
Nopcsa Ferenc emlékezete
x

Dr. Kordos László

1983-ban volt ötven éve, hogy meghalt báró Nopcsa Ferenc, az 
őshüllők nemzetközi szintű kutatója, kitűnő szemű geológus,az 
albán nép és föld úttörő felfedezője.

Életét, munkásságát, különös sorsát már többen méltatták az 
elmúlt fél évszázad alatt, s Lambrecht Kálmánnál, vagy Tasnádi 
Kubacska Andrásnál méltóbb, hitelesebb életrajzát nehéz lenne 
megrajzolni.

Életének legfontosabb állomásai a következők voltak:

1877. május 3-án született Szacsalon /Hunyad vm./
1897. 20 évesen megjelenik első cikke 
1899. előadás a Bécsi Akadémián
1903. doktorál Suess-nél és Uhlig-nál
1904. első találkozása Dollo-val
1905. első látogatása a British Museumban /N.H./
1906. első útja Albániába
1912. a Geol.Soc. London levelző tagja lesz
1917. az MTA levelező tagja
1925-1929. A Földtani Intézet igazgatója
1927. a Földtani Társulat Szabó József emlékérmét kapja
1928. a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja 

a Berlini Földrajzi Társaság tiszteleti tagja
1929. Visszavonul Bécsbe
1933. április 25-én, 56 éves korában meghal Bécsben

x Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1983. november 21-én. ,
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Nopcsa Ferenc tudományos munkássága három szakterületre össz
pontosult, az őshüllők kutatására, a regionális földtani szin
tézisekre és az albán néprajzra.

L e g j e l e n t ő s e b b  k u t a t á s i  e redm énye i  ezek  . k ö z ü l  a k ö v e tk e z ő k b e n  

c s o p o r t o s í t h a t ó k :

ŐSHÜLLŐK
Erdély dinosaurusai /1897 - 1929/
Brit dinosaurusok /1905 - 1923/
Hüllők rendszere /1901 - 1923/
A repülés /1907 - 1929/
A kihalás /1917/
A Dőllo-törvény kritikája /1921-1923/
Paleofiziológia
Osteoporozis

/1917 - 1929/ 
/1923/

FÖLDTAN
Erdély földtana 
Albánia földtana 
NagytektoniKa

/1899 - 1912/ 
/1905 - 1930/ 
/1911 - 1933/

ALBÁNIA
Földtan 
Albán nép

/1905 - 1930/ 
/1907 - 1925/

Nopcsa Ferencről a sok és sokféle jelző kötött azt is gyakran 
hallani, hogy fantasztikus munkabírású, igen termékeny iró 
volt. Érdemes ötven év távlatából a mai szemmel értékelni iro
dalmi munkásságát, tudományos eredményeit. Összesen 154 publi
kációja jelent meg, amelyek közül 99 az őshüllőkkel, 32 a 
földtannal, és 23 az albán Kérdésekkel foglalkozott. Legter
mékenyebb éve 1923. volt, amikor 16 cikke hagyta el a nyomdát, 
és 37 alkotó évében mindössze kétszer, 1898-ban és 1920-ban 
fordul elő, hogy nem jelentkezett tanulmánnyal. Évente átla
gosan 4-5, igen változó terjedelmű, de rendszerint monografi-
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kus jellegű cikket irt meg.

Nopcsa igazi nemzetközi tudós volt, aki szűk szakterületén 
földrajzi és nyelvi határokat nem ismerve dolgozott. Bár anya
nyelve magyar volt, közleményeit csak igen csekély számban ir
ta magyarul. 110 cikke németül, 31 angolul, 19 német-magyar 
összeállitásban, 7 csak magyarul és 6 franciául jelent meg.

Az őshüllők kutatásában elért tartós eredményeit nehezen tud
juk megitélni, mert Magyarországon azóta sincs követője, ami 
nem jelent hiányosságot, hiszen hazánkban csak nyomokban le
het kimutatni a sárkánygyikokat. Az nagy bizonyossággal állít
ható, hogy korában, amikor az őshüllők kutatása és a modern, 
biológiai szemléletű őslénytan fénykorát élte, aktiv részese 
volt a nemzetközi élvonalnak, ezen irányzatok kidolgozóinak.

Bizonyos mértékig tájékoztatást nyújt Nopcsa tudományos ered
ményeiről munkáinak idézettsége, amelyet a Science Citacion 
Index 1973 - 1983. közötti kötetei alapján állítottuk össze. 
Ugyancsak áttekintettük kortársait is, igy a paleobiológiai 
iskola legfőbb képviselőjének Abel-nek, a Kortárs nagy őshüllő 
kutatójának, Huene-neK, a paleoornithologiai kézikönyvet irt 
Lambrecht-nek és a belga Dollo-nak idézettségi indexeit, ame
lyek a következők voltak:

Abel 57
Huene 28
Nopcsa 24
Lambrecht 20
Dolio 17

Mindezek az adatok azt mutatják, hogy Nopcsa munkássága még 
mindig él, azonos szinten van nagynevű kortársaival. Ugyancsak 
a Science Citacion Index alapján ismerjüK, hogy milyen dolgo
zatai a legkeresettebbek. Legtöbbször a következőket idézték:
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5 a lk a lo m m a l :  P a l e o n t o l o g i c a l  Notes on Reptiles-Geol.Hung.1928.
4, alkalommal: The Genera of Reptiles.- Palaeobio1.1928.
3 alkalommal: Die Familien der Reptilien - Fortschr.Geol.

Pal. 1923.
On the origin of flight in birds. -Proc.
Zool.Soc. 1923.

2 alkalommal: Heredity and Evolution - Proc. Zool.Soc.1926.
Ez az érdekes adatsor azt mutatja, hogy Nopcsa leginxább for
gatott munKái a rendszertani áttekintései, valamint néhány 
általános evolúciós jelentőségű elmélete, kritikája. Igen ke
veset foglalkoznak Nopcsa egyedi leletleirásaival, köztük az 
Erdélyből előkerült őshüllőkkel is. Mig az ismeretterjesztő 
és napilapokban utóbbiak gyakran szerepelnek, addig viszony
lag csekély leletszámuk és specializálódott formáik miatt a 
nemzetközi tudományos lapokban, munkákban csak alárendelt je
lentőségűek. Ennek ellenére minden évben előfordul, hogy kül
földi specialista tanulmányozza az erdélyi sárkánygyiklelete- 
ket.
Végezetül felvetődik a.kérdés, hogy milyen tudományos életmű 
rajzolódik ki előttünk Nopcsa Ferencről, akit nagyrészt már 
csak a szines anekdotákból ismerhetünK. Mindenképpen vasszor
galmú és akaratú, tiszta logikájú specialista volt, aki ap
rólékos konoksággal vizsgálta a múlt tárgyi emlékeit, majd 
az azokból nyert adatokból merészkedett csak elméleti kérdé
sekbe. Nem volt megszállott iró, tanulmányai szárazai, adat
gazdagok. Csak utolsó éveiben voltak olyan anyagi gondjai, 
amelyek hátráltatták munkáját, s társadalmi helyzeténél fog
va szinte minden idejét kedvelt érdeklődési területeinek 
vizsgálatára fordíthatta.
Kétségtelenül nagytudású, gondolatgazdag ember volt, aKi tar
tós életművet hagyott az utókorra.
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In memoriam Nopcsa Ferenc

László Kordos

Baron Nopcsa, Ferenc /1877-1933/ was one of the distinguished 
personalities of both Hungarian and international geological 
and paleontological sciences, a scientist of almoust mythical 
memory. Fifty years after his death his activity seems to be 
especially fruitful in three main spheres /the study of extinct 
reptiles, geology in general and studies on Albania/. His sci
entific results are widely known even on the basis of data 
published in Science Citation Index thus having public use.
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