
Emlékezés Maros Imrére s z ü l e t é s é n e k  100. é v f o r d u l ó j á n

Vargáné Majzik Aranka

Alkotó ereje teljében volt, amikor a gyilkos kór megtámadta 
szervezetét,és a tol1 55 éves korában örökre Kihullott a kezé
ből 1937. május 14-én.

Maros Imre halála után nem maradt az utókorra monográfiák so
rozata, ám az intézeti kiadványokban szerkesztői, forditói mun
kája, valamint geológusi éleslátása intézeti munKálkodását ma
radandóvá tette.
Nagy nyelvtudású, sokoldalú, kultúrált, kiváló felkészültségű 
egyéniség volt.
Nyelvtudása és természettudományos képzettsége révén fontos 
feladatot teljesített a hazai természettudományos eredményeK 
külföld felé valótovábbitása és a külföldi szakemberek munxái- 
nak magyar nyelvre való fordításával.

Halálával nagy Űrt hagyott maga után, úgy hogy halála után az 
intézet akKori igazgatója ifj. Lóczy Lajos kérvénnyel fordult 
a Földmivelésügyi Miniszterhez, idézem: "a m.kir. Földtani In
tézet ügykezelése és tudományos fejlődésének biztosítására a 
múltban mindig szüksége volt az igazgatósági és adminisztrá
ciós ügyek vezetésénél:

a. / egy geológiai ismeretekkel biró és nyelveket jól ■
ismerő titkárra

b. / a hatalmas szakkönyvtár bibliográfiai ügyeinek el
látására pedig ugyancsak geológiai ismeretekkel és 
széleskörű nyelvtudással biró könyvtárosra.. .

... 1911-ig a könyvtárosi teendőket, amikor még kellő számú 
geológussal rendelkezett az Intézet, nyelvtudó geológusok irá
nyítása mellett /Posewitz Tivadar, László Gábor, Halaváts Gyu
la/ egy hivataltiszt látta el. Amikor azonban felvételi munkák *

* Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1982. november 15-ér
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intenzivebbé tételével minden geológusra szükség volt, ekkor 
indultak meg ugyanis az Intézet gyakorlati irányú geológiai 
felvételei, valamint a Felvidéki-i reambulációs munkák, erre 
az igen fontos állásra 1911-ben költségvetésileg kellett az 
Intézet státuszába egy állást szervezni . Ekkor a sok nyelvben 
jártassággal biró Marzsó Lajost neveztéx ki, Maros Imrét pedig 
a gyakorlati geológiai munkákra irányították át.
Marzsó Lajos 1914-ben történt titkári kinevezéséig ellátta a 
könyvtárosi teendőket. A megüresedett könyvtárosi állásra 
1914_ben Telkes Pált nevezték ki, aki nyelvismeretei mellett 
kiváló bibliográfiai tudással rendelkezett /0 rendezte az ox
fordi egyetem, a pozsonyi jogakadémia, a szentábrahámi és 
cseklészi Eszterházy könyvtárakat/ Ő vezette be a kartoték- 
rendszert az intézeti Könyvtárba és számos, külföldön már be
vált módszer bevezetését tervezte. A világháború kitörésekor 
hadiszolgálatra vonult be és 1916-ban hősi halált halt.
Az akkori háborús takarékossági elvek nem engedték meg a 
könyvtárosi állás betöltését. Az Intézetnek nem volt könyvtá
rosa. Az igazgatóknak pedig úgy kellett a hiányon segiteniök, 
hogy szakembereket vontak el munkakörüktől /László Gábor, 
Lambrecht Kálmán és a napokban elhunyt Maros Imre/.
Maros Imre halálával ilyenmódon többé már nem oldható meg a 
könyvtári teendők ellátása, másrészt a jelenlegi szakerők 
között egy sincs olyan* aki tökéletesen birná a külföldi nyel
veket, hogy a könyvtárral kapcsolatos nagy nemzetközi tudomá
nyos .levelezést elláthassa, a csereviszonyokat lebonyolithas
sa és ami még ennél is fontosabb, az Intézet kiadványainak 
szerkesztését, és Évi Jelentésének és egyéb szakmunkáinak né
met és angol nyelvű fordítását elláthassa"
A továbbiakban Lóczy kéri a Földmivelésügyi Minisztert, hogy 
a könyvtárosi állás betöltésére pályázatot hirdessen, mert a 
fenti okok miatt az állás betöltését belsőerőből megoldani nem 
tudja. A könyvtárt pedig további intézkedésig zárva kell tar
tani.

158



Konyhai és kisbotskói Maros Imre 1882. január 12-én született 
Budapesten. Már gyermekkorában kitűnt a természet iránti sze- 
retete, különösen a növényvilág vonzotta. Már a szülői és 
nagyszülői házban tökéletesen megtanult németül és franciául.
1900-ban érettségizett a II. kerületi reálgimnáziumban, majd a 
Budapesti Egyetem bölcsész-karára iratkozott be.
Egyetemi évei alatt tanártól csak egy fél évig tanul angolul, 
oly gyorsan és jól halad, hogy önmagát, képezheti tovább. Rövid 
idő alatt úgy megtanul angolul, hogy későbbi angol ismerősei 
beszélgetéseik során azon vitatkoztak, vajon a cambridgei, 
vagy az oxfordi kiejtéssel beszél-e?
1906-ban középiskolai természetrajzszakos, tanári oklevelet 
szerez, de már ezt megelőzően 1904-ben a m.kir. József Műe
gyetem ásvány-földtani tanszékéhez került tanársegédnek dr. 
Schafarzik Ferenc professzor mellé.
dr. Bidló Gábor szives közlése szerint a Műegyetem ásvány-föld 
tani tanszékén Schafarzik professzor kezdeményezésére és szer
vezésében létesült tanársegédi állás. Az első tanársegéd Maros 
Imre volt 1904-1909-ig./Ugyenezen a tanszéken Schréter Zoltán 
1905-1909-ig és Vendl Aladár pedig 1908-1912. között volt ta
nársegéd./
A Földtani Intézet iratanyaga szerint /Országos Levéltár 1905. 
évi 333-as számú irat/ Maros Imre műegyetemi tanársegédnek 
alábbi kérvénye érkezett az Intézet igazgatóságához 1905. ju-* 
nius 3-án:
"Tekintetes Igazgatóság!
Mély tisztelettel alulírott azzal a tiszteletteljes Kéréssel 
járulok a tekintetes igazgatóság színe elé, méltóztassék nekem 
megengedni, hogy a m.kir. Földtani Intézet nyári geológiai fel 
vételeiben résztvehessek, mégpedig főnököm dr. Schafarzik Fe
renc műegyetemi ny. rendes tanár Úr kíséretében, aki a nyáron 
a Pojana Ruszka hegység geológiai felvételeit fogja a magyar 
kir. Földtani Intézet keretében folytatni.

159



Kérésem megújításával maradok a tekintetes Igazgatóságnak 

Budapest, 1905. évi június hó 3-án alázatos szolgája;

Maros Imre
műegyetemi tanársegéd 
lakik; Budapest I. kér.

Várfok u. 8. szám"

Böckh János intézeti Igazgató válasza:
i"Maros Imre műegyetemi tanársegéd Urnák

Budapesten

Folyó évi június hó 3-án kelt Kérésére arról értesítem, íniKént 
a m.kir. Földtani Intézet Igazgatóságának nincsen észrevétele 
az ellen, hogy kívánságához képest dr. Schafarzik Ferenc műe
gyetemi tanár Úr oldala mellett és saját költségén a folyó évi 
országos geológiai felvételekben résztvehessen.

Budapest, 1905. június 5.
Böckh János 

igazgató

Ugyancsak a Levéltári iratanyagban 566-os szám alatt találha
tó Schafarzik Ferenc felvételi jelentése, melyben az augusztus 
és szeptember hó első hetében befejezett munkáját jelenti az 
Igazgatóságnak 1905. szeptember 12-én. Ebben Schafarzik kitér 
néhány mondatban Marosra is."...Bátorkodom végűi jelenteni, 
hogy Maros Imre műegyetemi assistens, kinek az országos föld
tani felvételekhez való csatlakozást megengedni méltóztatott, 
az egész idő alatt lankadatlan szorgalommal résztvett a karti- 
rozási munkálatokban, mialatt önálló felfogásának és gondolko
dásának azóta dicséretes tanúbizonyságát adta.

Mély tisztelettel:
dr. Schafarzik Ferenc"
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Maros 1906-ban Katonai szolgálattételre vonult be. Tartalékos 
hadnagyként szerel le és ismét a műegyetem ásvány-földtani 
tanszék tanársegéde lesz.
A Levéltári iratanyagban találjuk 1908-ban 467. ügyiratszám 
alatt Maros Imre műegyetemi tanársegéd kérelmét a m.kir. Föld
tani Intézet Igazgatóságához, hogy f.évi geológiai felvétele
ken dr. Schafarzik Ferenc müegyeteni tanár oldalán, mint önkén
tes résztvehessen.
Az engedélyt megadták,és arról mind SchafarziKot, mind Marost 
értesítették, aki ekkor már a felvételi területen Alsónyires- 
falván Hunyad vármegyében volt. A felvételi munKálatokat itt 
Maros önállóan végezte.
Maros Imre Schafarzik Ferenc oldalán alapos geológiai tovább
képzésben, remek irányításban, a legapróbb részletre Kiterje
dő megfigyelésre, pontosságra, teljességre, jól megalapozott 
eredményekre való törekedést sajátíthatta el éveken keresztül.

Schafarzik kedveli, a szerény, jóképességü fiatalembert és kü
lönböző feladatokkal bizza meg. így a Déva-i rézbányából szár
mazó ásványok vizsgálatát. Munkájának eredményét Maros a Föld-* 
tani Közlöny 38. kötetében a prioritás biztosítása érdekében 
- mivel vizsgálati munkájának idején tudomására jutott, hogy 
ebből az ásványból külföldre is jutott - röviden közli:
"A dévai mállott andezit-darabokon a következő ásványokat ta
láltam: pyrit, chalkopyrit, quarc, hematit, calcit, malachit, 
gipsz, shalkantit és egy eddig még közelebbről meg nem vizsgált 
vasszulfát."

Ugyancsak 1908-ban irja meg Schréter Zoltán tanársegédtársával 
a sokszorosított ^kirándulás-vezetőt: "Geológiai kirándulás a 
Csiki hegyekbe" cimmel.

Lóczy Lajos Földtani Intézeti igazgató avatott szeme felismer
te a műegyetem ásvány-földtani tanszék fiatal tanásegédjében 
rejlő kiváló képességeket és 1909-ben a Földtani Intézethez 
hivja meg.
Lóczy erre vonatkozó előterjesztése, melyet a Földmivelésügyi
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Miniszterhez küldött a Levéltári iratanyag 1909. /48.csomó/ 
147-es számú ügyirata szerint a következő:
"... Az Intézetnek feltétlenül szüksége van egy olyan személy
re, aki az igazgató mellett titkári teendőket ellássa és kéri 
Maros Imrének kinevezését ideiglenes jelleggel."
Lóczy előterjesztésében a jellemzés igy szerepel:

"Konyhai és kisbot.skói Maros Imre oki. középiskolai tanár 27 
éves tartalékos közöshadseregbéli hadnagy 1904. óta a m.kir. 
József műegyetemen tanársegéd az ásvány-földtani tanszéK mel
lett. Tökéletesen ép és egészséges, jómodorú fiatalember.
A magyar nyelven kivüi tökéletesen beszél és ir németül és an
golul. Jól ért franciául és latinul.
Ismételten résztvett főnökének 'dr. Schafarzik Ferenc m.kir. 
József műegyetemi ny. rendes tanár Ur földtani kirándulásain 
és geológiai felvételeiben, amelyeket az intézet érdekében és 
megbízásából később is folytatott. A m.kir. József műegyetem 
reKtora Wartha Vince és főnöke dr. Schafarzik Ferenc dicsérő 
bizonyítványai, melyben ajánlják a folyamodót, csatolom. Tudo
mányos közleménye is van."

Ajánlásában Lóczy nyomatékosan aláhúzza, idézem:
"Múlhatatlanul szüksége van az Intézetnek egy nyelvtudással 
biró, fogalmazásban járatos segítségre. Idegen levelezésünk 
folyvást igen nagy, azonkívül 1909. április havában agrógeoló- 
giai értekezletünk lesz nemzetközi jelleggel. A német, francia 
és angol levelezés ebben az ügyben már is megindult. Az idegen- 
nyelvű előkészületek égetőek. Ezen okból nem nélkülözhetjük a 
kiszemelt embert.
Kérem Nagyméltóságodat, nevezze ki II. oszt. geológusnak Maros 
Imre okleveles középiskolai tanárt, m.kir. József műegyetemi 
tanársegédet, akinek tisztelettel becsatolt kérvényét, okmá
nyait és minősitési táblázatát bátorkodom Nagyméltóságodnak 
figyelmébe ajánlani, hogy ezek szerint Maros Imrének mind ama 
kvalifikációi megvannak, amelyek kinevezését egy évi ideigle
nes szolgálattételhez indokolttá és sürgőssé teszi
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Budapest, 1909. február hó 24-én

legnagyobb tisztelettel 

Lóczy Lajos
egyetemi ny. rendes tanár 
Földtani Intézet igazgatója

Az előterjesztésre a Földmivelésügyi Miniszter Maros Imrét 
1909. március 27-én elnöki rendelettel az Intézethez ideigle
nes minőségű II. oszt. geológusnak évi 1600 korona fizetés, 
évi 400 korona személyi pótlék és évi 900 korona lakpénz té
rítéssel.
Maros a szolgálatot az Intézetben 1909. április 3-án kezdte 
meg.
Maros Imre az 1909. Agrogeológiai Konferencia előkészítő mun
kálataiban, valamint az ott elhangzott előadások, viták, hatá 
rozatok sajtó alá rendezését, fordítását, szerkesztését nagy 
gonddal Güll Vilmossal együtt végzi.
Marzsó Lajo elbeszélése szerint Maros Imre kalauzolja az In
tézetben járt hires sarkkutatót Schackletont, aki - Lóczynak 
jó barátja volt - azért jött Magyaországra, hogy a Déli sark
ra szervezendő expedíciójához egy angolul tudó geológust vi
gyen magával. Nagyon megtetszett neki a fiatal geológus, de 
még sem Maros, illetve magyar geológus ment vele. Szerencsére 
mert az expedíció hóviharba került és valamennyien megfagytak

1910-ban Stokholmban a XI. Nemzetközi Geológiai Kongresszusra 
néhány intézeti geológussal együtt Lóczy Marost is magával vi
szi . A tudományos ülések után többek között kirándulnak a 
Spitzbergákra és ottlátottákról, tapasztaltakról a Magyarhoni 
Földtani Társulat ülésén részletesen beszámolt.

1913-ban résztvesz az Intézet olaszországi tanulmányútján.
1912-ben és 1914-ban részben a bihari felvételi osztály beosz 
tott tagjaként dolgozik, részben pedig a Felvidék-i reambulá- 
ciós munkákban vesz részt.
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Itt ismerkedik meg Csatay Erzsébettel, akivel 1915-ban házas
ságot köt. Házasságukból két gyermek születik, Gábor és Éva. 
Maros nagyon jó és szerető édesapa volt, aki mindig nagy büsz
keséggel, szeretettel beszélt családjáról.

1914. március 14-én Levéltári anyag szerint: Az Intézet igaz
gatósága Maros Imre - ekkor már I. osztályú geológus - részé
re az Adria Egyesület és több tudományos intézmény és egyesület 
által szervezett II. tengerkutató expedícióban való részvétel 
engedélyezését kéri a Minisztériumtól: egy hónapi szabadság- 
idővel és 400,- koronát a költségekre, melyet az Intézet ter
hére kér. Indoklásában alátámasztja, hogy nevezett kiküldése 
a tengeri iszapok tanulmányozása végett igen hasznos és szük
séges volna.
Maros Imre az engedélyt 1914. április 17-én a Minisztériumtól 
megkapta, /1914. 65. 128. ügyirat/ és részt vett az expedíció 
munkájában.
Az első világháborúban 42 hónapot tölt a fronton,és százados
ként szerel le, közben 3 hónapot a bécsi hadi-geológiai tan
folyamon hallgat.

Leszerelés után 1919-től Ballenegger Róberttel agrogeológiai 
felvételeket végez 1928-ig, és közben szinte nélkülözhetetlen
né válik a magyar geológiai élet számára nagy nyelvismeretével 
és enciklopédikus tudásával.

A geológusi gárda létszámának csökkenése is hozzájárult ahhoz, 
hogy a Földtani Intézet hatalmas könyvtárának vezetését és a 
szakirodalom teljes idegennyelvü tolmácsolását is a vállaira 
rakják.

1921. március 15-á levél érkezett az Orosz Földtani Intézettől 
Pétervárról, melyben a régi kapcsolatok helyreállítását, cse
reviszonyt és együttműködést javasol az Intézet igazgatója a 
korábbi eredményes alapokon. A levelet franciából Maros fordí
totta magyarra.
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Rakusz Gyulával a Villányi hegységben dolgozik 1930-ban, 
májd Pávai Vájná Ferenccel Tétény környékén és a Dunántúlon 
végzi kutatásait 1931-től és eredményeit részben a Földtani 
Közlönyben, részben az intézeti Évi Jelentésekben, valamint 
a Hidrológiai Közlönyben teszi közzé.
Ebben az időszakban vizügyi problémákkal is foglalkozik. Szá
mos szakvéleményét megtalálhatjuk az Intézet Adattárában, a- 
melyek akkor magánérdekeket érintve nem jelenhettek' meg nyom 
tatásban.
De mindennél maradandóbb Maros Imre tudományos hagyatékában 
annak a többszáz cikknek ezer oldalnyi forditása, melyet é- 
lete folyamán végzett. Legkiemelkedőbb ezek közül is Bather 
300 oldalas Echinodermata monográfiájának forditása, melyx 
az id. Lóczy Lajos által szerkesztett Balaton monográfia-soro 
zet részeként jelent meg.

Maros Imre tudományos munkásságának értékes kiegészítő része 
népszerűsítő munkája.

Kitűnő előadó volt, szines előadásokban kedveltette meg a ge
ológiát a Szabad Egyetem hallgatóival és a kirándulásokon ap
ró részletekbe menően hivta fel a figyelmet egy-egy geológiai 
jelenségre.

A Magyarhoni Földtani Társulatnak tagja 1906-tól, 1913. és 
1916. között másodtitkára, pénztárvizsgáló bizottság tagja, 
de főleg a Földtani Közlöny németnyelvű fordítója hosszú 
éveken keresztül.
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Commemoration on Imre Maros, on the occasion of the 100th
anniversary of his birth

A*Varga-Majzik

The life and work of I.Maros /1882-1937/ is presented, making 
use also of inedited documents of the State Archives of Hun
gary.
I.Maros graduated as a secondary school teacher of Natural 
History. In 1904 he became assistant at the Mineralogical-Geo- 
logical Department of the Technical University in Budapest, 
where he was given high level geological schooling by Prof.
F. Schafarzik.

In 1909 he was invited to the Royal Hungarian Geological 
Institute. .Along with his active participation in geological 
and agrogeological mapping and hiydrogeological exploration, 
his main contribution was due to his wide and high-standard 
knowledge of serveral languages. /Translations into and from 
Hungarian, directorial correspondence, editing of the publi
cations of the Institute/. I.Maros also headed, for several 
years, the Library of the Institute.

He was very active in the Hungarian Geological Society as 
well its second secretary for some time and translator into 
German of the papers published in the Bulletin of the Society, 
the "Földtani Közlöny". Moreover, he played an important role 
in the popularization of earth sciences for the large Hungari
an public .

167




