hogy tanítványai egy tapasztalhazai geológus kíséretében végezhessék el feladatukat.
így volt nékem is alkalmam egy ízben egyik tanítványával
R. Willmanms szigorló bányamérnökkel a nyári felvétel egy részét
a krassószörényi kontakt területen, még pedig Vaskn együtt tölteni. Ekkor láttam mily messzemen
elrelátással gondoskodott
idegenbe küldött tanítványának nemcsak a szellemi szükségleteirl,
hanem ejgyben mindarról is, ami tíesti épségének a biztosítására
szolgál. Mert Beyschlag F. hazánk biztonság^ viszonyai iránt
taid)

úgy látszik nem viseltetett vajmi nagy bizalommal s így történt,
hogy ajánlatára fent nevezett tanítványa, egész sor f egy vérrel látta el magát midn e bányavidéknek a területére lépett.
Be y s eh 1 a,g Ferenc a magyarországiaknál sokkal nagyobb utazásokat tett nemcsak Európa különböz országaiban, ha-

nem más kontinenseken isi. Az így szerzett töménytelen sok tapasztalatainak köszönhette azt az óriási nagy áttekintést, amellyel
nemcsak az ércelfordulások, hanem a só, szén, petróleum stb. terén rendelkezett. E rendkívül nagy ismeír ettömeget tükrözi vissza
nagy számú értekezésén kívül
a már fennebh idézett és' az
egész földkerekségéneik az elfordulási viszonyait felölel munkája,
amely nemcsak az elméletnek, de a gyakorlatnak is nagy szolgá-

—

—

latokat

tett.

De nagy

szolgálatot tett a

tudománynak

Beyschlag

még, hogy a bolognai nemzetközi geológiai kongresszus részérl a
internaporosz birodalmi geológiai intézetre bízott „Európa
tionalis geológiai térképének'

4

a szerkesztését elvállalta s azt, vala-

mint a velejáró óriási nagy munkát részben maga, részben munkatársai segítségével a legnagyobb sikerrel keresztül vitte. De nagy
része volt azonkívül még a Föld átnézetem geológiai térképének a

W. Schriel

által vezetett szerkesztésében

Beysehlagj
tézet igazgatója, de

a berlini bányászati akadémia

1

anára

magának a bányászati tudomány
magántanár az

is.

ne nemcsak mint a porosz földtani inegyben — mint már fennebb jeleztem — mini
Felire

érctel epekrl,

is

nagy érdemeket

szerzet!

Kezdetben mint
rendes tanár a föld-

fejlesztése körül.

késbb, mint

—

ismeret és teleptanból tartott,
a világ minden tájáról felhozott
példákkal illustrált
eladásokat. Végül, midn sók irányú elfoglaltsága egyre nagyobb mértékbein nehezedett reá, csak a só- és
szén telepekrl tartott rövidebb kollégiumokat.

—

* # *

Ha

—

mások
mán, mint embert kivan juk megismerni,
támaszkodva - jó szív, szolgálatkész embernek mondhatjuk, aki
mint fennebb is láttuk
a tudománya iránt érdekldket készséggel a legmesszebb men határokig támogatni képes.
1856-ban Karlsruthéban született.
Édes apja Beyschlag

állításaira

ezek

—

—

Beyschlag Ferenc

Wil libáid

21

volt,
prédikátor
késbb mint teolóki
elvégzése
Középiskoláinak
hírt
nevének.
t
után a berlini bányászati akadémiára iratkozott. Miután doktori
oklevelet nyert, a porosz birodalmi geológiai intézethez nevezték ki
iN83-l>an. Tizenhárom évvel késbb, azaz 1896-ban már osztály-igaz
gató, 1901-ben a földtani intézet másod igazgatója, 1907-ben pedig
a bányászati akadémia igazgatója lett.
Beyschlalg Ferenc, mint az elmondottakból is látható,
gyorsan haladt a tudományos pályán, a hol sok oldalú ismeretei
nemcsak a geológia, hanem a bányászat terén felmerül kérdésekben is vezet szerepet biztosítottak neki.
Miként embertársai iránt jószívség, úgy szakvéleményeiben
is optimizmus jellemzi egyéniségét.
Végül még csak annyit legyen szabad felhoznom, hogy a
Magyarhoni Földtani Társulat néhai tiszteleti tagja emlék énék
óhajtott áldozni, midn a mai közgylésen e rövid emlókbeszéd keretében. sokoldalú tudományos tevékenységére rámutattunk.
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F. Beyschlag, dér ehemalige Prasident dér Preussischen
Geologischen Anstalt var seit 1916 Fhrenmitglied dér Fngarisclm

(ieologisch

unserer

-n

ti ese 11 seb all.

Anerkennung

I)iese

Auszeiehnung var ein Bevyeis

dass dieser hervorragende
Gelehrte die auf die Xaturschátze des ungarischen Bodens bezügliehen Kenntnisse nacli allgemeinen Gesicht-spunkten aufarbeitete.
Tn dér am 2. F'eber 193G abgehaltenen LXXXVI-sten Generalversammlung dér rngarischen Geologischen Gesellschaft wurden‘ die hben Yerdienste des \'erstorbenen in cinem Xachruf gevii rdigt.

dal'ür,

