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MEGEMLÉKEZÉSEK

J. A. Bilíbin, a leningrádi állami egyetem professzora (1901—1952)

Geológus, foglalkozott ásványtannal, kzettannal, tektonikával, érctelep-

tannal. Különböz kutató expedíciókat vezetett Középázsiában és a Szovjetunió
más részein. 1946-ban megkapta a Sztálin-díjat és leveleztagja lett a Szovjetunió
Tudományos Akadémiájának. Jelents tudományos vizsgálatai : az érctelepek
paragenetikai kapcsolatai az intruziókkal, a geoszinklinális-területek tektonikai-
magmás és metallogén összleteinek szakaszossága és az orogén-övek geokémiai
típusai. Ezek alapján több terület metallogenetikus térképét állította össze.

K i 1 é n y i n é

Megemlékezés Alexander Xikolajevies Zavarickijrl

1884-1952

’ Zavarickij 1884-ben Ufában született. 1909-ben a pétervári (lenin-

grádi) bányászati akadémián mérnöki oklevelet szerzett. Kitn képesítése alap-

ján neve felkerült a Bányászati Akadémia aranytáblájára. A képesítés megszer-
zése után ugj’ancsak a Bányászati .Akadémián Bogdanovics ésFedorov
mellett mint. tanársegéd mködött. — Itt kezddik meg Zavarickij tudo-
mányos tevékenységének els korszaka. 1911-ben az uráli Magnitnaja hegyen
végez kutatásokat, melyeket a területre vonatkozóan számos ásványtani és kzet-
tani tárgyú irodalmi közlés követ. A délurali arany, réz, ritkafém és más hasznosít-

ható ásványok telepeinek tanulmányozására irányuló kutatásai még intenzi-

vebbekké válnak 1913-tól kezdve, amikor a Földtani Bizottság adjunktusává
választják. A terület nag^^arányú földtani tanulmányozása azonban csak az
Októberi Szocialista Forradalom után veszi kezdetét. A Magnitnaja Gora hegyrl
írja meg doktori értekezését is, amelyet 1921-ben meg is védett. 1922-ben a Lenin-
grádi Bányászati Akadémia professzorává nevezik ki. Professzori tevékenysége
az uráli ipari központok mködésével legszorosabb összefüggésben áll. 1922-ben
széleskör földtani kutatást kezd az Uraiban, minek kapcsán fiatal kutatók és

diákok nagy tömegeit foglalkoztatja. 192-ben a Baj-Izi gabbro peridotit mas.szí-

vum tanulmányozására vezetett expedíciót, melyrl ismét több közleményben
számol be. 1922— 27 között készíti el az uráli vizsgálataira vonatkozó, 3 kötetes
összefoglaló monográfiáját.

1926-ban kiküldik a Spanyolországban tartott XIV. Nemzetközi Földtani
Kongresszusra, ahol számos külföldi szakemberrel és a híres spanyol érclel-
helyekkel is megi-smerkedett. Az els sztálini ötéves terv ideje alatt kutatásai
különösen nagy lendületet vesznek. A Magnyitogorszki kombinát létesítésénél

mint állandó földtani szakért mködik. 1933-tól kezdve aktívan résztvett a Tudo-
mányos Akadémia munkájában is. -Újból tanulmányozza a délurali réz- és pirit-

lelhelyeket és fontos megállapításokat tesz ezek genezisére vonatkozóan. Az
eddigi felfogásoktól eltéren kimutatja, hogy ezek a telepek kiömlési kzetekkel
állnak legszorosabb kapcsolatban.

1935-ben mint az Ural egyik f ismerjét, Z a v a r i c k i j-t bízzák meg az

1937-ben Moszkvába összehívott XVII. Nemzetközi Földtani, Kongresszus
uráli expedíciójának megszervezésével. .Az elkészítés során kritikailag átvizsgál-

ták azt a hatalmas anyagot, amelyet az Uraira vonatkozóan elzén összegyj-
töttek. .A Földtani Kongresszus eredményeként jelenik meg 1939-ben Zavaric-
kij, Viszockij, Bezrakov szerkesztésében az Ural részletes földtani

térképe. Ez és az 1922—27, között megjelent monográfiája mintegy betetözjo
Zavarickij tudományos tevékenysége els korszakának.
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Tudományos és gyakorlati mködésének második korszaka Moszkvába
kerülése után 1939-ben kezddik. Ekkor lesz az Akadémia rendes tagja és ettl
kezdve foglalkozik teljes intenzitással a már 1931-ben elkezdett vulkanológiai
kérdésekkel. Meglátogatja Kamcsatkát és a területrl földtani térképet készít.

.Megkezdi Arménia negyedkori vulkáni képzdményeinek tanulmányozását.
L e V i n s 0 n-L e s s i n g halála után a kamcsatkai vulkanológiai állomás vezetje
lesz.

Közben a vulkanológiai kérdésekkel kapcsolatos vizsgálatait megszakítva,
1940-ben ismét nagy expedíciót szervez azTJralba fontos földtani kérdések tisz-

tázására. háború idején tevékeny részt vesz a földtani munkának a védelem
szükségleteire való átszervezésében és a sztratégiai nyersanyagok, háborús célokat
szolgáló fémek felkutatásában.

Visszatérve Moszkvába a háború után ismét vulkanológiai, illetve petro-

kémiai kérdésekkel foglalkozik. Ekkor írja meg ,,Bevezetés a petrokémiába”
c. összefoglaló munkáját, mely a Tudományos Akadémia kiadásában elször
1944-ben, majd 1950-ben jelent meg. Ebben közli a külföldön is mindenütt is-

mertté vált kzetszámítási módszerét is. Zavarickij normái segítségével és

fleg ábrázolási módszerével a kzetek kémiai alkatrészei közti kapcsolatot újabb
és az eddigieknél részletesebb megvilágításba helyezi.

1944-ben megszervezi az .-Akadémia Földtan-Földrajz Osztálya mellett a
vulkanológiai laboratóriumot. 1946-ban expedíciót szervez Kamcsatka területére,

mely expedíció' alkalmával 60 éves korában repülgéprl tanulmányozza a vulká-
nokat. Tovább folytatja rendszeres kutatásait az Arménia területén lév negyed-
korú vulkáni képzdményekkel kapcsolatban is. Vulkanológiai vizsgálatait a
tektonika és földkéreg-mozgások körére is kiterjeszti. E vizsgálatokkal kapcsolat-
ban rendkívül izgatják a Föld szerkezetére és felépítésére vonatkozó ismeretek is.

Ezért már 1945-tl kezdve speciális meteoritvizsgálatokat is végez. Mint a Meteo-
rit Bizottság helyettes elnöke részletesen tanulmányozza a Tudományos Akadémia
gyjteményében lév meteoritokat. 1952-ben Zavarickij ésKvasa tollá-

ból megjelenik CCCR meteoritjai” c. összefoglaló munka.
Ugyanez évben, 69. évében teljes életerejében 2500 km-es utat tesz meg az

Uraiban, hogy személyes felvilágításokkal és tanácsokkal nyújtson segítséget az
ottani iparvállalatoknak. Az Uraiból visszatérve súlyosan megbetegedett és 1952.
július 23-án a teljes alkotó tevékenységében lév na^ tudós tanítványai, tiszteli
nagy megdöbbenésére váratjanul meghalt.

Ha végigtekintünk Zavarickij tudományos mködésén, megállapít-
hatjuk, hogy érdekldési köre logikus összefüggések alapján fokozatosan tágul.

Kiindulva az uráli érctelepek ásvány-kzettani vizsgálataiból, részletesen foglal-

kozik vulkanológiai kérdésekkel, petrokémiával, a földkéreg felépítésével, geo-
kémiával. Nincs a földtani tudományoknak olyan ága, amelyben fontos új meg-
állapítá.sokat ne tett volna. Csak utalok a pegmatitok keletkezésére vonatkozó
felfogá.sára, az elemek 1949-ben közölt, a természetes csoportokat és együttes
elfordulást kitnen értelmez új geokémiai felosztására. Tisztán látta, hogy az
ásvány-kzettani problémák megoldása a legszorosabb összefüggésben áll a tek-

tonikával és az általános földtan más területeivel. Felismerte, kihangsúlyozta a
geofizikai kutatási módszerek fontosságát és rendszeresen alkalmazta ket.

Zavarickij a pedagógia terén is igen értékes munkát végzett. 20 éven
át nevelte és oktatta mint leningrádi egyetemi tanár az egyetemi ifjúságot. Moszk-
vába kerülése után is rendszeresen eladott az egyetemen és a Földtani Kutató
Intézetben. Legáldásosabban nyilatkozott meg pedagógiai tevékenysége az új

geológus-gárda nevelése terén. Már professzori mködése elején is fiatal geológu-
sok és kutatók nagy számát foglalkoztatta a délurali érckutatásoknál, s utána
évtizedeken át nevelt és irányított nagyszámú fiatal tudóst.

Tudományos alkotómunkája, valamint pedagógiai tevékenysége rend-
kívüli hatással volt a szovjet földtani tudományokra, úgy a gyakorlati kutatások,
mint az ásványtan, kzettan, földtan és geokémia körébe tartozó elméleti problé-
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mák tisztázása terén. A kormányzat kétszer tüntette ki Lenin-renddel, kétszer
Sztálin-dijjal. Páratlan népszerségnek, tekintélynek örvendett kutató szaktársai,
geológusok, bányászok körében.

A legkiválóbb kutatók, a nagy tanítványok, Sznukov, Beteli tin
stb. soraiból állandóan kicsendül a nagy tisztelet és elismerés, amellyel Z a va-
ri c k i

j
nagy tudása, munkássága iránt viseltetnek.

Ismertetésem befejezéséül Zavarickij egyéniségének, emberi tulaj-
donságának jellemzésére B e t e h t i n nekrológjából vett sorokat idézem :

,,Z a V a r i c k i
j

felejthetetlen mintaképe a képességeit a tudomány és hazája
szolgálatába állító tudósnak, aki elvhü és szigorú úgy .saját mködésével, mint
azok munkájával szemben, akik vele egjmtt dolgoznak. Páratlan lelkitulajdon-
ságokkal rendelkez embert vesztettünk benne, szívélyes, gyengéd barátot és
elvtársat. Az a hatalmas tudományos örökség, amelyet a fiatal kutatókra hagyott.

N i g g 1 i P á 1 a zürichi egyetem és megyetem tanára 1953 január 13-án
65 éyes korában yáratlanul elhunyt.

' N i g g 1 i január 13-án 9— 10 órai eladását megtartotta, 34^2 órakor szíy-

bántalmakról panaszkodott és 16 órakor már átlépett a halál kapuján. Eltávozott
a földi létbl, de szelleme és alkotásai megmaradnak az utódok tiszteletében és

nagyrabecsülésében.
Niggli Pál 1888 június 16-án született Zofingenben. Tanulmányait a

zürichi egyetemen Grubenmann vezetésével végezte. Doktori értekezésében

a Gotthard-masszivum kloritoidpaláival foglalkozott. A Gotthard-masszivum
késbb is kedvelt kutatási területe maradt. Kzeteit és ásványait maga és tanít-

ványai részletesen tanulmányozták és pontosan térképezték. Doktori értekezését

megelzen, 20 éves korában szülvárosa talajáról és keletkezésérl írta els
munkáját.

Rövid ideig a zürichi egyetem magántanára, majd 1915-ben a lipcsei egyetem
rendkívüli tanára volt, 1918-ban a tübingai egyetem rendes tanári székét töltötte

be. 1920-ban ismét visszatért Zürichbe s mint a tudogaányegyetem és megye-
tem rendes tanára folytatta értékes mködését.

Niggli munkásságát a Föld minden országa nagyrabecsüli és elismeri.

A legszélesebb látókör tudósok egyikét vesztettük el. A kristálytantól a telep-

tanig minden kérdésben tájékozott volt. Egyaránt otthonosan mozgott a kristály-

tan, ásványtan, kzettan, kémia, fizika és matematika területén. S ha azt kérdez-
nk : sokágú érdekldése melyik tárgykörhöz kötötte leginkább, mineralogus
vagy petrografus volt-e, határozottan nem válaszolhatunk. Mindkét tudományt
egyaránt szerette s mindkettben maradandót alkotott. Hatalmas tehetsége

mindig új utakon járt. Legtöbb munkája mottójaként írhatta volna ; ,,Non audita
carmina cano”. Ha érzés szerint inkább petrografusnak mondjuk, talán nem
csalódunk. A kzettan terén a fogalommá vált N i g g 1 i-értékek és normák
felállításán kívül különösen a magma könnyen illó alkatrészeinek és a magma
differenciációjának folyamatáról adott megállapításai értékesek. E kutatásainak
becsét nagy mértékben növelte, hogy az általános kzettani vizsgálatokon kívül

elsnek kapcsolta be a fizikai-kémiai folyamatok szerepének kiderítését és megisme-
rését. Ezt annál könnyebben megvalósíthatta, mert Karlsruheban és Washington-
ban behatóan foglalkozott a szilikátok kémiájával s erre vonatkozó kísérletes

vizsgálatairól több közleményében beszámolt.
Munkásságának részletes ismertetése feleslegesnek látszik. Az a világ eltt

jól ismert. Csak emlékeztetésül utalok Grubermann újonnan írt Die
Gesteinsmetamorphose, a Gesteins und Mineralprovin-
zen, Das Magma und seine Produkte, DiejungenEruptiv-
ge-steine desmediter'ranenOrogens és legutolsó nagy, befejezetlen

S z é k y n é F u x Vilma,

Niggli Pál emlékezete
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munkájára Gesteine und Minerallagerstátten. Utóbbi munká-
ját óhajtotta minél elbb befejezni, továbbá régebbi, elfogyott munkáinak új
kiadását elkészíteni.

A kristálytan terén is úttör volt. Az 1918— 19-ben megjelent G e o m e t-

rische Kristallographie des diskontinuums c. müvében a
világirodalomban elször fejti ki explicit alakban a 230 tércsoport szimmetria
viszonyait. Ehhez csatlakozik a késbbi Kristallographische und
strukturtheoretische Grundbegriffe világos és alapos kristály-

szerkezeti munkája. A Lehrbuch dér Mineralogie I., de különösen a II. kiadása
meglepetés volt az ásványrendszertan terén. E munkáját továbbfejlesztette annak
III. kiadásában. Számos dolgozatában és könyvében tárgyalta a kristálykémiát,
összefoglalóan aGrundlagen dér Stereochemiec. müvében, mely-
ben nagy fizikai és kémiai ismeretei ragj’ogóan jutnak kifejezésre. Tisztán alaktani
jelleg a perzisztencia-értékek bevezetése a kristálytani statisztikába.

Az ásványkémia és kristálykémia területén új utakat tört, eredményeit
különösen az említett Grundlagen dér Stereochemiec. könyvében
foglalta össze. A szilikátok kutatása kedvelt munkatere volt.

Ezekbl a szempontokból és gyakorlati élettel való kapcsolatban munka-
társaival a különböz azbeszt-féleségeket tanulmányozta kémiai, fizikai, ásvány-
tani, kristályszerkezeti és elektronmikroszkópi kutatások alapján.

Foglalkozott a nyersanyagkutatással, Svájc hasznosítható ásványainak és

kzeteinek feltárásával, térképezésével és felbecsülésével. A gyakorlat céljait

(lavina veszedelem és elhárítása) szolgálta az általa alapított svájci hókutató
intézet.

Sok népszer cikket írt a különböz svájci folyóiratokban. Ezeket e tárgy-
ban megengedhet magas színvonal jellemzi. Az ásványgyüjtk nagy segítségére
van a munkatársaival együtt írt pompás kiállítású Die Mineralien dér
S c h w e i z e r A 1 p e n c. kétkötetes munkája.

N i g g 1 i munkásságát Svájcban és külföldön egyaráht o.sztatlanul nagyra-
becsülték. Tudományos társulatok tiszteleti tagja. Egyetemek díszdoktora, köztük
a Budapesti Tud. Egyetemé. Számos tudományos ^tüntetés tulajdonosa. Mind-
ezek bizonyítékok a kiváló kutató elismerésére.

Niggli mint tanár a legelsk közé tartozott. Ha valakirl határozottan
állíthatjuk, hogy biztosan uralkodik szakján, akkor ezt N igg.li-rl nyugodtan
elmondhatjuk. Nagy és biztos tudása ellenére eladásaira mindig gondosan készült
és friss jegj'ezeteivel lépett a katedrára. Eladásait nyugodtság és világosság jel-

lemezte. Hallgatóival gj'^akran és alaposan foglalkozott. Doktorandusai és külföldi
vendégkutatók munkáját állandó érdekldéssel kísérte és a támogatásban mindig
a legels volt. Nem emelt válaszfalat professzor és hallgatók közé. Megszerettette
hallgatóival az ásvány-kzettant, búzdította és lelkesítette ket a kutatásra és rá-

nevelte a pontos, alapos és megbízható munkára. Tanári tevékenységének ékes
bizonyságai az intézetbl kikerült dolgozatok hosszú sora és tanítványainak
nagy serege.

Nem tartozott a hirtelen felmeleged, könnyen lelkesed emberek közé,
megfontolt nyugodtságát esetleg ridegségnek vagy barátságtalansá^gnak tekint-
hették, akik közelebbrl nem ismerték. Valójában azonban melegszív, segíteni-
kész, közvetlen ember volt. Szívesen elbeszélgetett munkatársaival és megtárgyalta
velük problémáikat. Ragyogó szellemének megnyilatkozásai az intézeti kollok-
viumok feszélyezetlen és barátságos légkörében számtalanszor kibontakoztak,
megnyilatkoztak. \ legbonj^olultabb kérdések megoldásának lehetségeire néhány
rövid, világos szóval rámutatott és a homály eloszlott. Gyakran csendes mosoly
suhant át arcán ezeknek a beszélgetéseknek alkalmával, de sohasem éreztette
szellemi fölényét, mert mint igazi nagy embertl a hiúság és büszkeség távol volt.

Mi, magj'arok is mélyen átérezzük Niggli halálával az ásvány-kzettant
ért veszteséget. Szomorú szívvel gondolunk a nagy emberre és fájlaljuk a kiváló
kutató elvesztését.

Niggli Pál emlékét mindig kegyelettel rizzük. Tokody László


