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Irta: LIFFA AURÉL dr.*

Az 1927. év virágfakasztó tavaszán, május hó 18-án hunyt el

rövid, de annál súlyosabb szenvedés után élete virágkorában dr. Toborffy

Zoltán Pázmány Péter tud. egyetemi m. tanár. Társulatunk választmá-

nyi tagja. A Mindenható mintha csak jutalmazni kívánta volna a termé-

szet iránti rajongó szeretetét, derült éggel, napsugártól ragyogó fénnyel

takarta be szemfödöjét utolsó útjára, ahová fájdalomtól megtört hozzá-

tartozóin kívül nemcsak kartársai s barátai, hanem lelkének oly drága ifjú-

sága; tanítványainak egész serege is elkísérték.

Félve tépem fel a sebet, amit vesztesége kedveseinek, barátainak,

Társulatunk tagjainak a lelkén ejtett. De úgy vélem, hogy most, midn
a fájdalom enyhülben, az érte ontott könnyek száradóban vannak, jól

esik mindnyájunknak szellemét, rokonszenves egyéniségét közénk idézni,

hogy annál jobban láthassuk és ítélhessük meg azt az értéket, amely vele

idejénél korábban sírba szállott. Magától bontakozik ez ki, ha Toborffy

Zoltán sokoldalú tevékenységét közelebbrl vesszük szemügyre, st — a

megemlékezés e nehány sorában — nem csupán mint tudóst, hanem mint

tanárt és mint embert is méltatjuk azok eltt, akik t csak kevéssé vagy

egyáltalában nem ismerték.

Már születésénél fogva igen szerencsés helyzetben volt. Mert mint

tanárnak a fia — a mellett, hogy nagy képzettség apjánál már kora ifjú-

ságában sok oly ismeretre tett szert, amelyek megszerzése másoknak

sok idbe s fáradságba került —
,
alkalma volt édesapja szorgalmát, mun-

kaszeretetét látva, a szellemi munkát nemcsupán megismerni és meg-

tanulni, de meg is szeretni, mely neki késbb oly sok gyönyörséget és

elismerést szerzett.

Toborffy Zoltán 1882 március hó 31-én született Budapesten.

Édesatyja Toborffy Béla, a zergeutcai freáliskola néhai kiváló kémia-

tanára, gondos nevelésben részesítette. Középiskolai tanulmányait u. itt

kitn sikerrel végezte, majd a budapesti Tudomány Egyetem bölcsé-

szeti fakultásának természetrajz-vegytani szakára iratkozott be, ahol

* Felolvasta a Magyarhoni Földtani Társulat 1928. évi február 1-én tartott 78,

rendes közgylésén.
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egyéni kvalitásai csakhamar jelentkezni kezdtek. Ennek legels eredmé-

nye, hogy már alig 20 éves korában a hazai mineralogiai tudomány akkori

világhír professzora: boldogemlékezetü Krenner József az ásvány-

tani tanszék mellé tanársegéddé neveztette ki. Itt nyílt alkalma egyrészt,

hogy eddig szerzett ismereteit bvítse, másrészt, hogy a mineralogia s

a vele szorosan egybefügg egyéb tudományokba mélyebb betekintést

szerezzen és e téren való késbbi készültségének alapját lerakja. Mint

több másban, ö benne is itt vert gyökeret a mineralogia s ezernyi apró,

csillogófényü kristálykái iránti szeretet, bár lelke eredetileg édesatyja

nyomdokait követve — inkább a kémiához vonzotta. Innen ered, hogy

tevékenységét, vagy legalább is nagyobb részét, csaknem kizárólag a

mineralogia s kristálytan körére korlátozta. Az utóbbi tudománnyal járó

sok szám, szögérték nem jelentettek részére útveszt labirintust, sem

száraz adathalmazt, amint azt a hozzá nem értök közül igen sokan gon-

dolják. Mint a térben való ábrázolásnak kitn ismerje, pompásan hasz-

nálta fel azokat, hogy még a legkomplikáltabb kombinációk esetében is,

a bellük levezetett eredményeket a legharmonikusabb konvex poliéderbe

öntse.

Toborffy Zoltán tudományos irodalmi mködését mint egyetemi

tanársegéd 1903-ban a pulacayoi chalcopyritröl szóló dolgozatával kezdte,

amely egyúttal doktori disszertációja is volt. Ezen, a Magy. Nemzeti

Múzeum tulajdonában lev s hazánkban, valamint külföldön is eddig

kevésbbé ismert anyagon több új formát és két ikertörvényt talált, ame-

lyek szerint egyszerre két vagy több ikertörzs ntt egybe, jóllehet ezt az

ásványspeciest Haidinger, Sadebeck, Fletcher, Penfield stb. külön-

böz egyéb lelhelyekrl részletesen tanulmányozták, neki sikerült étetési

kísérletekkel a chalcopyritnek a szfenoidumos osztályba való tartozóságát

megállapítani.

E dolgozata alapján avatták 1904-ben doktorrá. Közben tovább

folytatva tanulmányait; 1907-ben középiskolai tanári oklevelet nyert. Be-

fejezve ezzel a szigorlatokkal járó gondjait, minden idejét az ásványok

kristálytani tanuhnányozására fordította. Rövid idközökben követték egy-

mást értekezései, jóllehet egytöl-egyig szebbnél-szebb anyaggal foglal-

koznak és új eredményeket tartalmaznak, messzire vezetne, ha ezeknek

egyenkénti ismertetésébe bocsátkoznék. Csupán a legnevezetesebbeket

emelem ki, amelyek tudományos szempontból is kiváló figyelmet érde-

melnek. Ez utóbbiak egyike a csillámokkal foglalkozó munkája, amely-

ben eme ásványok közül mintegy 119 darabot vett beható vizsgálat alá.

Ezekbl 63 külföldi, 59 pedig hazai lelhelyrl való volt.

Tanulmányai a hazai csillámok közül a muskovitokra, a biotitok-

nak meroxen, lepidomelan, anomit és flogopit nev féleségeire s a chlori-

tokra terjedtek ki, melyeket a külföldiek közül az említetteken kívül még
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a paragonit, a biotitnak manganophillit nev féleségének, továbbá a

lithionitek és végül a margaritnak a vizsgálatával egészített ki.

Miután a fennebbiekben elsorolt csillámok közül eddig csak kevés-

rl találunk behatóbb adatokat az irodalomban, Toborffy Zoltán már
azzal is, hogy a még eddig meg nem vizsgált csillámokat tette tanul-

mánya tárgyává, elbbre vitte a csillámcsoportban való ismereteinket.

Vizsgálatait a fentebb elsorolt ásványokon részben optikai szem-

pontból, részben szimmetria viszonyaiknak megállapítása céljából, étetési

kísérletekkel végezte, hogy az így talált eredményekkel meghatározásukhoz

valamelyes adatokat nyerjen. Optikai megfigyelései során sikerült a külön-

böz csillámok nagy részénél az optikai tengelyszöget, a középtörés-

mutatót, a pleochroismust, az optikai tengelysík orientálását meghatá-

rozni. Étetési kísérleteivel nem annyira az oldási idomok szimmetriájának

tisztázására, mint inkább az ezekbl levezethet morfológiai megfejtésekre

törekedett. És amennyiben ezirányú vizsgálatai alapján kimutathatta,

hogy a különféle csillámfajoknál az étetöszerek hatásának a foka s a

keletkezett étetési idomok alakja eltér, egyes fajokra nézve azonban
állandó, — törekvésének a célját el is érte.

Eltekintve az iméntiekben megállapított eredményektl, e munkának

ránk nézve még azért is különös becse van, mert a hazai csillámokkal

eddig nemcsak ily, de még más irányban is alig foglalkoztak. Úgy ezt,

valamint a fentebbiekben kifejtett értékét megismerve, a Természettudo-

mányi Társulat a Bugát díj-\a\, Társulatunk pedig a Szabó emlékérem-mú

jutalmazta fáradságát.

Igen sok érdekes és élvezetes megfigyelést találunk Toborffy Zol-

TÁN-nak a „Kristályok keletkezése s eltnése" c. dolgozatában, amelyben

Lehmann, Vogelsang stb. nyomán az oldatok kristályosodását és annak

különböz fázisait tanulmányozta. Kezdve a longulitek, margaritek, cumu-

litek és globulitek keletkezésétl, kutatta a kristályok torzulásának és

egyéb szokatlan: hegyes, tompa, lapos kialakulásának, majd egyes vegyü-

letek eltér szimmetriájú, dimorf fejldésének az okait.

Szükebb értelemben vett kristallografiai munkái csaknem kivétel

nélkül a Magy. Nemzeti Múzeum ásványtára pompás anyagának egy

csekély részébl készültek. A Val di Vin-ból való epidot, a Broken-Hill-

bl való anglesit, a bojcai szfalerit és kalcit, a magyar kakitok és gipszek, a

magyarországi pyrargyritek, az ausztráliai azuritek és cerussitek stb.,

mindmegannyi az illet ásványspeciesek kristályformáját illet új adatokat

tartalmaznak.

Tudományos és irodalmi mködése az eddigiekben vázoltakon

kívül végül még geológiai s kémiai vizsgálatokra is kiterjedt. Geológiai

dolgozatai a Kis-Kárpátok; Pozsony és Bazin környékének, majd az Ino-

vec, Zobor, Tribecs gránitmagjainak és kontakt képzdményeinek a
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tanulmányozásával foglalkoznak. Kémiai irányú munkái közül — kisebb

értekezésektl eltekintve — különösen kiemelend: W. Ostwald: „Be-

vezetés a kémiába*' c. könyvének magyar átdolgozása s a reáliskolák

részére írt „Kémia" c. tankönyve.

*

Ha mindezeket összegezzük, látjuk, hogy Toborffy Zoltán nem

hagyott hátra köteteket, — mint egy mineralogus-kristallografus se, aki

speciális részletkérdések megfejtésével foglalkozik. Amit azonban ezen,

aránylag rövid élete alatt csinált, az dacára annak, hogy a hosszadal-

mas és sok idt igényl kísérletek, kristálytani s optikai megfigyelések-

nek az eredményeit csak alig nehány lapon foglalta egybe — elejétl végig

a tudományos irodalomnak maradandó értékét képezi. És ha az élet gond-

jai s csapásai csak kicsit is megkímélték volna, talán még nagyobb és

tartalmasabb munkásságot fejthetett volna ki. Az élet azonban csak rit-

kán mosolygott reá.

Ujjainkon száinlálhatnók meg azt a nehány alkalmat, amikor lel-

kére igazi öröm és boldogság derült. Ezeknek talán egyetlenegyike,

midn szeretett hitvesét Telegdy Ilonát 1908-ban oltárhoz vezette,

akivel 19 évig a legideálisabb szeretetben élt. Mint aki az egész termé-

szetben: a virágok színjátékában éppúgy, mint a csillogófényü kristályok

formájában és szerkezetében mindig a harmóniát kereste, — kereste

s meg is találta ezt legszebben kifejldve boldog házasságában, amely-

nek Isten jóvoltából szebbnél-szebb bimbói fakadtak: Ilonka, Zoltán,

Dénes és István nev gyermekei képében.

Ide sorolhatjuk talán az 1912. évet is, midn Édesatyja örökébe

lépve, a Székesfváros zergeutcai föreáliskolájához rendes tanárnak meg-

választották, ahol végleges és gondtalanabb jövt biztosított magának.

Bizonyára nem kevesebb öröm töltötte el lelkét, midn szorgalmának

gyümölcseképpen ugyanebben az évben a budapesti Tudomány Egyetem

bölcsészeti fakultása az ásványok morfológiájából magántanárrá habi-

litálta, épúgy akkor se, midn tudományos munkásságának elismerése

gyanánt az egymást követ kitüntetések érték. Értem ezek alatt a már

említett Biigát-pályadijat és Szabó emlékérmet, 1918-ban a Szt. István

Akadémia tagjává való választását, 1920-ban pedig az Országos Közép-

iskolai Tanárvizsgáló Bizottság-\d^g\á.vá. való kinevezését.

Mindezeknél azonban sokkal több jutott neki az élet mostoha-

ságából. Mert az egymást követ csapások: gyermekeinek, feleségének

gyakori súlyos betegsége s mindenekeltt saját gyógyíthatatlan cukor-

baja miatti kétségbeesése nem egyszer heteken, hónapokon keresztül

ütött tanyát otthonában. Az orvosi kezelés nagyra növekedett költségei,

gyermekeinek neveltetése s ezzel szemben a megélhetésre is túl szerény

jövedelme, nagy betegsége dacára, fokozott pénzkeresésre kényszerítet-
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lék. Magánoktatást vállalt, amellyel járó gond és fáradság idejénél koráb-

ban ráncokat szántottak ders homlokára. Szétforgácsolva ezzel idejét

és munkabiróképességét, szinte vas szorgalom kellett, hogy e mellett még
a tudománynak is élhessen.

Nem lenne teljes a megemlékezésem, ha az elmondottak során

Toborffy ZoLTÁN-t még mint tanárt és embert is röviden meg nem
ismertetném. Jóllehet az elsbe mélyebb betekintésem nincs, tanártársai

s tanitványai bizonyitékai annak a szeretetnek, amellyel iránta viselkedtek.

Tanúskodik errl egyrészt Horváth Cyrill tankerületi figazgatónak a

Vili. kér. Vörösmarty Mihály freáliskola 1926—27. évi értesitjében fog-

lalt szíve-lelke melegétl sugárzó emlékezése, másrészt tanítványainak a

virágtömege, mellyel elöntötték azt a hideg hantot, amely oly nemes és

melegen érz szivet zárt el tlük örökre!

Messzire vezetne, ha ezek után még mint embernek minden kvali-

tását szóvá kellene tennem ! Csupán annyit kívánok megemliteni, hogy

igen meleg szív lakott benne, melynek szeretetét készséggel osztotta

meg mindazokkal, akik hasonló vonzalommal viselkedtek iránta.

*

És ezekkel végére érve megemlékezésemnek, ha netalán a keser

emlékeket — amelyekhez oly sok hangtalan könny tapad — feleleveníteni

találtam, szolgáljon kedveseinek és mindnyájunknak megnyugvásul az a

tudat, hogy mint aki a tudományos mveltségnek, a közbecsülésnek, de

egyben a szívnek is oly hatalmával rendelkezett, mint kortársai közül

csak kevesen, annak haló poraiban is csak tisztelettel adózhatunk; és

emlékét — amit maga emelt barátai s Társulatunk tagjainak a lelkében

— nemcsak rizni, de ápolni is fogják mindazok, akik lélekben hozzá

közel állottak.


