
használnak ma is. számtalan szakcikked jelent meg a textiles fo-
lyóiratokban.

Akkor még nem tudtuk, hogy annak idején a negyedikes labor
feladatait is Te dolgoztad ki, ill. a textilkikészítő műhely eszkö-
zeit neked köszönhettük a síkfilmnyomó szoba lehetőségeinek
bővítésével.

Azután, ahogyan telt-múlt az idő, találkoztunk Veled – az or-
szágos szakfelügyelői hálózat minisztériumi vezetőjével – az
üzemben kihelyezett felnőttképzés vizsgaelnökeként is, ahol mi
próbáltuk átadni a Tőled tanult ismereteket a munka mellett
padba ülő dolgozóknak. Mindig szigorú voltál, de rendkívül igaz-
ságos. Akiknek nehezebben ment a vizsga, azokat a gép melletti
fizikai munkájukról faggattad, akik pedig meg nem engedett esz-
közökkel próbálkoztak, megizzasztottad.

életed utolsó napjaiig – idővel a mozgásban korlátozottként
az interneten és telefonon – követted a textilkikészítési innová-
ciót, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületi rendezvé-
nyen elhangzottakról azonnal érdeklődtél és mindvégig bíztál ab-
ban, hogy talán lesz újra számottevő textilipar hazánkban. Még
idén júliusban is, mint kiderült, utolsó telefonhívásodban színe-
zési témáról beszélgettünk, amikor – mint mindig – fantasztikus
szakmai eszmefuttatás következett.

Rendszeres névnapi felköszöntéseid mindig kedves élményt je-
lentettek, sok ismerősöd és volt diákod mindig örömmel fogad-
ta szeretetteljes gratulációdat, amelyek még a tengerentúlra is el-
jutottak.

Csak utólag tudtuk meg a zeneirodalom iránti szeretetedet és
aktív zenei tevékenységedet. énekese voltál a sík sándor Kama-
rakórusnak, tagja a Magyar bach- és Richard Wagner Társaság-
nak.

2017. március 15-én kiemelkedően eredményes szakmai tevé-
kenységed elismeréséül Magyar gazdaságért Díjjal tüntettek ki.
65 éven át kifejtett kiváló mérnöki tevékenységedet a Műegyetem
2020 novemberében vas díszoklevéllel ismerte el.

fájdalommal, de a Teremtő akaratát tudomásul véve búcsúz-
tunk Tőled – aki nemcsak a szakmára, hanem az életre is felké-
szítettél minket – az óbudai Temetőben. Emlékedet kegyelettel
megőrizzük, nyugodjál békében!

Kutasi Csaba

A HónAP HÍrEI

Kitüntetések augusztus 20. 
alkalmából
Csák jános kultúráért és innovációért felelős miniszter, Vitályos
Eszter, a tárca parlamenti államtitkára és hoppál Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár a Pesti Vigadóban adta át az állami kitün-
tetéseket. 

A miniszter köszöntőjében hangsúlyozta, a másik ember mél-
tóságának elismerése abszolút és állandó, amit meg kell őrizni „a
történelem változó divatjai és téveszméi viharában” is. ha ezt fel-
adjuk, minden emberit feladunk.

Kitüntetést kapott többek között:

magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozat
DR. sZAlAy PéTER széchenyi-díjas kémikus, az MTA doktora,
az ElTE TTK Kémiai intézete fizikai Kémiai Tanszékének tan-
székvezető egyetemi tanára, a felsőoktatás területén folytatott ki-
magasló, példaértékű szakmai elhivatottsággal végzett oktatói

A nemzetközi Atomenergia ügynökség zaporizzsjai atomerő-
műben tett látogatásával kapcsolatosan újra nyilatkozott Aszódi
Attila az inforádióban, sok érdekes információt osztott meg hall-
gatóival. Ajánljuk ezt a forrást is olvasóinknak (Erdogan ajánla-
tot tett Putyinnak a zaporizzsjai atomerőművel kapcsolatban,
https://infostart.hu/kulfold/2022/09/03/erdogan-ajanlatot-tett-
putyinnak-a-zaporizzsjai-atomeromuvelkapcsolatban?utm_source
=infostart&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel.)

javasoljuk a hírportálok figyelemmel kísérlését, mert naponta
frissülnek a hírek a zaporizzsjai atomerőmű biztonságával kap-
csolatosan.

318 MAgyAR KéMiKusoK lAPjA

búcsú Marosi józsef tanár úrtól
(1929–2022)

93. életévében eltávozott közölünk a textilkikészítő szakma ki-
váló tanára, a Könnyűipari Minisztérium Módszertani és To-
vábbképző Intézetének létrehozója és egykori igazgatója, a nem-
zetközileg is elismert textilkémiai szaktekintély. A Magyar Ké-
mikusok Lapja 2020. novemberi számában, a „70 éve alapították
a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti Technikumot” című írás-
ban munkásságát részletesebben ismertettük.

Emlékezünk. Mi 1966 őszén ismertünk meg
Téged, tanár úr (aki okleveles vegyészmér-
nökként és textilvegyész szakmérnökként
tanítottál is), a Than Károly Könnyűipari
Vegyészeti Technikum textilszakos tanulói-
ként. Azok a felettünk járók, akiket már
oktattál, felhívták figyelmünket, hogy fel
kell kötni, amit lehet, mert a szerves kémiai
ismeretek terén kérlelhetetlen vagy.

Az első szeptemberi kémiai technológia
órán a napló beírása után az ablakhoz mentél, és bemutatkozá-
sod után annyit mondtál: „Kíváncsi vagyok a harmadikos texti-
les osztály szerves kémiai tudására, hogy milyen alapokról in-
dulhatok”, s kérted, vegyünk elő egy papírt, majd már diktáltad:
„A” csoport – első feladat: írjuk fel a „para-paravessző-dia-
mino-difenil-karbamid” szerkezeti képletét stb. nemcsak a lajos
utcai, hanem a lukács utcai házak technikum felé néző belső ud-
varának lakásaiban is megállt a levegő. A röpdolgozatok ered-
ményhirdetése során lesújtó véleményed ismeretében folytatódott
okosításunk.

Apróság, de aztán következetesen érvényt szereztél annak is,
hogy precízen a benzolgyűrű szabályos hatszög, és benne körrel
kell feltüntetni a π-szextettet, a vegyértékvonalat pedig pontosan
az illetékes elem vegyjeléhez illik húzni. Alkalmas, naprakész is-
mereteket nyújtó tankönyv híján megtanultunk órai előadásod
során jegyzetelni.

Rettegtünk, amikor a naplóban lapozva kerested a feleltetendő
diák nevét – az elöl ülők megnyugtatva jelezték, már a névsor fe-
lén túl vagy –, majd kihívtad például egy „D” betűs társunkat
számonkérésre.

Persze gyarapodtunk a szálasanyag- és színezékkémia terüle-
tén, negyedikben pedig a szálasanyagok színezését és a textil-
nyomással történő kémiai mintázás rejtelmeit ismertük meg
nagyszerű előadásaid során. Már végzésünk után olyan nagy-
szerű textilkémia- és mechanikai technológia tankönyveket írtál,
amelyeket a szakirányú felsőoktatásban is hasznosítottak, sőt
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