Mauritz Béla születésének centenáriuma
Dr . Sztrókay Kálmáií

Alig tiz esztendő telt el azóta, hogy a Rákoskeresztúri teme
tő ravatalozójában, sok száznyi gyászoló részvételével megindultan búcsúztunk nagy halottunktól, széles körben ismert egyé
niségtől, szaktudományunk kiváló tanítómesterétől, Mauritz Béla
professzortól.
Kilencvenedik életévében távozott el körünkből s mindössze két
és fél hónap hiányzott ahhoz, hogy 90. születésnapját /szül.
1881. május 3. —

elhunyt 1971. február 15./ is megérje. E rit

ka szép életkor eléréséhez sokban hozzájárult bölcs, fegyelme
zett életvitele, alapjaiban mindig derűs lelkülete és nem ke
véssé az is, hogy nagyon gyakran volt együtt a tanrendi órákon
kivül is az ifjúsággal. A vidám fiatalság körében, a számos de
rűs-dalos kirándulás valósággal felüdülés volt a számára, s
amint tehette, a tavasz érkeztétől az aranylombu őszig vitte a
hallgatóságot a közelebbi-távolabbi vidékeink szakmai látni és
tanulnivalói bemutatására. De az egyetem falai közt, professzo
ri tevékenysége körében is elsősorban a hallgatók, a tanítvá
nyok érdekeit, ügyeinek gondozását tartotta szem előtt. E téren
igazi tanári hivatástudata, a humánum őszintesége nyilatkozott
meg abban is, hogy sokirányú elfoglaltsága ellenére minden
olyan tisztséget vagy funkciót elvállalt, amellyel az ifjúság
nak segiteni tudott, érdekeit képviselhette. A rászoruló tehet
séges fiatalokat

—

akár fáradságos utánjárással is —

külön

böző juttatásban /ösztöndíj, segély, kollégiumi kedvezmény stb./
részesítette. Minden hallgatóját, különösen a délutáni gyakorla
ti órák résztvevőit, név szerint ismerte, legfőképp a kiemelke
dő képességű fiatalok tevékenységét, eredményeit kisérte nagy
figyelemmel. Mindezeken túl, az irányában megnyilvánuló őszinte
tisztelet és igaz ragaszkodás pedig abból eredt, hogy előadásai
Előadta a Szakosztály 1981. május 18-i ülésén.
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hallgatósága számára nemcsak élményt jelentettek, de szuggesztiv, egyszerű közlésmódján átsugárzott tárgyának rajongó szeretete, s ez valósággal átplántálódott tanítványaiba. Közel fél
évszázados /46 éves/ oktatói működése —
szori időszak —

melyből 36 év profesz-

folyamán sokezer jól képzett tanár került ki

szerte az ország középiskoláiba s oktatta tárgyát a tőle elsa
játítottak biztonságával.
Éppen ezen a téren következett be a nagy törés az ő szakmai
pedagógiai életvitelében: a felszabadulást követően elrendelt
tudományegyetemi reform teljesen értetlenül, s főként a dia
lektikus materializmus alapelveivel merő ellentétben, ill. an
nak éles cáfolataként, eltörölte az egyetemi tanárképzés egye
temi szakágai közül a természetrajz elnevezésű szakot. Indok:
modern és haladó korunkban elavult /!/ szemléletre vall holmi
"rajz" nevű szaktárgy oktatása, s az ebből szerzett képesítés.
A "tan" /a logosz/ kell csak az "avitt" rajz /grafosz/ helyett,
így maradt a mindenek fölé emelt —

a természet dialektikus

egységét bemutató alapismeretek megcsonkításával —

a biológia

mint egyeduralkodó természettudományos diszciplína. A mineralógia-petrológia-geológia alapismereti oktatása ezzel gyakor
latilag megszűnt, mert az egyetemi tanrend /mellékes tárgyként/
1-2 órára csökkentette a földtudományi tárgykört. /Ebből azután
az következett, hogy a középiskolában nevetségesen összezsugoritották ez ismeretek szerepeltetését: csupán érintőleges emlitgetések alakjában néhány kristályformának s egy-egy ásványfélé
nek a kémia oktatásán belül, a földtanból pedig /alapozás nél
kül/ értelmetlen részletek és egy-két földtani "szelvény" di
lettáns ábrája szerepel a földrajz tananyagában s ezt is túl
nyomóan történelem-földrajz szakos tanárok oktatják!
Hiába volt minden tiltakozás, logikai-ideológiai érvelés. Az a
koncepció, hogy széles alapozottságu s ezzel a kor követelte
természettudományos intelligenciájú diplomások nevelődjenek, s
majd oktassanak a középfokú iskolákban: merő értetlenségbe üt
között. Tömören szólva: a természettudományos világkép kiteljesitése helyett, annak ilyetén megcsonkitása példa nélkül áll
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bármely társadalmi rendszerű ország közép- és felsőfokú oktatá
sában!
Mauritz Béla professzor —

akinek egykori magas színvonalon el

indított rendszeres, didaktikusán felépített és állandóan fris
sített tananyaga mindenkor mintája volt a korszerű képzés, a
természeti ismeretek egybeötvözése megvalósításának —

egysze

rűen értetlenül állt tárgya az ásvány-kőzettan és a földtan egészének vázolt degradációjával szemben. A megdöbbentő intézke
dés szinte kedvét szegte és egyre kevéssé jellemezte előadásait
a tőle

megszokott szuggesztiv lendület. —

Ismételten emleget

te bölcs aggályait, hogy majdan az egyetemre jelentkező ifjúság
felkészültsége —

csonkán képzett szaktanáraik miatt —

meg nem

alapozott természetismeretük folytán, mindinkább hiányos és ha
nyatló színvonalú lesz. —

Ez azóta már be is következett. S

ahogy múlnak e "reform" óta eltelt évtizedek, a szinvonalromlás
fokozatosan mind súlyosabbá válik! Az egységes természet-szem
lélet megalapozásának mielőbbi helyreállítása és a dialektika
alapelvei érintetlen érvényesitése, a szaktanár-képzés tanrend
jének átdolgozása, vagyis a tárgyak egyensúlyának visszaállítá
sa illetékes szervek múlhatatlanul sürgős feladata!
A száz évvel ezelőtt született nagyszerű ember és tanár a kuta
tó munkálatokban is kiváló tevékenységet fejtett ki. Ezirányu
adottságai korán megmutatkoztak. A 21. életévét alig töltötte
be, amikor /1902/ krisztallográfiai vizsgálatokkal doktorátust
szerzett. Nagy mineralógusunk, Krenner József mellett lett ta
nársegéd, aki hamarosan felhivta szakmánk áldott emlékű mecéná
sának, Semsey Andornak a figyelmét a kiváló képességű fiatalem
berre. így került Mauritz Béla közel öt éven át külföldi neves
mineralógus és petrográfus professzorok mellé, s tanulhatott,
kutathatott és mindezzel további, a kor színvonalának megfelelő
ismeretek gyarapítására tehetett szert. Érthetően ez az időszak
volt a legjelentősebb kihatással szakmai fejlődésére. Jellemző
emberi vonásként mindig a legőszintébb hála és megindultság
hangjá i beszélt Semsey-ről, a vele való találkozások élményei
ről. —

Az igaz kötelék abban is kifejeződött, hogy az ugyancsak
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szép időt elért Semseyt élete végéig gyakorta felkereste,s el
gyengült szervezete ápolása idején, az ótátrafüredi szanatóri
umban is ismételten meglátogatta. Mauritz volt egyedül a "ré
giek" közül, aki utoljára, nem sokkal halála /1923/ előtt, még
beszélt a példa nélküli puritánságu és nemes lelkületű mecénás
sal.
Mauritz Béla külföldön sajátította el és kedvelte meg a petrográfia tudományát, s akkori, uj vizsgáló módszereit. Krenner
József amilyen rendkívüli tehetség volt a goniométeres kris
tályvizsgálat és számos uj ásvány felismerése és feldolgozása
terén, annyire nem érdekelte a kőzetek világa s a polarizációs
mikroszkóp használata, valamint a petrográfia —
térbe került —

akkor már elő

problémái sem. Mauritz uj fejezetet nyitott a

kőzetek kutatása terén s nemcsak megismerte és elsajátította a
metodikát, de széles körben meg is honosította azt, s uj irányt
szabott a megoldandó tennivalóknak és kiértékeléseknek. Nevéhez
fűződik pl. a magma fogalmának bevezetése, ill. meghonosítása.
Itthon ő alkalmazta először a magmás kőzet-számitási módszere
ket s jellemzéseket. —

Bemutatta hazai kőzetterületek magma-

differenciációs jellegeit, s azok ábrázolásának módját. Az erup
tiv kőzetek osztályozása, táblázatba foglalt rendszere pedig —
merő újdonságként —

az ő egyetemi kőzettani előadásai vezérfo

nalául szolgált, ami valósággal forradalmasította az addigi petrológiai oktatást.
Egészében —

nagyszorgalmu kutatói működését is beleértve —

a

magyar ásványtan-kőzettan-kőzetkémiai tudományterület korszerű
sítésében, fellendítésében uj módszerek és szemlélet átplántálásában Mauritz jelentősége messze kiemelkedik a századunk első
felének szakmai vezető egyéniségei közül.
De életművéből nyomatékosan kell kiemelnünk még a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, a budapesti Tudomány Egyetem vezetői funkcióiban,
a Magyarhoni Földtani Társulat elnöki székében végzett, nem egy
szer higgadt, bölcs megfontolást, máskor erélyes és bátor kiál
lást

kivánó eredményes munkásságát is. így teljesedik ki képünk

100

a 100 éve született professzorról, tudománytörténetünk vitat
hatatlanul egyik legnagyobb egyéniségéről.
Hála, köszönet és mély tisztelet övezze emlékét ez évforduló
alkalmával.
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Béla Mauritz was born 100 years ago
K . I . Sztr okay

Béla Mauritz studied at the University of Budapest. He obtained
the doctor's ,degree in 1902, and secondary school teacher's
diploma in 1905. In 1904 he became assistant of professor J.
Krenner in the Department of Mineralogy. In the years 1905-1910,
Mauritz —

haveing been granted the Semsey felloship —

was

specializing at several foreign universities. In 1909, he was
habilitated as "privatdocent" of the University and the Techni
cal University of Budapest. In 1914 he became the successor of
Krenner in the professorship of mineralogy, and he was head of
the Mineralogical-petrographical Department until 1949 when he
was asked to retire. He was active

also in the Mxneralogical

Department of the Natural History Museum of Hungary. In 1929-30
he was dean, 1943-44 rector of the University. He was elected
correspondent member, later on ordinary member of the Hungarian
Academy of Sciences /in 1913 and 1923, respectively/. In 1942
he became Honorary Member of the Academy.
Mauritz was president of the Hungarian Geological Society
/1927-1933/, later its Honorary Member.
He achieved great merits in introducing and propagating the mo
dern research techniques of petrography and petrochemistry. He
contributed essentially to the development of petrochemical
calculations, to the assessment of the phenomena of magmatic
differentiation, and was the first to analyze the magmatic rocks
of several areas in Hungary.
In mineralogy, petrography and petrochemistry B. Mauritz is
without any doubt the most prominent figure of Hungarian
science in the first half os this century.
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