
DR. BACSÁK GYÖRGY EMLÉKEZETE

Rendkívüli életpálya ért véget, amikor 1970. 
március 4-én dr. Bacsák György, a föld- és ásvány
tani tudományok doktora, Társulatunk tiszteleti 
tagja meghalt. Ha volt valaki, akiről állíthatjuk: 
két életet élt, róla biztosan mondhatjuk. S kerek 
évszázadot átfogó élete nemcsak tartamában tett ki 
két átlagos emberi életet, hanem tartalmában is.

1870. június 5-én született Pozsonyban. Jogi 
doktorátust szerzett és jószágigazgatóként ment 
nyugdíjba 1925-ben. S így lezárulván egyik élet
pályája, megkezdte a másikat : a tudományos munkát. 
Először a Magyar Nemzeti Múzeum néhány ása
tásán vett részt jégkori települések feltárásában. 
Érdeklődése közben mindinkább a jégkorokat ki
váltó okok felé fordult: így ismerkedett meg az 
akkor már egy évtizedes, de mindinkább a táma
dások kereszttüzébe kerülő Milankovic féle jég- 
kor-elmélettel. Először Milankovic néhány kisebb 
tévedését korrigálta, azután a glaciális, szubarktikus 
és szubtrópikus éghajlatelnevezések bevezetésével 
áttekinthetőbbé tette az elmélet leírását, végül az 
elméletet támadó csillagászoknak bebizonyította, 
hogy ellenvetésük nemcsak önmagában megalapo
zatlan, de a pontos számítások szerint megalapoz
hatatlan is, mert egyszerű logikai tévedésről van szó. 
E fontos megállapítását 1942-ben tette közzé a 
Csillagászati Lapok-ban, akkor volt 72 éves. A 
pályaelemek ingadozásainak grafikus feldolgozása 
lehetővé tette számára az eredeti elmélet és korszak
beosztás további finomítását is; így vált ez a jég- 
kor-kronológia a Milankovic-Bacsák féle jégkor- 
clméletté.

1955-ben a kandidátusi fokozat átugrásával aka
démiai doktori címet kapott. Tíznél több munkát 
publikált, utolsó dolgozata: „A kitüntetett körne
gyed oka és összefüggése a negyedkori eljegesedé
sekkel” 1963-ban jelent meg. S itt célozni kell arra 
a rendkívüli nehézségre, mellyel annak kell meg
küzdenie, aki Bacsák munkásságát valamelyik tu
dományszakba akarja besorolni. Ő maga mondta, 
hogy amikor a föld- és ásványtani tudományok

doktora címet kapta: gondolkodott a bizottság, 
milyen doktori címet adjanak, s nem jutott jobb az 
eszükbe. Bacsák tudományos munkája valóban 
legalább három tudományág, a földtan, a csillagá
szat és a klimatológia számára jelentős. S nem kell 
külön hangsúlyozni, hogy a jégkori kronológia 
milyen fontos a szepleológus számára. Bacsákot 
kezdettől fogva szoros kapcsolatok fűzték a bar
langkutatókhoz. Munkájáról először 1940. május
28-án számolt be a Barlangkutató Társulat elő
adóülésén. Két évtizeddel később, 1961-ben a bécsi
III. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson tartott 
nagysikerű előadást, ez volt utolsó külföldi szerep
lése.

Mindez elegendő volna, hogy Bacsákot kiemelkedő 
egyéniségnek tartsuk. Pedig tőle nemcsak a jégkor 
titkairól tanulhatunk, hanem hogy hogyan lehet 
egy évszázadot leélni. Grafikonok, csillagászati 
számítások: ennél kevesebb is elég, hogy valaki 
szobatudóssá váljék. De ő nem lett az. Lobogó 
lelkesedéssel szerette a tudományát, de szerette a 
fizikai munkát, a szabad levegőt, a sportot is. 
Tudta, hogy ez nem időpazarlás, mert kamatostul 
visszatérül. A magas kor, amit megért, s a nagy 
eredmények, melyeket elért, igazát bizonyítják, 
így tudta élete végéig megőrizni azt a fiatalos tüzet, 
amely környezetére is sugárzott. Gyermekkorofn 
legragyogóbb emlékei közé tartoznak azok az órák, 
amikor elbeszéléseit hallgattam életéről, munkájá
ról.

A kiegyensúlyozott öregségnek megfelelő böl
csességgel nézte az életet. Talán egy évtizede mond
ta, minden emóció vagy pátosz nélkül: rendezem 
írásaimat, hogy más is kiismerje magát bennük, 
ha meghalok. Valóban, ragyogó örökséget, nagy 
szellemi kincseket hagyott ránk. A mi dolgunk, 
hogy tanuljunk tőle, és kamatoztassuk örökségét. 
S ha őt magát nem felejtjük el — mert nem fogjuk 
elfelejteni — ez nem a mi érdemünk. Ő tette magát 
felejthetetlenné.

Gácloros Mik lós

DR. SCHRÉTER ZOLTÁN EMLÉKEZETE

1970 januárjában, 87 éves korában hunyt el 
Társulatunk egyik nagynevű alapító tagja dr. 
Schréter Zoltán.

Mint lelkes fiatalember, tevékeny szerepet játszott 
a Karszt- és Barlangkutató Társulat hajdani elődje, 
vagyis a Földtani Társulat 1910. évi Barlangkutató 
Bizottságában, majd az ebből 1913-ban létesült 
Barlangkutató Szakosztályában. Hat évvel később, 
1919 tavaszán, mikor a forradalmi megújhodás fris
sítő szele behatolt a tudományos egyesületek addig 
konzervatív falai közé is, Schréter Zoltán a legelsők 
közt volt az új társulati szakosztály választmányá
ban.

Azóta kerek fél évszázad telt el. De Schréter 
Zoltán rajongó, önzetlen természetszeretete soha 
nem változott meg. Élete pályája töretlen irányt 
követett mindvégig, az őszinte, mindig a meggyő
ződést követő, nyílt tekintetű és nyílt szivű kutató 
tudós maradt.

Dr. Schréter Zoltánnak összesen 112 kisebb szak
cikke és 5 nagyobb, könyv alakú, terjedelmesebb 
tanulmánya jelent meg. Ezek közül tíz foglalkozik 
kimondottan barlangtani, illetve karszthidrológiai 
témával. Utóbbiak közül most csak a legfontosabba
kat említem meg. 1912-ben a Komarniki-barlang ki 
alakulástörténetét, \9\8-tan aCsoklovinai-barlangoi.
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1925-ben pedig a Bihar megyei Fonóházi-barlangot 
ismertette. Karszthidrológiai dolgozatai közül leg
jelentősebbek a budai hévforrások fejlődéstörténe
téről 1912. évben, továbbá az esztergomi szénterület 
karsztvizeiről 1941. évben írt munkái. 1941-ben 
Magyarországon elsőnek foglalt állást az egységes 
karsztvízszint elmélet mellett, továbbá felhívta a 
figyelmet arra, hogy városaink vízellátása a jövő
ben reá lesz utalva a karsztvíz felhasználására is.

Az Aggteleki-karsztfennsíkról, a Bükk-platóról 
és az Esztergom környéki mészkőhegyekről írt 
földtani—rétegtani tanulmányai, valamint az 
azokhoz csatolt részletes geológiai térképek — bár 
jóval tágabb tárgykört ölelnek fel — de nélkülöz
hetetlen alapadatokat szolgáltatnak minden ott vég
zendő barlangtani és karszthidrológiai kutató
munkához.

Dr. Schréter Zoltánt tudományos munkássága el
ismeréséül a Földtani Társulat 1948-ban, a Hidro
lógiai Társaság pedig 1967-ben tiszteletbeli tagjává 
választotta. 1938—1945-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, az Akadémia átszervezése 
után a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa, 
1957-től pedig a tudományok doktora. 1955-ben a 
„Szocialista Munkáért” érdeméremmel, 1969-ben a 
„Munka Érdemrend” arany fokozatával tüntették 
ki.

Dr. Schréter Zoltánt mint igaz, őszinte és jellemes 
embert is nagyra kell becsülnünk. Tudományos ki
tüntetéseit nem törtető könyökléssel, hanem szor
galmas munkával érdemelte ki. Soha nem kímélte 
magát a testi fáradságtól sem. Kitűnő hegymászó 
volt és szívós, kitartó fizikumát még idős korában

LAKATOS LÁSZLÓ
1 9 3 9 - 1 9 7 0

Lakatos Laci tragikus hirtelenséggel, barlangi 
kutatómunka közben távozott közülünk.

Nevét hiába keresnénk nagy tudósaink, híres 
kutatóink között. A barlangkutatás egyszerű köz
katonája volt. Tíz éven át volt tagja Társulatunknak 
és a Budapesti Vörös Meteor barlangkutató cso
portnak. Rendszeresen dolgozott az Alsó-hegy fel
tárásában Bódvaszilason és Szögligeten. Több al
kalommal részt vett a barlangi mentőszolgálat 
tevékenységében. Egy évig — hivatásszerűen — 
idegenvezető volt az akkor újólag megnyílt Pál- 
völgyi-cseppkőbarlangban.

1969 novemberében a bódvaszilasi Meteor-bar
langban továbbjutási kísérlet közben szenvedett 
balesetet. A súlyos koponyasérülést nagyon erős 
szervezete sem tudta legyőzni. Két hónapi eszmé
letlen szenvedés után 1970. január 4-én meghalt, 
harminc éves korában.

Emlékét örökre megőrizzük, s a Meteor-barlang 
kutatásának folytatásával kívánjuk Lakatos László 
tervét valóra váltani. Ránky Ernő

is megőrizte. Emlékszem, hogy amikor 67 éves ko
rában a Borsodi-szénmedence geológiai újratérké- 
pezését végezte, a hozzá tanulmányi gyakorlatra 
beosztott fiatal egyetemi hallgatók alig bírtak lépést 
tartani a napról-napra elvégzett terepbejáráson. 
Legszebb emberi tulajdonsága azonban az volt, 
hogy tudását mindig szívesen megosztotta másokkal. 
Bárki bármikor felkereshette tanácsáért, útbaiga
zításért. Fiatal kollégáinak igazán lelkesedéssel 
igyekezett bevezetést nyújtani a föld mélyének tit
kaiba.

Dr. Jaskó Sándor

DR. SCHRÉTER ZOLTÁN KARSZTHIDRO- 
LÓGIAI IRODALMI MUNKÁSSÁGA
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