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1970. január hó 14.-én, életének 88-ik 
esztendejében meghalt dr. Schréter Zol
tán, a Magyar Állami Földtani Intézet nyu
galmazott főgeológusa, a föld- és ásványtani 
tudományok doktora, a Munka Érdemrend 
arany fokozatának tulajdonosa, aki 1966- 
ban elnyerte a legnagyobb magyar földtani 
kitüntetést, a Szabó József emlékérmet.

Schréter Zoltán 1882. október 
21.-én született Dombóváron, Tolna megyé
ben. Édesapja, Schréter Károly uradal
mi erdőtanácsos volt, édesanyja, Pólyák 
Paula bányászcsalád leszármazottja. Kö
zépiskolai tanulmányai után beiratkozott a 
budapesti tudományegyetem bölcsészeti ka
rára természetrajz-földrajz szakra. 1908-ban 
középiskolai tanári és 1909-ben föld- és ős
lénytanból doktori oklevelet szerzett.

1905-ben már, mint egyetemi hallgató 
a Déli-Kárpátokban földtani tanulmányokat 
végzett, 1906-ban id. Lóczy Lajos mellett 
a Balkán-félszigeten dolgozott s ugyanekkor 
Schafarzik Ferenc műegyetemi tanár
mellett a Műegyetem Ásvány-Földtani tanszékén tanársegédként működött. 1909-ben ki
nevezték a Magyar Állami Földtani Intézet geológusává, ahol azután 1970-ben bekövetke
zett haláláig dolgozott. 1940-től két évig az Intézet helyettes igazgatójaként működött. 
1958. október 31.-ig aktív tagja volt az Intézetnek, akkor nyugdíjba vonult, de munka
helyét továbbra is megtartva folytatta tanulmányait.

Szakmai munkássága sokirányú, igen kiterjedt és a magyar föld majd minden 
vidékét bejárta. Évről évre részt vett az Intézet földtani térképező munkálataiban.

dr. Schréter Zoltán
188 2 -1 9 7 0
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amikor is a felvett terület ősmaradvány anyagát is rendszeresen maga határozta meg. 
így a karbon időszaktól a pleisztocénig került ki a keze alól hosszú és munkás élete 
folyamán ősmaradványokról szóló tudományos dolgozat vagy nagyobb monográfia. 
Dolgozott a Krassószörényi hegységben, 1912-től a Bükk hegységben, ahová megszakí
tásokkal több ízben is vissza-visszatért. Ennek a munkájának eredményeképpen született 
egyik legnagyobb monográfiája: a Bükk hegység felsőpermkori Brachiopodáinak leírása.

1916-tól kezdve a sajóvölgyi és az ózd-egercsehi vidék miocén barnakőszénmeden
céinek és a Borsod megyei pannóniai barnakőszénmedencének földtani vizsgálatát foly
tatta. Erről a sorozatos munkáról 1929-ben megjelent, földtani térképekkel és szelvények
kel ellátott monográfiája számol be.

Részt vett az Esztergom vidéki eocén és oligocén barnakőszénterület tanulmányozá
sában, Budapest Székesfőváros tágabb értelemben vett területének földtani vizsgálatában 
és 1932-től a magyarországi kőolajkutatásban. Az Ő érdeme, hogy megállapította a bükk- 
széki boltozat jelenlétét, amelyet megfúrva, kitermelésre érdemes kőolaj területet tártak fel.

Részt vett a Magyarhoni Földtani Társulat, a Hidrológiai Társulat tudományos 
életében. Számos előadást tartott. Odaadó és nagy munkája elismeréséül mindkét társulat 
választmánya tiszteleti tagjává választotta. Hatvan éven át kifejtett magasfokú szakmai 
tevékenységéért 1967-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyémánt- 
diplomával tüntette ki.

* * *

d r . N o szk y  Jen ő
1 9 0 9 - 1 9 7 0

1970. január 23.-án 61 éves korában 
távozott az élők sorából d r . N o szk y  Jen ő . 
A magyar geológusi kar egyik legkiválóbb 
tagja volt, a föld- és ásványtani tudományok 
kandidátusa, a Magyar Állami Földtani inté
zet kiemelt kutatója, aki 1952-ben az Intézet 
igazgatója, majd az Iparügyi Minisztérium 
bányászati főosztályának vezetője és 1953- 
ban földtani főigazgató volt.

1909. április hó 15.-én Késmárkon 
született. Édesapja, id . N o szk y  Jen ő  Kés
márkon volt liceumi tanár, majd Budapestre 
költözve a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány
tárának, később föld- és őslénytárának lett a 
tagja, majd az utóbbi tár igazgatója, a föld
tani kutatások terén országos nevű szak
ember. Fia, iFJ. N o szk y  Je n ő , akinek halá
láról most megemlékezünk, az ő nyomdoka
it követte és a földtan terén tőle nyerte első 
ismereteit.

N o szk y  Jenő  1934-ben szerezte meg 
doktori oklevelét a földtanból a Debreceni
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Tudományegyetemen. 1936. május 1.-én nevezték ki a Magyar Állami Földtani Intézetbe 
geológusnak. Rendszeresen részt vett a földtani térképező munkálatokban és különösen 
előszeretettel foglalkozott a Bakony hegység sztratigráfiájával és Cephalopoda faunáival. 
Ezekben a vizsgálatokban nagy segítségére volt tanárának, Telegdi Roth KÁROLY-nak 
kiváló oktatói és pedagógusi hajlama. Roth hosszú időn át bakonyi kutató útjaira magá
val vitte Noszky JENő-t és közösen oldottak meg több fontos sztratigráfiai feladatot. Az 
Ammonites anyag preparálásának, tudományos feldolgozásának és széleskörű irodalmi 
tanulmányok alapján egyéb hazai és külföldi lelőhelyekről származó Ammonites faunák
kal való egybevetésének fontosságát is az ő útmutatásával sajátította el.

Élete folyamán hosszabb-rövidebb ideig, esztendőkig meg-megszakította Bakony 
hegységi tanulmányait, mert alapos szakmai tudását feletteseinek kívánságára a gyakorlati 
földtan terén kellett kamatoztatnia. Az Ő nevéhez fűződik a Bakony négy 25 000-es 
térképlapjának elkészítése, bauxit- és mangánérctelepeink komoly eredményeket hozó 
kutatása, amelyek azóta is minden hasonló kutatásnak szilárd alapját képezik. De a 
magyar földtani kutatás számára értékes esztendők voltak azok is, amikor Noszky Jenő 
irányította, részint mint a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium főosztályvezetője, részint 
mint Országos Földtani Főigazgató és — rövidebb ideig -  mint a Földtani Intézet 
igazgatója a hazai földtani kutatásokat. Ő állította fel országos viszonylatban a különböző 
vidéki kutatási központokat: kezdetben mint az Intézet földtani kirendeltségeit, amelyek
ből azután a különböző iparágak földtani szolgálatai jöttek létre. Megteremtette az ún. 
perspektivikus hitelkeretet, amely a távlati földtani kutatásokat, illetve fúrásokat volt 
hivatva biztosítani s így indultak meg a nagy jelentőségű és tudományos szempontból is 
nagy fontosságú alapfúrások Rudabányán, Perkupán, Urkúton, Végardón és másutt, hogy 
a nyersanyag előfordulásokat igazolják, vagy az erre vonatkozó további kutatásokat 
egyelőre elvessék.

A Magyar Állami Földtani Intézet szakemberei, különösen pedig az Intézet falain 
belül az utóbbi egy-két évtizedben felnövő nemzedék szívébe zárta a tanácsadásra és 
tanításra mindig kész, lelkiismeretes, alapos munkát végző, csöndes és szerény életű 
tanítómestert és barátot, Noszky Jenő-F

Az elmúlt esztendő harmadik nagy halottja dr. Zalányi Béla, a föld- és ásvány
tani tudományok kandidátusa, aki 1970. október hó 9.-én, 83 éves korában húnyt el.

1887-ben született Szászvároson, Erdélyben. Atyja egyszerű kisiparos volt, aki fiát 
gondosan taníttatta és a középiskola elvégzése után a budapesti tudományegyetemre 
küldte. Zalányi itt földrajz-természetrajz szakos tanári oklevelet nyert és 1911-től 
1947-ig, nyugdíjazásáig, mint gimnáziumi tanár működött. Aranydiplomás tanár volt.

1913-tól kezdve a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársa is. Ebben a minőség
ben elsőrangúan megállta a helyét. Kutatásainak kizárólagos tárgya az Ostracodák nagy 
csoportja volt. A meglehetősen elhanyagolt állatcsoportnak biológiájával és rendszer
tanával, az idetartozó fajok testének anatómiai felépítésével és alkalmazkodó képességé
vel egyaránt foglalkozott. Az Ostracodák anatómiájával foglalkozó munkája világszerte
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ismert, alapvető kézikönyv és az irodalom az 
ő általa bevezetett elnevezéseket fogadta el 
és használja. Azok közé tartozik, akiknek 
munkáit állandóan idézi a szakirodalom és 
akit, míg élt, a világ minden tájáról kerestek 
fel leveleikkel vitás ügyekben a szakemberek.

Halála nemcsak a magyar tudomány
nak, hanem a nemzetközi ostracodologiának 
is nagy vesztesége. De munkássága ezen túl 
továbbvitte az Ostracodák sztratigráfiai je
lentőségének tisztázását is. Elsők között mu
tatta ki a dél-tiszántúli nagy pleisztocén 
depressziót, amelyben az üledékek elhelyez
kedése a jellegzetes tektonikai irányokban 
arra enged következtetni, hogy a kéregmoz
gások az üledékképződés közben zajlottak 
le. Barátja és munkatársa, Boda Jenő álla
pította meg sírjánál elmondott gyászbeszé
dében, hogy Zalányi mintegy negyven év 
tapasztalatait foglalta össze őséletközösség- 
tani tanulmányában, melyben új irányt jelölt 
a jövő számára.

Végül néhány sorban említsük meg, 
hogy középiskolai oktatói pályafutása is rendkívüli tanulságokkal szolgál. Budapest taná
csának megbízásából ő készítette el a biológiai laboratóriumok tervét és a biológiai gya
korlatok továbbfejlesztésének programját. Előadója volt a szaktanári továbbképző tan
folyamoknak és a szakoktatás nívójának emelésére több földtani, földrajzi, biológiai és 
etnográfiai oktatófilmet készített. Mindez bizonyítja, hogy nemcsak földtani, illetve ős
lénytani szakmai munkássága, hanem pedagógiai tevékenysége is rendkívüli volt és 
Zalányi BÉLÁ-val a természettudományok egyik jelentős embere szállott sírba.

dr. Zalányi Béla
1887-1970

1970’s OBITUARY OF THE 
HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE

by
A. Tasnádi Kubacska

On January 14, 1970, Zoltán Schréter Sc. D., retired chief geologist of the 
Institute, died at 88 in Budapest. He was born at Dombóvár on October 21, 1882. In 
1908 he obtained a secondary school teacher’s diploma at the Faculty of Philosophy of 
the Eötvös L. University in Budapest and graduated as doctor in geology and paleontology
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in 1909. After joining Lajos Lóczy sr. in his work on the Balkan Peninsula in 1906, 
he became ah assistant to professor Ferenc Schafarzik in the Polytechnical University 
of Budapest in the same year. In 1909 he was appointed to be geologist on the staff of 
the Hungárián Geological Institute where he worked till his death in 1970. His 
scientific interest was very broad and manifold and he managed to survey the deepest 
recesses of this country. He participated in geological mapping from year to year. From 
1912 on he was engaged in a wide-scale investigation of the Permian and Carboniferous 
rocks and fossils in the Bükk Mountains. Hence his greatest work: a description of the 
Upper Permian Brachiopoda of the Bükk Mountains. From 1916 on he performed 
geological studies in the Miocéné lignité basins of the Sajó Valley and Ózd—Egercsehi and 
the Pannonian brown-coal basins of Borsod county.

Of the Institute’s member who died in 1970 let us recall the name of Jenő Noszky 
Ph. D., cand. of geosciences, who died at the age of 61 on January 23. One of the most 
prominent Hungárián geologists, he was born at Késmárk in 1909. He took his doctor’s 
degree in 1934 and entered intő the service of Institute on May 1, 1936. He regularly 
participated in geological mapping and had particular interest in studying the Cephalopoda 
fauna of the Bakony Mountains. Of particular value fór the progress of Hungárián geology 
were those years when Jenő Noszky directed geological investigations in this country 
partly as department head at the Ministry of Mining and Energy Resources, partly as 
Director General of the Hungárián Geological Survey.

The third great dead of the last year was Béla Zalányi Ph. D., who died at 83 on 
October 9, 1970. Born in 1887 at Szászváros, Transylvania, he worked from 1911 till 
1947, the year of his retirement, as grammar school teacher. From 1913 on he was 
member of the Institute’s staff. His scientific research subject was the large group of 
Ostracoda. He studied their biology and systematic Classification, the anatomy of their 
species and their adaptability alike. His work on the anatomy of the ostracodes has 
become a fundamental textbook.




