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MAROS IMRE EMLÉKEZETE.

Irta: Horusitzky Ferenc*

ERINNERUNG AN IMRE v. MAROS.

Von: Franz Horusitzky .**

A geológus az évmilliók történetének tudósa ! A múlt szinte vég-

telen távlatait öleli át merészen az emberi gondolat, rég letnt vi-

lágokkal, életekkel, melyeknek ma már mása sincsen s távoli tit-

kokkal, melyek már ott állnak rt a kozmikus lét sködbe burkolt

bölcsje eltt. A geológus szeme hozzáedzdött az id örökkévaló-

sággal határos dimenzióihoz. Ha otthonosan néz szét az évmilliók-

nak abban a szinte végtelen távolában, mely az e léptékben pillanat-

nyi földi létünk megelzte, mért nézzen idegen borzongással az id-
nek abba az örökkévalóságába, mely a földi lét e röpke epizódját

követi? Valóban, talán leginkább a geológusnak kellene az emberi
földi elet elmúlását „sub spécié aeternitatis”, — az örökkévalóság
szemszögébl — nézni tudni; ... az Élet elmúlását és az örök Éle-

tet, e kérlelhetetlenül következetes örök törvényt, melyet oly gyak-
ran betzhet ki az átkutatott földrétegekbl, a teremtés nagy köny-
vének ezen egymásraboruló hatalmas, beszédes lapjairól. Ezt a sze-

met mégis elfutja a könny, mikor a Teremtés Ura egy-egy szere-

tett lelket átszólít a földi lét nagyon is gyenge és hézagos korlá-

tain. A könnyek azonban a szívbl fakadnak, a szivet pedig ezer és

ezer láthatatlan véredény fzi össze társak és barátok szivével s

ha egy-egy ilyen hozzánkkapcsolt élet tlünk elszakad, fájdalmas

seb marad nyomában. A szív világszemlélete már nem lehet Sok-

ra tesé; távlatainak az anyaföld keik horizontja szab határt, közege

ez a küzdelmes, vérrel és könnyel áztatott élet, melyben annyi a

bánat, a baj, a szenvedés, a küzködés, a vergd jószándék és a ke-

ser megaláztatás s mely felett — oly kék az ég, hol arany suga-

rat hint a Na]), dalol a madár, vidám, friss szell jár a hegyek

felett, s tarka, illatos szirmokat nyílnak a virágok. Az ember vi-

lága ez, mely oly gyönyör tud lenni, hol Beethovenek leikébl ki-

lencedik szimfóniák fakadnak s Rhodinek faragják kbe lázas köl

tészetük. Igen: itt fény töri át az árnyakat, mely elhozza, e tisza-

virág létbe a Végtelent, a pillanatban is idtlent.

* Eladta a M. Földt. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-

lésén.

** Aus dér Generalversamnd 'ing d. Ung. Geol. Gesellschaft aui

9. Feber 1938,



10 Horusitzky Ferenc

Mélyen tisztelt Közgylés! Mikor, engem érvén a megtisztel-
tetés, hogy 1937 május 14-én a jobbik létbe költözött szeretett tag-
tarsunk, kartársunk és barátunk, kisbotskói és konyhai Maros
Imre m. kir. fgeológus emlékét közgylésünk elé állítsam, lelki

szemeim elé híva az kedves alakját, az életnek és az elmúlásnak,
az élet értelmének és értelmetlenségének, a fénynek és az árnynak
ez az örök antifoniája csendült át lelkemen. S úgy éreztem, hogy
ekkor Maros Imre lelke sugallt, hiszen az Ö élete ennek az anti

foniának szinte epikai tartalmául kínálkozik.

Kiváló felkészültség élesen látó geológus, sokoldalú, egyete-

mes kultúrájú lélek. Hatalmas nyelvtudása, megnyer egyénisége
szinte predesztinálták, hogy ott haladjon a magyar tudományos
élet élsorában. Az alig 32 éves ifjút életének legszebb vi-

rágzásában, mikor talán a legdúsabb termést hozhatta volna ez a

sokatigér élet, már a harctér vérgzös forgatagába löki a sors, azt

a Maros Imrét, ki úgy szerette az életet és aki eltt szent volt a,z

élete a legparányibb tarka pillének vagy virágnak. Mikor töretlen

testtel és lélekkel kerülve ki a gyilkos viharból újra munkába fog,

csakhamar nélkülözhetetlenné válik a magyar geológiai élet számá-
ra nagy nyelvismerete és enciklopédikus tudása, vállára ne-

hezedik a Földtani Intézet hatalmas könyvtárának vezetése s csak-

nem az egész geológiai ásványtani, kzettani slénytani és talaj-

tani szakirodalom idegennyelv tolmácsának terhe, mely csaknem
minden idejét leköti. Ezzel pályája a, másokért való munka rögös
útjára tér, mely útra oly ritkán hull babér.

55 éves volt, ekkor még izmos erben jár a férfiélet, mi-

kor titokzatos, bujkáló kór támadja meg. Rohamosan hullanak el

parányi munkásai élete drága nedvének: a vér piros sejtjei. S a

függöny leszalad, a dráma — a felvonás közepén — végetér.

Maros Imre ders lélekkel tudott járni az élet rögös útján,

melyre ha néha-néha árnyékot vetett egy-egy átvonuló szürke fel-

h, mindég át tudott menni az élet naposabb oldalára. Mvésze
és rajongója az életnek, melynek mindenütt meglátta és mohó lé-

lekkel itta fel szépségeit. Szemébl egy kontemplativ bölcs élet-

szemlélete tekintett a tüleked világba. Rajongott a természetért,

a virágokért, s kint a természet szabad ölén hosszan el tudott gyö-

nyörködni Isten legparányibb lényének csöppnyi életében. Maga
nem zenélt, de rajongott a zenéért, s minden mvészetért. Becsülte

a barátságot és meleg szívvel tudott szeretni: hisz a mvészetet, a

szépséget, a szeretetet és a jóságot egyazon örök forrás emanálja.

Természetszeretete hajtja a botanika felé is, melynek lelkes barát-

ja volt. Több volt mint amatr növénykedvel. Pompás növényis-

meretével sokszor ejtette csodálatba azokat, akik t Isten szabad

ege alá kisérték. Különös érdekldéssel fordult a kaktuszfélék, e vi-

dámkülsej, ezerarcú növények felé. A Magyar Kaktusztenyész-

tk Egyesületének elnöke volt. Távoli világrészekbl is hozat egy-

egy ritka fajtát s legnagyobb örömét lelte abban, ha egy-egy ilyen
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ritka fajt sikerült meghonosítania. Szinte szimbólumot látok eb-

ben a kedves, bohém virágban, mely a Szahara homokján is meg-
találja a maga életének örömét s a sivatagok tikkasztó légköré-

bl is ki tudja csikarni a maga éltet nedvességét, ott is kibontja a

életének mvészi értékét, pompás piros virágait.

Vakációiban Balaton menti tuszkulánumába vonul családjával,

hallgatja a fehér habok és kék hullámok zenéjét, a természet örök,

fenséges ritmusát.

Hármán ikusan és szerényen élte életét. Úgy élt, hogy nem
foglalt el másoktól helyet, s csak most, hogy eltávozott, látjuk mily
nagy az r, melyet hátrahagyott.

Kisérjük nyomon ezt a nemes életet és adjuk át a szót a kró-

nikásnak.

Konyhai é-. kisbotskói Maros Imre 1882. jan. 12-én régi budai
családból született. Természet iránti szeretete már kora gyermekko-
rában felébredt, s az iskolai szünidk alatt szeretettel kertészkedett

a szüli ház kertjében, növények hajtásával, ojtásával, nemesíté-

sekkel kísérletezett. A növényvilág iránti vonzalma azután végig-

kíséri egész életén. Már a szüli házban és a nagyszüli házban
gyermekkorában sajátítja el tökéletesen a német és a francia nyel-

vet. 1900-ban érettségizik a II. kér. reálban, majd a Budapesti E-
gyetem bölcsészettani fakultására iratkozik be. Ekkor fog csak
hozzá az angol nyelv elsajátításához s jellemz bámulatos nyelv-

készségéin. hogy csak egy fél esztendeig vesz angol nyelvórákat s

az angol nyelvben máris anyira halad, hogy önmagát képezheti

tovább. Mikor késbb északi útján angolokkal találkozik, azon ta-

nakodnak angol ismersei hogy vájjon a cambridgei, vagy oxfordi
tájszólást beszéli e. 1906-ban középiskolai természetrajz tanári okle-

velet szerez, de már elzleg, 1904-ben a m. kir. József Megyetem
ásvány-földtani tanszékéhez kerül tanársegédnek, dr. Sch a f.ár-
zik Ferenc professzor mellé, e kiváló geológiai mesteriskolába,
mely egy egész kiváló magyar geológus generációra üti rá a maga
bélyegéi. Idsebb Lóczy Lajos avatott szeme felismerte a m-
egyetemi ásvány-földtani tanszék fiatal tanársegédjében a benne
rejl értékeket s 1909-ben a m. kir. Földtani Intézethez hívja meg.
1910-ben már Lóczy Lajossá 1 Stockholmba utazik s a Nemzet-
közi Geológiai Kongresszus XI. ülésszakán vesz részt. Ekkor kirán-
dul a Spitzbergákra is, mely útjáról a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat ülésén be is számol.

ö kalauzolja az ezidtájt nálunk járt kiváló sarkkutatót,
Se ha ki e tont ,aki eltt szintén nem maradhattak rejtve Ma-
ros Imre kiváló képességei s komolyan tárgyal a fiatal tudóssal,
hogy mint az expedíció geológusa kisérje el t kósziii, s mint ki-
derült, sajnos utolsó sarki útjára. Talán a sors akarta úgy, hogy
Maros Imre még a mienk maradjon, s ne ragadja ott a fehér
halál a sarkvidék végtelen jégmezin.

1913-ban a m. kir. földtani Intézet olaszországi tanulmányút-
ján vesz részt. 1912 és 1914 közt a Földtani Intézet felvételein mint
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;i bihari felvételi osztály beosztott tagja dolgozik és közben a Kár-
pátokban, Nyitramegyében végez elkészít felvételeket. Itt a Kár
páti hegyek alján ismerkedik meg élettársával, Csatai Csatay Er-

zsikével. Ezekhez az idkhöz személyes emlékek fznek. Édesapám-
mal, mint kis diákgyerek, 19] 2-ben Bajmócon töltöttük a nyarat, s

még élénken él emlékemben a bajmócfürdi öreg fasor, kirándulá-

sunk a íNyitra forrásához, fürge pisztrángoktól hemzseg kristály-

tiszta vizéhez, az a szép bajmóci nyár, mikor a két szeret szív

egymásra talált. 1915-ben vezeti késbb oltárhoz Csatai Csatay Er-

zsébetet, s e boldog házasságukból született Gábor és Éva gyerme-
kük, kiket mindig oly szeret apai büszkeséggel emlegetett.

1914 tavaszán haditengerészetünk kis hadihajójának, a Najád-
nak fedélzetén látjuk Maros Imrét a II. Adria expedíció tagja-

ként, mely expedíció a Quarnero és az Adria oceánografiáját ku-

tatja. A háború Maros Imrét is magával sodorja. 42 hónapot
tölt a frontokon a 4. honvéd lovastzérezrednél, s vitézségével meg-
szerzi a bronz és ezüst signum laudist, 3 hónapot tölt a bécsi hadi-

geológiai kurzuson, majd az összeomlás után, mint százados szerel

le. Hazaérkezése után elbb agrogeológiai kutatásokat végez B a 1-

1 e n e g g e r Róberttel, majd a Balatontól délre, Somogy vár-

megyében kap felvételi területet, ahol több nyáron, 1928-ig dolgo-

zott. 1930-ban Rakusz Gyulával a Villányi hegységben, 1931-

ben Pávai Vájná Ferenccel a tétényi plató környékén vesz

még részt az intézet felvételi munkájában. Vezeti az Intézet

Könyvtárát, s végzi a földtani intézeti kiadványok idegennyelv
szerkesztésének s nagyrészt fordításának terhes, s nemcsak nagy
nyelvtudást, hanem sokoldalú szaktudást is igényl munkáját.

Els tudományos dolgozatai még megyetemi tanársegéd ko-

rában jelennek meg. 1908-ban bocsátják közre Seb r éter Zol-
tánnal a Megyetemi Ásvány-földtani Intézet egyik sokszorosí-

tott kirándulási vezetjét. Geológiai Kirándulás a Csíki hegyekbe
és a Tétényi platóra címmel, mely e változatos felépítés terület

földtani megismerésére vágyók biztos kalauza lehet. Ugyanabban
az évben Pyrit Déváról címen ásványtani dolgozata jelenik meg a

Földtani Közlönyben, melyben a dévai rézbányából intézetének

gyjteményébe került andeziteken fellép ásványok sorát vizsgálja,

s a lapdús Piriteken pontos kristálytani méréseket végezve 12 for-

ma indexét közli. 1910 ben az xíttör els Nemzetközi Talajtani Ér-

tekezlet Munkálatainak tudományos szerkesztését végzi G ü 1 1 V i 1-

mossal. 1912. évben megjelent els felvételi jelentésében beszá-

mol arról a gazdag eredménnyel járt gyjt munkáról, melynek
folyamán különösen a Révi kröspart jura sorozatának faunáját
gyjti be. Áldozhatott itt kedvenc tudományának a botanikának is,

midn a m. kir. Földtani Intézet gyjteményét a Révkörnyéki szar-

mata gazdag fitopaleontológiai anyagával gazdagította. Az 1920—
23 év közti felvételek eredményeit az akkori szkös nyomdaviszo-
nyok miatt összevontan közli „A Déli Balatonpart egy részének

agrogeológiai viszonyai” cím értekezésében, s e terület felvételé-
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nek folytatásáról számol be következ évi jelentése a Földtani In-

tézet Évi jelentéseinek 1924. évi kötetében s az 1925—2S évi kötet-

ben Geológiai és a<grogeológiai jegyzetek Somogyvármegyébl cí,míi

munkája. Ezt a somogyi dombságot kövületszegény, st többnyire

kövületnélkiili pannon-levantei agyag-homok építi fel, részben lösz-

szel és futóhomokkal lefedve. Valóban nem olyan terület ez, mely
a tudós tollát írásra izgatná, s Maros Imre e látszólag sivár té-

mából is aprólékos ötvösmveket farag. E jelentésekbl

csillan ki legélénkebb fénnyel az elhivatott természetim tató élesen

látó szeme s a problémákat felvetni és következtetni tudó sokolda-

lú szelleme. Aprólékosan megfigyel éles szemének minden homok-
szem, minden barázda külön igzat stúdiumot jelent és geológiai

történéseket mesél. A pontikum mélységviszonyai, a fáciesövek el-

tolódása, a löszhullás ideji steppeklima visszaíitésekkel való kiala-

kulása a pliocén nedvesebb éghajlatából, a löszidszak klímaválto-

zásai, és abszolút idtartama, területének tektonikája, a patakrend-
szerekkel való összefüggés és a mélyebb fáciesek magasabb fekvé-
se alapján, a jelenkori kéregmozgások nyomozása a fiatal löszter-

raszok képzdése s az erózió hevessége, illetve lanyhasága alapján;
A völgyi lösz keletkezése és diagenezise, a talajtípusok és talaj-

szelvények kialakulása s egy sereg más geológiai agrogeológiai és

morfológia probléma patakzik el e jelentésekben a Szerz tollából

s nyer mindig ötletes megoldást. Valósággal szenvedéllyel bán.vász-

kodik témájában, hogy nem maradt c valami probléma elrejtve és

megoldatlanul E dolgozatok a pontos megfigyelésnek, s az igazi

természettudományos szellem oknyomozó kutatásnak mindig min-
taképei lehetnek.

Közben 1922-ben a Hidrológiai közlöny II. kötetében a trcn-

oséni vízvezeték forrásának hidrológiáját ismerteti a lehullott csa-

padék és a forrás vízhozamának számszer összefüggésére mutatva
rá. A magyar Kir. Földtani Intézet 1929-32.évi kötetében lát nap-
világot Pávai Vájná Ferenccel együtt írt tanulmánya Síi

meg és Ukk községek vízellátásáról, melyben részletesen ismertetik

a terület földtani felépítését, a pannon és a mezozoikum hidrológi-

áját, Maros Imre bukógát segítségével megméri a tekintetbe

jöv vizek mennyiségét s ötletes megoldást talál az Ukktól nyu-

gatra a pannon kavicsból termelhet vizeknek a fogyasztási terü-

letre való felnyomására, mikor az egyik üzemen kívül álló vízima-

lomban lev Bánki turbinát javasolja erre a célra felhasználni,

számításai szerint a rendelkezésre álló vízi energiát e célra kielé-

gítnek találva.

1935-ben jelenik meg Földtani megfigyelések a Székesfvárosi
vízmvek bvítési munkálatainál c. értekezése. Megállapítja itt,

hogy a dunai alagutak miocén agyagja nem húzódik át a jobb

partra, a du navet nem a jobbparton halad, hnem kelet felé toló-

dik, s ha a thermális vonalon feltör hévvizeket az alföld fell

származtatjuk, a Pünkösd Fürd általa véleményezett artézi kútjá-
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bán a vet kelet felé tolódása miatt mar a karsztvíznek kell túl-

sályra jutni, amit a fúrás vizének több mint 100 ín-en állandó h-
foka igazolt is. A vízmvek kútjában észlelt miocén lnmachellát

nem élettani optimum tanújának, hanem ellenkezleg, a vulkáni

tufahullás folytán keletkezett tömegtemetnek tekinti. E tömegka-

tasztrófa következtében kövület nélküliek a sliragyagra települ

ottani riolittufák.

A in. kir. földtani intézet egész sorát rzi M áros Imre min-

taszer szakérti jelentéseinek, melyek magánérdekeket érintve,

természetesen általában nem jelenhettek meg nyomtatásban.

A legtöbbet nyom mindezeken kívül Maros Imre tudomá-
nyos hagyatékának mérlegén annak a többszáz cikknek több ezer

oldalra rúgó idegennyelv fordítása, mely fordításokkal magyar
kultúrmissziót teljesített, a magyar természettudományos kultúra
termékeinek biztosítva utat a nagyvilágba.

Idegen nyelvbl magyarra való fordításai közül mint a leg-

nagyobbat B a t h e r 300 oldalas tüskebr monográfiáját említem
meg, mely az idsebb L ócz y Lajos által szerkesztett Balatoni
monográfia 1. kötetében jelent meg.

Értékes kiegészítése Maros Imre Tudományos munkássá-
gának népszersít munkája. Elsrend didaktikával, színes ela-
dásokban kedveltette meg a geológiát a Szabad Egyetem hallgató-

ival. melynek kedvelt eladója volt.

Hallgatóit a geológiai megfigyelésbe kint a terepen is számos
kiránduláson vezette be. Kitn eladó és szónok. Még mindig em-
lékezetes remekbe készült rögtönzött beszéde, mellyel a nemzetközi
talajtani értekezlet kirándulása alkalmával Debrecenben V a n.

Bahren holland professzor gyújtó irredenta beszédére válaszolt.

Társulatunknak 1906 óta lelkes és munkás tagja, 1913—16-ig másod-
titkára, a legutóbbi 10 esztendben a pénztárvizsgáló bizottság tag-

ja s a Földtani Közlöny németnyelv fordítója.

Mélyen tisztelt Közgylés! íme az Ember! A tudós, a jó és

széplelk ember. S mondhatnám: ime az Élet; a folytatásos regény,

melynek itt sohasines folytatása, s melynek ott túl kell keresnünk
megoldását és igazi értelmét. Ha elfogná lelkünket a kétség sötét-

sége, melyet fölénk borít a veszteség okozta fájdalom, nézzünk ke-

resztül ezen a sötéten a mi szeretett barátunk szemével, s úgy néz-

zünk a sírra, mely Öt tlünk eltakarja; kicsiny halmára az t
féltve rz anyaföldnek, melynek oly szeretettel bogozta titkait.

Hisz ajtónkon már a tavasz kopogtat, s Maros Imre sírján nem-
sokára kinyílnak a virágok, az kedves virágai. Felette nemsoká-

ra kék lesz az ég, s túl a végtelen kékségeken az lelke a mindig
szomjazott szépség, jóság és igazság örök forrásánál sütkérezik.

Az anyaföld hantja, a kibomlú virág és a kék ég közé mint
valami allegorikus! vízió kívánkozik a lebeg pacsirta képe, a ta r

vaszban felszabadult dalával . . . Ma ros I m re lelke tán, — vagy
csak a természet egy vándor kis dalnoka meséli el, mint régen, el
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pihent Öreg barátjának aprócska bánatát, örömét, vagy táján

szerelmét; . . . s egy pillanatra mintha ellebbenne a fátyol a vég

%et misztikus logikája ell, melyet az önz emberi fájdalom kön.v-

nyes fátyola eltakar.

Mélyen tisztelt közgylés!

Maros Imre nem hagyott minket örökség nélkül, de nem
is ment el tlünk üres kézzel. Elvitte tlünk a legnagyobb kincset,

amit távozó lélek átvihet magával oda túlnan a tévékén, mindnyá-
junk igaz szeretetét. Emlékét a Földtani Társulat, mindnyájan ba-

rátai, örökké rizni fogjuk, mert örök, meleg baráti otthont kajoott

ez az emlék a szivünkben..
* * #

Am 14. V. 1937. starb Imre Maros v. Kisbotskó und
Konyha, kgl. ung. Chelgeologe, seit 1 906 cin wertvolles und
treues Mitglied dér Ungarisohen Geologischen Gesellschaft. Imre
v. Maros war in den Jahren 1913- -1916 Vizesekíetar unserer Ge-
sellschaft und einer dér Schriftlelter dér „Geologischen Mitteilun-

gen”. In den letzten 10 Jahren sind die deutschen Artikel unserer
Mitteilungen von ihm iibersetzt worden.

Er wurde am 12. I. 1882. geboren. Die Lehramtsprüfung legte

er an dér Universitat Budapest im Jahre 1906 ab, in den Jahren
1904—1909 wirkte er als Assistént am Min-eralog'isch-Geologischen

Institut dér Teclmischen Hochschule bei Professor Dr. Franz
Schafarzik. lm Jahre 1909 wurde er zum Geologen ernannt
an dér kgl. Ung. Geologischen Anstalt. Er führte seine geologi-

schen Aufnahmearbeiten im Bihar-Gebirge, in den westlichen

Kárpátén und in Transdanubien aus. 1. v. Maros begann seine

fachliterarische TatigkeU mit mineralogi'schen Arbeiten, spater

befasste er sicli hauptsáchlich mit agrogeologischen und hydrolo-

gischen Fragen. Als ausserordentliches Spráchtalent war er beru-

fener Interpretator ungarischer Facharbeiten in fremden Spra-

chen. Das Andenken seines liebenswürdigen Wesens wird in dér

Ungarischen Geologischen Gesellschaft immer bewahrt!
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1 öbbszáz szakmunka fordítása idegen nyelvekre' és idegen nyelvekbl.
Ubersetzung mehrere hunderte dér Fachabhandlungen auf frenide

Spraehen und aus fremde Sprachen.


