
M arikovszky Zoltán em lékezetére

Egy éve sincs még, hogy Budapest Főváros Vegyészeti Intézete dolgozói 
szeretettel ünnepelték és búcsúztak el Marikovszky Zoltán csop. vezető főmér
nöktől nyugalomba vonulásakor és most, íme, ismét búcsúzni kell Tőle, — de 
»ez a búcsú most fájdalmas, mert végleges és visszavonhatatlan.

Életrajzi adatai közül csak egyet emelünk ki: a vegyészmérnörki oklevél 
megszerzése után megszakítás nélkül 40 évet töltött el Budapest Főváros Vegyé
szeti Intézetében és ezalatt a 40 év alatt, kezdve ifjú korától nyugalomba vonu
lásáig, mintaképe volt a kitünően képzett, folyton búvárkodó, lankadatlan 
munkakedvű, minden szabad idejét szakmájának szentelő és feláldozó vegyész- 
mérnöknek. Példaképünk volt Marikovszky Zoltán, mert Tőle tanultuk meg 
szakmánk szeretetét és azt, hogy munkánkat mindig lelkiismeretesen, odaadó 
buzgalommal és ügyszeretettel végezzük el. A körülötte és különösen a vele 
együtt dolgozó munkatársak Ő benne tisztelték tanítómesterüket, aki a munka 
szeretetét, a búvárkodás, kísérletezés és a szakirodalom tanulmányozásának 
szükségességét mindig emberséges ember módjára, szeretettel, állandó segítő 

' s tanító készséggel adta át és értettette meg velük. A szakember és az ember 
mintaképe volt Marikovszky Zoltán, akihez mindig bizalommal lehetett for- 
dulni és, aki, akármennyire túl volt terhelve munkával, azonnal segítségére 
sietett á hozzáfordulónak.

Ezért fáj többszörösen nekünk, munkatársainak, amikor végleg el kell 
búcsúznunk Marikovszky Zoltántól, a vegyészi tudomány és a munka szerel
mesétől, a talpig becsületes, csupa szív, jóságosán jó embertől.

Nyugodjál csendben és békében!
Heltai László

Marikovszky Zoltán 1892-ben született Sátoraljaújhelyen. Ugyanott végezte 
el a gimnáziumot, majd 1910-ben a Műegyetem vegyészmérnöki karára irat
kozott be. 1914-ben bevonult katonának. Az első világháború után szerezte meg 
vegyészmérnöki diplomáját és 1920-ban került a Fővárosi Vegyészeti Intézetbe, 
ahol megszakítás nélkül dolgozott 40 éven át 1960. december végéig, nyugalomba 
vonulásáig. Számos szakdolgozata jelent meg külföldi és belföldi szaklapok
ban, többek közt e lap hasábjain is. Tüzetesen foglalkozott tőzegkutatással, 
(ilyen vonatkozású találmánya is volt) és a Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából hazai és külföldi szenek vizsgálatával.

1960. év végén az ,,Élelmiszeripar kiváló dolgozója” kitüntetést kapta.
(Szerk.)
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