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M i, a Magyar Állami Földtani Intézet dolgozói végső búcsút venni jöttünk e 
ravatalhoz, kegyelettel elköszönni egykori munkatársunktól, Szörényi ErzsebetíóI, a 
Földtani Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársátol, a fold- és asvanytudomá- 
nyok doktorától, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékének magan- 
tanaratol, a Szabó József emlékerem tulajdonosától, akit volt intézete saját halottjának 
tekint

A Magyar Állami Földtani Intézet valóban nagy halottat temet, akinek közel fél 
évszázados intézeti munkássága egybeesik az intézet jelentősebb történelmi esemé
nyeivel

Emberi nagyságáról, eletútjárol, tudományos munkásságáról részletes ismertetést 
olvashatunk majd a róla szoló nekrológokból Nehány emléket szeretnek felidézni arról, 
hogy ki volt Szörényi Erzsébet azoknak a paleontológusoknak, akiket a sors abban a 
szerencseben részesített, hogy aktív munkás korában együtt dolgozhattunk vele

Kiszállásról későn erkeztem haza, amikor telefonon vette családom a hírt, hogy 
Erzsi néni meghalt Még ma is furcsa, hogy akkor nem döbbentem meg Tálán, mert 
utolsó Erzsébet-napi találkozásunkkor mar átfutott rajtam a sejtes, hogy ez az elkerülhe
tetlen esemeny a közelben várakozik

Azóta elmúlt jo néhány nap, es ahogyan felgyorsulva előtörnek az együtt toltott 
dolgos évek emlekei, úgy dagad döbbenetté a rideg valóság Úristen1 Biztosan tudjuk, 
hogy valójában kit is veszítettünk eP Mert csak most, e radobbenéssel tudom felfogni, 
hogy e kicsiny, törékeny testben mekkora lélek lakozott E rádobbenésben azonban 
felcsillant az a vigaszt nyújtó felismerés is, hogy abban a pillanatban, amikor a 83 év 
súlya alatt meggornyedt testben megállt a szívdobbanás, egy lélekoriás érkezett a halha
tatlanság birodalmába Lélekoriás, mert az a bölcsesség, humánum, szeretet és megértés, 
az az emberhez egyedül méltó emberi méltóság, amelyet egesz lénye elte utolso pillanatáig 
megőrzött és környezetére permanensen kisugárzott, csak az igazán nagy lelkek sajátja 
Az a csendes, szolid nyugalom, ami egyéniségéből aradt, olyan asszimiláló erejű volt, 
hogy környezetében pillanatokon belül feloldódtak a magunkkal vitt feszültségek, meg
szűntek az ideges vibrációk, elsimultak a homlokszontó ráncok és mire kihorpintettuk 
utolsó korty vendégváró teánkat, addigra mar a — gyakran rendkívül heterogén — 
sokarcú mikrokozmoszokban ismét helyre állt a harmónia Ilyen hatású Lélekónás volt 
O tegnap és 30 éve, amióta ismertük Az ilyen óriásra érvényes Dollo mondása „Üstokos 
volt, amerre átvonult, megvilágította az eget ”



K i volt nekünk, mint paleontologus9
Nemcsak a tengeri sunok nemzetközi tekintélyű specialistája, de a paleontológia 

alfája és ómegája, fix pontja, akihez munkánk során mindig visszatérhettünk, ha a 
megtett út során olyan akadályokba ütköztünk, amelyek gyors legyózese kezdő ismerete
ink, saját képességeink és türelmetlen eredmenyvárásunkkal nem sikerült Ilyenkor hozzá 
rohantunk és a mindig segítségre kész, bennünket varó és elváró, utunkat figyelő és 
egyengető Erzsi nénink átsegített az akadályokon Hány, de hány óráját raboltuk el a 
legkülönbözőbb idegen nyelvű szakszövegek fordításával, a taxonómiai, nómenklatúrái 
problémák kibogozásaival, a diagnózisok pontos, félreerthetetlen és egyértelmű megfo
galmazásával, a differencia specifica megkeresésével9 Mindig volt ránk ideje Ilyenkor 
félretette saját munkáját és a miénkkel foglalkozott Tőle tanultunk mesterségbeli ala
posságot, hitelességet, szakmai tisztességet Tőle kaptunk kitartást és biztatást A korán 
csuggedőt Horatius szavaival biztatta „Dimidium facta qui coepit habét” — aki hozzá
fogott a munkához, már el is végezte A friss diplomás elégedetlenkedőknek, a folyton 
követelődzőknek Tolsztojt idézte „Az ember nem azért él, hogy dolgozzanak erte, hanem 
azért, hogy ó dolgozzon másokért ” A mi generációnk számára Ó volt a paleontológia 
nagyasszonya

Milyen volt mint ember9 Következetes és kitartó az igazsagkeresésben Mélységesen 
tisztelte minden emberben az emberi méltóságot, amit a maga számára is maradéktalanul 
elvárt Ebből egy jottányit sem engedett Ez volt demokratizmusának is gerincoszlopa 
Honnan merítette a hozzá szükséges erőt9 Talán Pascal gondolataival közelebb jutunk 
titkához „Emberi méltóságomat nem a terben, a külvilágban kell keresnem, hanem 
gondolataimban Az ember gondolatra van teremtve, a gondolat képezi az összes méltó
ságát, dicsőségét, érdemet-”

Faji, vallási, származási különbségeket nem ismert Lakásán nem egyszer találkoz
tak össze olyan tisztelői, akik a magánéletben nem szimpatizáltak egymással, vagy olyan 
külföldi szakemberek, akik csak a szakmában voltak egyuttgondolkodók, de politikában 
nem Egyformán becsülte a szakmát szerető embert a proletár származású kezdő kutató
ban es a báró professzorban Csak egy mércéje volt a megítélésben

Óriási kulturális, szakmai és lelki intelligenciája volt, de ezt a mérhetetlen fölényt 
nem éreztette senkivel Mellette a kezdőnek nem volt kisebbségi érzésé Ezért volt széles 
skálájú az őt szerető és tisztelők tabora A gyors roptu, könnyű karrieristák azonban 
hamar elkerültek

Mindig törékeny, gyenge no benyomását keltette, de hogy ebben a kis termetben 
mekkora szív dobogott, azt csak az igazan közelállók ismerhettek meg Hogy tudott 
aggódni szükebb és tágabb családja tagjaiért az óceánon túlra került kis Mazsiert, István 
és Imre gyermekeiért, értünk es munkatársaiért, az intézetért, az Emberiségért E töré
keny kis női testben valóban egy óriás szíve dobogott

Óriást temetünk most, Emberoriast, Lélekónast, a mi Erzsi néninket, akitol életútját 
ismerve a költő szavaival búcsúzunk

Mert hosszú volt az út és meredek 
s kietlen, sötét tájon vitt keresztül, 
ím dalt fakasztott ajkamon 
s lámpást adott kezembe az Ú r'



FAREWELL TO SZÖRÉNYI ERZSÉBET 

by
F G óczán

We came to say a final farewell to our late colleague Szorényi Erzsébet, retired 
senior researches of the Geological Institute, Doctor of Earth and Mineral Sciences, 
Associate Professor at Department of Paleontology, of Eotvos Loránd University, owner 
of the Szabó József memorial plaque of the Hungarian Geological Society

The Hungarian Geological Institute is mourning a great personality whose half 
century long activity coincided with some of the important events in the history of the 
Institute

The obituaries will describe her human greatness, curriculum vitae and scientific 
work Here I prefer to recall some memories, who she was for the paleontologists, who 
has the privilege of working with her

One evening coming home from the field I learned that my family had been told by 
phone “aunty Erzsi” died I feel it strange even now that I was not taken aback May 
be because at our last meeting on her namesday I suspected already that this inevitable 
event was lurking close

A good many days have passed since and as memories of past years working 
together re-emerge the cruel reality is dawning on me Goodness1 Are we really aware t 
of whom did we lose1? It is only due to this late recognition that I understand what a great : 
soul had been hidden in that little, fragile body However, the recognition is recomforting, 
as I realize that at the moment the heart-beat stopped under the burden of 83 years what 
a giant of soul entered the world of immortality A giant of soul, since wisdom, humanity, 
love understanding, and human dignity fit for human beings that she maintained until 
her last moment that were permanently radiated to her surroundings are possessed only 
by really great souls Her silent, solid serenity had such an assimilating power that in her ¿ 
presence our stresses were lifted nervous vibrations disappeared, forehead-ringing wrmk- ?, 
les were smoothened and when the last mouthful of tea was taken by then the frequently^ 
rather heterogenous microcosmos regained harmony Such was the effect of her giant - 
soul, yesterday and for 30 years, when we came to know her Such giants underline the 
validity of Dollo’s saying “Being a comet, she lit the sky-where she passed”

Who was she for us as a paleontologist 9
Not only an international authority on echinoids, but the Alpha and Omega of 

paleontology, the pivot we returned to during our work if we met any obstacles hard to 
overcome due to our beginner’s knowledge, modest capabilities and youthful impatience 
We ran to her and the always helpful, waiting and attending, attentive “aunty Erzsi” 
helped us through the difficulties How much of her time did we take away by making 
her to translate foreign papers, to discuss problems of taxonomy and nomenclature, to 
produce an exact, unmistakable formulation of diagnosis, by searching for the differen
tial diagnosis9 She always had time for us Putting aside her own work, she dealt with 
ours It was from her that we learned exactness, reliability, and “honours of the art” 
We received endurance and encouragement from her Those fading early were shaken 
up by her quoting Horace “Dimidium facta qui coepit habet” -  half done if began To 
those ever unsatisfied and demanding, with a fresh diplom in the pocket she cited Tolstoi 
“One lives to work for others not for being worked for ” For our generations she was 
the First Lady of Paleontology

Who she was as a human being9 She was consequent and enduring in search for 
truth She honoured in everybody the human dignity which she requested also for herself



without compromise She never allowed anything less than that This was the basis of 
her democratism Where from did she obtain the power necessary for it? Maybe we can 
approach her secret through Pascal’s words “Human dignity one has to look for not in 
space in the outside world, but in ones own thoughts Human beings are made for 
thought it is the basis for all their dignity, glory and merits ”

She admitted no differences of race or religion It happened more than once that 
people met in her home who had no sympathy for each other or foreign scientists whose 
views were similarly only m their profession but rather different in politics She honoured 
the scientist aequally, whether a beginner of proletarian descent, or a baron professor 
She had only one measure for the assessment of everyone

She had a marvellous cultural, professional and psychical intelligence but she made 
nobody feel her superiority Beginners had no minority complexes against her That is 
why her followers and admirers came from a wide range Quick-flying, light carriensts 
took cave to avoid her

She made always the impression of a fragile, weak woman The great heart residing 
m this small frame was known only to few How she could worry for members of her 
closer and broader family the little Mazsi who went overseas, children of Istvan and 
Imre, for us and all collegues, the Institute, and mankind This fragile, small female body 
enclosed the heart of a real giant

We bury a Giant now, a human giant, a giant of soul, our “aunty Erzsi”, to whom, 
knowing her life, we say farewell using the words of the poet 

“The road was long and steep 
it lead through a barren, dark landscape 
and see I came to sing 
and lit the lamp by the word of G od1”


