
Dr. Schréter Zoltán századik születésnapjára 

Dr. Bogsch László*

1982. október 21-én lesz 100 esztendeje, hogy Dr. Schréter 
Zoltán, nemzedékének egyik legszélesebb skálájú geológusa meg
született. A tudományban elért eredményeiről és emberi kiváló
ságairól, 1970. január 14-én bekövetkezett halála után, Balogh 
Kálmán a Magyarhoni Földtani Társulat 1970. március 20-i köz
gyűlésén nagy elismeréssel és igen meleg hangon megemlékezett.

Születésének századik évfordulója alkalmából történő megemlé
kezésem igy elkerülhetetlenül ismétlésekbe kényszerül. De a 
személye iránt érzett őszinte tisztelettel párosult szeretet, 
úgy érzem, feljogosít arra, hogy születésének centenáriumán én 
is felidézzem a legpéldamutatóbb egyéniségek egyikének emlékét.

Mert példamutató volt elhivatottságában, munkaszeretetében, ki
tartásában, embertársai gyöngeségének elnézésében, emberségé
ben és családjának tisztalelkü szeretetében.

Kitűnő szakmai eredményeit igazolja, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia annak idején levelező tagjává választotta. Igaz, az 
Akadémia átszervezésekor csak kandidátusi fokozatot nyert, de 
már 1957-ben a tudományok doktorává minősítették. Szakmai ered
ményei nagyon pontosan fogalmazott közleményekben láttak nap
világot.

Mindenekelőtt térképező geológus volt. Ebben a minőségben azon
ban úgy érezte, hogy minden, a terepmunkájával kapcsolatban 
fölmerülő kérdést az elérhető irodalom legalaposabb és legma
gasabb követelményekkel fellépő áttanulmányozásával,neki magának

^Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1982. május 17-én.
91



kell megoldania. Ennek a szemléletnek az eredménye az a tény, 
hogy a földtudomány nagyon széles területét felölelő munkássá
ga alapos és magas tudományos színvonalat képviselő tanulmá
nyokban látott napvilágot.

Ezzel a munkamódszerrel a Koch Antal-féle szigorú tudományos 
követelményekkel jellemzett iskolának a Mester legelismerésre 
méltóbb tanítványai között kell emlegetnünk. Koch Antal halk 
szerénységét, nagy áttekintését és mindent feldolgozni akaró 
tudásvágyát talán Schréter Zoltán közelitette meg legjobban.
A Koch Antal tanítványok sorában, amely pedig a magyar föld- 
tudomány valóban tiszteletreméltó kiválóságaiból tevődik ösz- 
sze, Schréter Zoltán helye a legkülönbbek között van.

A térképező geológus gondolkodásmódjában elsősorban térbeli; 
ezzel szemben a "laboratóriumi" geológus időben szemléli a kér 
déseket. A tökéletes megoldás ott van - sajnos, vajmi ritkán - 
ahol ezt a kétféle szemlélet-módot a tér-idő fogalmában a ku
tató elme egyensúlyba tudja hozni.
Nem könnyű feladat és nem is sikerül mindig. Schréter Zoltán 
azon szerencsések, szorgalmasok és kiválasztottak közé tarto
zott, akik a sok testi fáradtságot felemésztő terepi munkát 
ugyanennyi, vagy még több fáradsággal járó kutató munkával öt
vözve a kérdések megoldását egységes szemléletbe foglalva tud
ták elénk állitani. Megállapitásai szerényen hangzottak, fo
galmazása világos és határozott volt. Ha újabb adatok, újabb 
fölismerések arról győzték meg, hogy eredményeit módositani 
kell, ugyanazzal a félreérthetetlenséggel javitotta önmagát.

A 100. születésnap alkalmából történő megemlékezésemben,Balogh 
Kálmán meleg nekrológja után, két irányban szeretnék vele fog-
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lalkozni. Szeretném utolsó évtizedei Őslénytani munkásságát 
közelebbről ismertetni és személyiségének képét a minden sze- 
retetre is érdemes emberről néhány vonással kiegészíteni.

őslénytani munkái között nevezetes helyet foglal el a Földta
ni Közlönyben 1936-ban "Lyttonia a Bükkhegységből" cimen meg
jelent tanulmánya. A pörgekaruak között a Lyttonia, amelyet 
később Schréter is Leptodus néven emlit, a többi más, saját
ságos jellegű permi Brachiopodával együtt, amúgyis messzemenő 
érdeklődésre tarthat számot.

Egészen meglepő volt azonban eddig ismeretlen előfordulása a 
Bükkhegységből. Ezzel ugyanis első alkalommal sikerült ezen 
területről ősmaradvány alapján tengeri eredetű felső permkoru 
rétegeket kimutatni. Az az érzésem, hogy tudományos köreink 
részéről ez a közlemény nagyobb figyelmet érdemelt volna. 
Elsősorban azok részéről, akik mindig a "nagy összefüggések" 
után nyomoztak.

Schréter Zoltán Lyttoniával foglalkozó dolgozatában nagyon 
pontosan rögziti az előkerült példányok alaktani sajátossá
gait. Utal a felső permi kormeghatározás fontosságára, majd 
hangsúlyozza, hogy a lelet - tudomásom szerint - az ötödik s 
egyúttal legészakibb fekvésű európai lelőhelyről származik.
A mai Kárpát-koszorún belüli térség felső permi tengerága 
kapcsolatban kellett, hogy álljon a balkánival, valamint a 
délalpesivel. Ezzel a fontos ősföldrajzi megállapitással zár
ja dolgozatát, amely tehát először számol be ősmaradvánnyal 
igazolt tengeri eredetű felső permi képződményről a Bükkhegy
ségből .
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1948-bari/ ugyancsak a Földtani Közlönyben/ jelent meg Trilo— 
biták a Bükkhegységböl" cimü tanulmánya. A bevezetőben utal 
arra, hogy a Kárpátok gyűrűjén belüli területről eddig csak 
Dobsina környékéről voltak ismertek felső karbonkoru Trilobi— 
ták. Az elsőket Illés Vilmos említette /Griffithides dobsinen- 
sis/, majd Frech a Griffithides cfr. minor-t sorolta föl, 
1935-ben pedig Rakusz Gyula a Phillipsia aff. eichwaldi és a 
Griffithides rozlozsniki fajokat emliti e területről.

Schréter Zoltán megállapítja: "A mai Magyarország területéről 
eddig Trilobitákat nem ismertünk. Az első Trilobiták hazánk 
mai területén a Bükkhegység felső-karbon és permi képződmé
nyeiből kerültek elő, Nagyvisnyó határában."

A Phillipsia eichwaldi néven felsorolt alakok pygidiumok,azaz 
farokpajzsok alakjában kerültek elő és a felső-karbont jelzik. 
A pygidiumok márgából és agyagpalából kerültek elő. Utóbbiak 
megtartási állapota nagyon gyönge.

A felső permi fekete mészkő is szolgáltatott Trilobita-marad- 
ványokat. A fejpajzsnak a kőbele maradt meg. Thorax nem isme
retes. Legjobb megtartásban farokpajzsok találhatók. Az elő
került anyagot Phillipsia /Pseudophillipsia/ hungarica n.sp. 
néven irta le. "Az uj fajt Nagyvisnyó ... határában ... a va
súti vonal utolsó /vagy 5-ik/ bemetszésében feltárt fekete 
lyttoniás mészkőből Legányi F. gyűjtötte." /Kár, hogy az uj 
fajról is csak a farokpajzs képét közli s még nagyobb kár,hogy 
a kitünően sikerült fényképek nyomdatechnikai visszaadása a 
papir silány minősége miatt - elszomoritó! Sajnálatos, hogy az 
időközben sokat javult táblaanyagunk a Földtani Közlönyben 
újabban ismét a gyenge minőség felé kezd tolódni./
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Megítélésem szerint Schréter Zoltánnak ezt a tanulmányát is 
szintén igen nagyra kell értékelnünk, hiszen a mai Magyaror
szág területéről első Ízben emlit Trilobita-maradványokat.

Miként a Lyttonia-dolgozatot, ezt is a pontosság és megbízha
tóság jellemzi. A leletek szakszerű és tárgyilagos leírásával 
és az alaktani megfigyelések pontos rögzítésével lényegesebb 
és maradandóbb szolgálatot tett a tudománynak, mintha magas
röptű elmélkedéseket közölt volna.

1963-ban jelent meg az az értekezése, amelyet a Magyarhoni 
Földtani Társulat legmagasabb elismerésével, a Szabó József 
Emlékéremmel tüntetett ki. A Geologica Hungarica, Series 
Palaeontologica 28. fasciculusaként látott napvilágot "A Bükk- 
hegység felső-permi Brachiopodái" cimü 9 táblával illusztrált 
munkája. Ebben 27 fajra, 6 alfajra meghatározott alakot emlit, 
továbbá 8 olyan nevet, amely csak nemzetségre meghatározható 
vagy "aff." jelzéssel ellátott alakra vonatkozik. /Schréternél 
az alfaj: "változat"/

Ebben a munkájában korszerű nevezéktan szerint adja meg alakjai 
nevét. Genetikai és ősföldrajzi következtetéseket is ad s "vé
gezetül a bükkhegységi szakirodalomban szereplő... fajnevek ... 
helyesbítését javasolja.

Schréter Zoltánnak ez a tanulmánya is tükrözi azt a szinte sze- 
mélytelenitő szerénységet, amely csak nagyon komoly tudás és 
tudományos meggyőződés mellett lehetséges. Hit kell a saját 
munkánkhoz, aminek alapját csak a következetesen és teljes lel
kiismeretességgel végzett kötelességteljesités tudata adhatja 
meg. S ez az az emberi többlet, az a ritka emberi tulajdonság,
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amellyel Schréter Zoltán kitűnő nemzedékének is legkitűnőbbjei 
közé magasul.

Aharmadidőszak kutatásában Schréternek ugyancsak jelentős 
eredményei vannak. Az alsó miocénra vonatkozó nagy összefog
lalása biosztratigráfiai alapon készült.

A második világháború után megjelent őslénytani tárgyú munkái 
közül meg kell még említenünk Vasconella-tanulmányát,amelyben 
ennek az egyébként ritka nemzetségnek a Bükkhegység felső eo
cénjében való előfordulásáról emlékezik meg. A Bakonyhegység 
eocénjéből Bertalan Károly és Szőts Endre már ismertette ezt 
a nemzetséget. A Bükkhegységből Schréter emliti először. Érde
kes, hogy előfordulását eddig csak Franciaországból és Svájc
ból jelezték.

Nevezéktanilag a Vasconella név, amelyet Boussac 1911-ben egy 
Taxodontida rendbeli nemzetségre alkotott, alighanem még vi
tákra fog okot adni. Dali ui. már 1899-ben leírta az Atlanti 
óceán Portugália körüli vizeiből a Vasconiella nemet. Ez vi
szont az Erycinidae családba tartozik.Schréter érdeme, hogy a 
Bükkhegységből olyan alakokat emlit, amelyek Boussac-éival 
azonosaknak látszanak.

Még egy "utószülött" dolgozatáról kell megemlékeznem. Ebben 
Egerből származó pleisztocén Melanopsidák változékonyságáról 
és az ily módon kialakuló uj formák keletkezéséről ir, szokása 
szerint ezúttal is nagyon pontosan, megbizhatóan, részletesen. 
Óhaja volt, hogy ez a munkája külföldön is megjelenjék. Magya
rul a Földtani Közlönyben 1975-ben látott napvilágot, németül 
pedig 1978-ban a Német Demokratikus Köztársaságban.
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Schréter Zoltán azok közé az alkotó szellemek közé tartozott, 
akik munkásságukat hangos dobszó és reklám nélkül végzik, de 
annál több odaadással és ihletettséggel. Nem is mindig kapta 
meg a megfelelő elismerést. Különösen fájlalt egy olyan mellő
zést - véltet, vagy valóban megtörténtet-e? ma már nehéz meg
találni az igazságot; minden esetre azt hiszem, szándéktalant 
- amely közeli baráti köréből származott.

De ezt a mellőzést is úgy viselte el, mint a többit; még több 
és odaadóbb munkával, családja szeretetének még aktivabb ki
fejezésével .

Schréter Zoltán nehezen fölmelegedő természet volt. Hosszú 
időnek kellett elmúlnia ahhoz, hogy családján kivül állót kö
zelebb engedjen szivéhez. Talán nem szerénytelenség, ha saját 
magamat hozom föl példának. Pályafutásom elején sok támogatás
ban részesített, mégis az akkor tőle kapott különlenyomatainak 
dedikációiban a lényére jellemző végtelen udvariasság mellett 
távolság-tartás is tükröződik. Később az udvarias hangnem 
ugyan megmaradt, a tartott távolság azonban egyre inkább csök
kent. őszinte öröm számomra és nagyon megtisztelőnek érzem, 
hogy az utolsó években adott különlenyomatokát "már csak" 
"barátilag" ajánlotta nekem. A "barátilag" szó azért is igen 
nagy érték számomra, mert tudom, hogy Schréter Zoltánnak min
den szava őszinte meggyőződésből és szivéből eredt. Barátjának 
lenni, vallom, nagy kitüntetés és elismerés volt!

Családja iránti szeretete meleg szivének minden dobbanásában 
benne volt,éppen úgy, mint jelleme fő tényezői: a puritánság 
és a hit, hit a tisztességben, a jóban, a munka értékében.
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Példamutató alakjának felidézése a 100. születésnap alkalmából 
segítsen valamennyiünket tisztességben, humánumban, egymás 
tiszteletben tartásában és a tudományszeretetben. És abban is, 
hogy egymásban könnyebben ismerjük föl a valóban jószándékra 
való törekvést!
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On the 100th Anniversary of Zoltán Schréter's Birth

L. Bogsch

Zoltán Schréter, one of the best geologists of his generation, 
was born in 1882. His high standard work was extended to seve
ral branches of the geological sciences and by this he proved 
to become a worthy successor and disciple of Professor A.Koch, 
his master.

First he worked as assistant to Professor F. Schafarzik at 
the Technical University of Budapest. Subsequently for near
ly five decades he wroked for the Hungarian Geological Insti
tute as chief geologist, and later as Deputy Director.However, 
he was above all an excellent mapping geologist, very accura
te and reliable in his work.

In the course of field work he mapped in almos every region 
of the country. Nevertheles the area he knew the best was the 
North Hungarian Range.

He was also engaged in paleontological studies. In his works 
he published fauna lists of the more important invertebrates 
for each age from the Carboniferous to the Pleistocene. The 
fossils he listed had been determined by him and he often 
described new taxa.

Most of his investigations were devoted to the Bükk Mts and 
its neighbouring area. His approach included paleontology, 
stratigraphy, tectonics, hydrocarbon geology, coal geology 
and hydrogeology.
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Z. Schréter was an outstanding but very modest scientist who 
earned his reputation exlusively by his exemplary, systematic
and assiduous work.


